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1. Udvalgets kommissorium, sammensætning
og arbejde

Den 7. juli 1972 nedsatte ministeren for kul-
turelle anliggender et udvalg, der fik til opga-
ve »at foretage en undersøgelse af vilkårene
for produktionen, distributionen og brugen
af bøger i Danmark og på grundlag af denne
undersøgelse at fremsætte forslag med sigte
på at sikre - og om muligt udvide - det brede
udbud af kvalitetsbøger og på at fremme en
decentralisering, geografisk og socialt, af så-
vel produktionen, distributionen som brugen
af litteratur.«

I udvalgets kommissorium hed det videre:
»Udvalgets undersøgelser skal i første række
omfatte forlagenes situation og deres udgiv-
elsespolitik, også i forhold til udgivelsen af
billigbøger, boghandelens stilling og salgspo-
litik, de alternative udgivelses- og distributi-
onsformer og bibliotekernes rolle i litteratur-
formidlingen, herunder betydningen af den
opsøgende biblioteksvirksomhed. Udvalget
bør imidlertid i sine undersøgelser også ind-
drage spørgsmålet om forfatternes og over-
sætternes stilling i forhold til forlagene og de
virkninger, som udviklingen på bogmarkedet
og på biblioteksområdet har på disse grup-
pers arbejdsvilkår og indtjeningsmuligheder,
ligesom udvalget bør beskæftige sig med den
rolle, som litteraturformidlingen spiller i for-
hold til produktionen, distributionen og bru-
gen af bøger.«

Udvalget antog navnet »Bogudvalget«.
Om udvalgets sammensætning og sekreta-

riat i tiden indtil afgivelsen af den første del-
betænkning, Biblioteksafgiften, betænkning
nr. 877/1979, henvises til denne delbetænk-
nings forord. Siden er der sket følgende ænd-
ringer i medlemskredsen:

Den 26. november 1979 afløste program-
chef, mag.art. Henning Pade programsekre-
tær, mag.art. Jens Schoustrup Thomsen som
medlem af udvalget.

Den 29. februar 1980 afløste tegneren 1b
Spang Olsen rigsbibliotekar Palle Birkelund
som udvalgsmedlem.

Den 21. maj 1980 udpegedes sekretariats-

chef (nu direktør) Flemming Ettrup som af-
løser for stadsbibliotekar Henning Gimbel.

Udvalgets sammensætning er herefter som
følger:

Forlagsboghandler Ole A. Busck (Den dan-
ske Forlæggerforening)

Forlagsredaktør Jan Danielsen (Forening
For Forlagsfolk)

Direktør Flemming Ettrup (Danmarks Bibli-
oteksforening)

Forfatterinden Else Faber (Dansk Forfatter-
forening)

Boghandler Th. Helweg (Den danske Bog-
handlerforening)

Professor Hans Hertel
Boghandler Per Kofod
Forfatteren cand. polit. Hans Jørgen Lem-

bourn (Dansk Forfatterforening)
Biblioteksdirektør Kr. Lindbo-Larsen (Bibli-

otekstilsynet)
Tegneren 1b Spang Olsen (Danmarks Biblio-

teksforening)
Programchef, mag.art. Henning Pade (Dan-

marks Radio)
Ekspeditionssekretær U. Schlichtkrull (Indu-

striministeriet)
Landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzen

(Dansk Forfatterforbund (ophævet i
1972))

Kommitteret Willi Weincke (ministeriet for
kulturelle anliggender) (formand)
Udvalgets sekretærer er fuldmægtig Jør-

gen Blomqvist, fuldmægtig Claus Liitzau
Forup og stud. mag. Lisbeth Worsøe-
Schmidt.

Udvalget indledte sit arbejde i 1972 med at
nedsætte en række underudvalg, der fik til
opgave at gennemarbejde forskellige pro-
blemkredse. Underudvalgene fik følgende
sammensætning:

Underudvalget til drøftelse af biblioteksaf-
giften
Else Faber
Henning Gimbel



Forlagsboghandler Niels Jørgen Haase
Hans Hertel
Biblioteksinspektør Ole Koch
Hans Jørgen Lembourn
Forfatteren Preben Ramløv
W. Weincke (formand)

Underudvalget vedrørende alternative pro-
duktions- og distributionsformer
Forlagsboghandler Jarl Borgen
Boghandler Mogens Ege
Hans Hertel
Per Kofod
Jan Schultz-Lorentzen (formand)
Cand.mag. Preben Wilhjelm

Underudvalget til drøftelse af de »traditio-
nelle« distributionskanaler
Forlagsdirektør Bo Bramsen (formand)
Th. Helweg
Hans Hertel
Kioskejer P.M. Jacobsen
Forlagsboghandler Gert Ringhof
Overbibliotekar Carsten Tofte
Forfatteren, læge Tage Voss

Arbejdsgruppen vedrørende børne- og ung-
domslitteraturen
Forfatteren, lærer Folke Barker Jørgensen
Biblioteksinspektør Aase Bredsdorff
Boghandler Knud Erhard Jensen
Børnebibliotekar Gudrun Paaske
Forlagskonsulent Poul Ringhof (formand)
Fagleder, mag.art. Mette Winge

Arbejdsgruppen vedrørende forlags- og bog-
handleruddannelsen
Jan Danielsen (formand)
Boghandler E.S. Dinesen
Forlagsredaktør Kurt Hartogsohn
Fagleder, mag.art. Niels Chr. Lindtner
Boghandlermedhjælper Lis Marr
Sekretær Knud Sonne
Civiløkonom Elisabeth Brodersen (sekretær)

Arbejdsgruppen vedrørende bibliotekernes
bogvalg
Bibliotekar Karen Bertelsen
Forfatteren Anders Bodelsen
Forlagsboghandler Jarl Borgen (formand)
Forfatteren Ulrik Gräs
Overbibliotekar Ellen Marie Lebahn
Underdirektør 1b Mortensen
Forfatteren, læge Tage Voss

Arbejdsgruppen vedrørende oversættelseslit-
teraturens og oversætternes problemer
Forlagsredaktør, mag.art. Vagn Grosen
Forfatteren, cand.mag. Uffe Harder
Stadsbibliotekar Astrid Hoffmeyer
Seniorstipendiat, mag.art. Erland Munch-

Petersen (formand)
Magister Kristen Spanggaard

Arbejdsgruppen vedrørende forfatternes vilkår
Hans Hertel
Forfatteren Magnus Johansson
Forfatteren Eiler Jørgensen
Forfatteren, læge Tage Voss
Forfatteren, sognepræst Erik Aalbæk Jensen
W. Weincke (formand)

Arbejdsgruppen vedrørende litteraturfor-
midling
Overbibliotekar Jørgen Bro Glistrup (for-

mand)
Hans Hertel
Oplysningssekretær John Mølgaard
Forfatteren Kay Nielsen
Kontorchef Anna Grethe Schlanbusch
Programsekretær, mag.art. Jens Schoustrup

Thomsen

De medlemmer, som ikke tillige var medlem-
mer af Bogudvalget, er opført med deres da-
værende titler.

Underudvalgene og arbejdsgrupperne af-
gav - for de flestes vedkommende - rappor-
ter i de følgende år. Tre af disse blev publice-
ret af Bogudvalget, nemlig: Børnebogens si-
tuation (1976), Vederlag til forfattere m.v. i
anledning af folke- og skolebibliotekers ud-
lån af bøger (1977) og Eiler Jørgensen, For-
fatternes ytrings- og indtjeningsmuligheder
gennem Danmarks Radio/tv (1981). Det gæl-
der for alle underudvalg og arbejdsgrupper,
at deres arbejde er indgået i Bogudvalgets
overvejelser, hvad enten der er afgivet en
egentlig rapport, eller der blot er sket en
overdragelse af arbejdsmateriale.

Bogudvalget har ialt afholdt 51 møder i
plenum.

Bogudvalgets arbejde har strakt sig over et
usædvanligt langt spand af tid. Årsagerne
hertil er mange; her skal kun nævnes nogle af
dem.

Kommissoriet, som indeholder beskrivel-
sen af udvalgets arbejdsopgaver, har været
overordentlig omfattende, og det har pålagt
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udvalget at undersøge og udrede en række
forhold, som ikke tidligere har været forsøgt
kortlagt. Selve beskrivelsen af disse forhold
har iøvrigt vist sig at være forbundet med be-
tydelige vanskeligheder. Udvalget har endvi-
dere i en lang periode måttet koncentrere sit
arbejde om løsningen af en opgave, som ikke
specielt var nævnt i kommissoriet, nemlig
den, der bestod i at fremsætte forslag om en
reform af den gældende biblioteksafgiftsord-
ning. Desuden har det i størstedelen af udval-
gets levetid vist sig umuligt at få stillet til-
strækkelig sekretariatsbistand til disposition
for udvalget, ligesom de økonomiske res-
sourcer som man har kunnet anvende til ud-
valgsarbejdet har været meget begrænsede.
Man har derfor i vid udstrækning måttet
trække på den arbejdskraft, som udvalgets
medlemmer har været i stand til at stille til
rådighed.

Som nævnt har udvalget haft et usædvan-
ligt omfattende kommissorium, og udvalget
er sig bevidst, at den stillede opgave ikke med
afgivelsen af den afsluttende betænkning kan
siges at være løst til 100%. Det indgår f.eks.
i kommissoriet, at udvalgt skulle udtale sig
om »brugen af bøger«. En del betragtninger
herom indgår i afsnittet om litteraturformid-
ling (afsnit 8), men i det store og hele må det
erkendes, at det ikke har været muligt at gå
nærmere ind på spørgsmålet om, hvordan
folk bruger bøger. På dette punkt er der be-
hov for en forskning, som ikke er udført, og
som udvalget ikke selv har haft mulighed for
at iværksætte.

Udvalget er heller ikke gået nærmere ind
på spørgsmålet om, hvilken skæbne, der ven-
ter bogen i et samfund, der er præget af en
teknologisk udvikling, som gør det usikkert,
hvordan kommunikationsformerne vil blive i
fremtiden. Vil store dataanlæg, hvorfra den
enkelte kan trække alle mulige informationer
ud til gengivelse på sin dataskærm, overflø-
diggøre bogen? Vil »den elektroniske bog«
radikalt ændre vilkårene for bogproduktion
og bogdistribution? Sådanne og lignende
spørgsmål har udvalget som sagt ladet ligge,
uden at det bør opfattes som et udtryk for,

København, den 1. november 1982

Ole A. Busk
Else Faber
Per Kofod

Henning Pade

Jan Danielsen
Th. Helweg

Hans Jørgen Lembourn
U. Schlichtkrull

W. Weincke
(formand)

at udvalget ikke har anset dem for relevante.
Måske kan det dog siges, at Bogudvalgets ar-
bejde bygger på den grundopfattelse, at den
traditionelle trykte bog, som stadig i mange
henseender har fortrin frem for de nye medi-
er, endnu har en lang fremtid for sig.

Efter afgivelsen af udvalgets delbetænk-
ning om biblioteksafgiften nedsatte man en
»redaktionsgruppe«, bestående af:

Ole A. Busck
Hans Hertel
Hans Jørgen Lembourn
Kr. Lindbo-Larsen og
W. Weincke

Denne gruppe blev undervejs i perioder
suppleret med andre af udvalgets medlem-
mer, afhængigt af de behandlede emner. I
gruppen blev afsnittene 4, 5, 6 og 9 færdig-
gjort til drøftelse i hovedudvalget. I de øvrige
afsnit har man i vid udstrækning kunnet støt-
te sig på underudvalgsrapporter.

Karakteristisk for udvalgets arbejde har
været, at man har ofret de beskrivende afsnit
megen opmærksomhed. Der har ofte været
stor uenighed i udvalget om, hvorledes de
faktiske forhold med rette kan beskrives, og
hvorledes det eksisterende talmateriale kan
fortolkes. I så henseende har udvalget nøje
gennemarbejdet afsnit 4 til 7. Efter at udval-
get i 1981 modtog et pålæg fra kulturministe-
riet om at fremskynde arbejdets færdiggørel-
se, måtte man af tidnød afstå fra en tilsva-
rende minutiøs gennemgang (og formentlig
delvis genskrivning) af afsnittene 3 og 8. I
disse afsnit bør man derfor være opmærk-
som på, i hvilken udstrækning der er tale om
referater fra underudvalgenes arbejdsmateri-
ale. Kildeangivelser er søgt gennemført kon-
sekvent i disse afsnit.

Det er Bogudvalgets håb, at nærværende
betænkning kan være til nytte, ikke mindst i
kraft af dens beskrivelse af »bogens verden«.
Bogudvalgets medlemmer og sekretariat vil
rette en varm tak til de mange, der ved med-
lemskab i underudvalg og arbejdsgrupper og
ved beredvillig hjælp med tal og oplysninger
har bidraget til arbejdet med betænkningen.

Fl. Ettrup
Hans Hertel

Kr. Lindbo-Larsen
Jan Schultz-Lorentzen
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2. Sammendrag

Bogudvalgets betænkning er i de store træk
opbygget i overensstemmelse med mønsteret
fra, hvad der kaldes det litterære system.
Man følger litteraturens vej fra forfatteren
via oversætteren, forlaget, bogladen og bibli-
oteket til brugeren. På de enkelte områder
beskrives forholdene, og i den udstrækning
udvalget eller enkelte af dets medlemmer har
ønsket at kommentere de enkelte spørgsmål,
er dette sket i direkte tilslutning til teksten.
Derudover er der i det afsluttende afsnit op-
taget nogle mere generelle, samlede vurderin-
ger af bogmarkedets forhold, som munder
ud i nogle tværgående forslag.

Afsnittet om forfatterne (afsnit 3) formid-
ler først og fremmest resultaterne af en spør-
geskemaundersøgelse af forfatternes vilkår,
som i foråret 1975 blev foranstaltet af Bog-
udvalgets arbejdsgruppe til undersøgelse af
forfatternes vilkår og indtjeningsmuligheder
i Danmark. Undersøgelsen omfattede skøn-
litterære forfattere - af såvel prosa, lyrik og
drama, som børne- og ungdomslitteratur -
samt forfattere af samfundsdebatterende lit-
teratur. Ved undersøgelsen indhentedes bl.a.
oplysninger om forfatternes rekruttering,
køn, alder og debutalder, bopæl, uddannel-
se, indtægtsforhold og publiceringsmulighe-
der. I en vis udstrækning er der endvidere
foretaget krydstabuleringer, d.v.s. at man
har sammenholdt svarene på de forskellige
spørgsmål. løvrigt beskrives kontraktsfor-
holdene med forlæggere m.fl. og udbetalin-
gerne fra Statens Kunstfond analyseres nær-
mere. I forbindelse med dette afsnit anbefa-
ler Bogudvalget, at man gennemfører en
skatteteknisk ordning, som gør det muligt
for forfattere m.fl. at fordele publicerings-
indtægter over flere år.

I afsnit 4 om bogproduktionen fremstilles
bogbranchens historie indledningsvis i store
træk. De nutidige forhold tegnes op med en
beskrivelse af forlagenes struktur, som tager
udgangspunkt i deres indbyrdes størrelse, og
med en gengivelse af diskussionen om for-
lagskoncentration. Endvidere beskrives den
udvikling, de såkaldte alternative forlag gen-

nemgik fra deres fremkomst omkring 1968 til
i dag, hvor det formentlig er mere korrekt at
tale om venstrefløjs- og marginalforlag. For-
lagenes produktion, bogudgivelserne, be-
skrives med udgangspunkt i genrerne: skøn-
litteratur, faglitteratur, børne- og ungdoms-
litteratur og oversættelser. løvrigt redegøres
der for de kalkulationer, der fører til prissæt-
teisen af bøger og for udviklingen i bogpri-
serne. Afsnittet slutter med en redegørelse
for de muligheder, der findes for at få støtte
til bogudgivelser.

Afsnit 5 om boghandelen indledes med et
emne, som for så vidt også har intim tilknyt-
ning til forlagene, nemlig samhandelsregler-
ne. Disse regler er fastsat ved aftale mellem
Forlæggerforeningen og Boghandlerforenin-
gen, og indebærer bl.a. som hovedregel, at
bøger kun må forhandles gennem de sam-
handelsberettigede boglader til de af forlage-
ne fastsatte priser. Reglerne gennemgås tilli-
ge med reglerne for antagelse af samhandels-
berettigede boghandlere, og branchens orga-
ner, Boghandlerrådet og Boghandlernævnet.
I forbindelse med udvalgets overvejelser om-
kring dette regelsæt redegøres der for forhol-
dene i udlandet, herunder bl.a. Frankrig og
Sverige. I det væsentlige udtaler udvalget sin
støtte til bevarelsen af disse brancheaftaler,
som man finder er af betydning for bredden
i udbudet af bøger og for opretholdelsen af
et velforsynet detailled. Udvalget går således
ind for, at man opretholder den dispensation
for monopollovens regler, som er en forud-
sætning for fastprissystemet. Med hensyn til
reglerne om antagelse af boghandlere er der
tillige principiel enighed om, at det eksiste-
rende regelsystem bør opretholdes. Her gør
der sig dog visse forskelle gældende i opfat-
telserne omkring reglernes administration.
Endvidere skal det nævnes, at visse medlem-
mer af udvalget foreslår, at er indføres nogle
lempelser i de ikke-samhandelsberettigede
bogcaféers adgang til at sælge bøger fra for-
lag, der er omfattet af samhandelsreglerne.

Videre indeholder afsnit 5 en beskrivelse af
boghandelens aktuelle situation, bl.a. med
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driftsøkonomiske oplysninger fra de af Bog-
handlerforeningen foretagne regnskabsun-
dersøgelser. Undersøgelserne viser, at bog-
handelens rentabilitet set under ét ikke kan
betegnes som tilfredsstillende, og den er ble-
vet gradvist forringet i de senere år. Det kon-
kluderes, at en del boglader formentlig tvin-
ges til at lukke i de kommende år, medmind-
re denne udvikling vendes.

En gren af boghandelen, som behandles
særskilt, er importboghandelen, d.v.s. de
boglader der fører importerede bøger i større
udstrækning. I afsnittet herom gennemgås de
særlige regler om kalkulering af importerede
bøger (DANBIF-kurserne) samt problemer-
ne omkring forbrugernes private import. Ud-
valget udtaler bekymring over, at det offent-
lige i betydeligt omfang erhverver importere-
de bøger gennem ikke-samhandelsberettige-
de forhandlere, og dermed vanskeliggør op-
retholdelsen af en velassorteret importbog-
handel, som har økonomiske forudsætninger
og ekspertise til at hjemtage den marginale
litteratur.

Det offentlige er en betydningsfuld indkø-
ber af bøger som følge af bibliotekernes og
undervisningsvæsenets behov. I betænknin-
gens afsnit 5.3. beskrives forretningsgangen
og økonomien omkring disse indkøb. Udval-
get udtaler i denne forbindelse, at det offent-
liges indkøb gennem bogladerne bør fortsæt-
te af hensyn til opretholdelsen af det alsidige
boghandlernet.

I forbindelse med beskrivelsen af det bog-
salg, som finder sted gennem kiosker og
bladhandler, bemærker udvalget bl.a., at der
er visse forskelle mellem de sædvanlige leve-
ringsvilkår i bogbranchen og bladhandler-
branchen, og en tilpasning af bogbranchens
vilkår, f.eks. med hensyn til billigbøger og
paperbacks, vil næppe være anbefalelsesvær-
dig, da den ville kunne medføre højere pri-
ser. På den anden side finder udvalget det
ønskeligt, at der til stadighed er et vist udbud
af kvalitetslitteratur i kioskerne.

Udvalget beskriver tre forskellige former
for direkte salg af bøger fra udgiver til for-
bruger, nemlig bogklubber, kolportage- og
kuponsalg. Med hensyn til bogklubberne
konstaterer udvalget, at mange af de proble-
mer, som tidligere eksisterede i disses forhold
til bogladerne, fandt en løsning ved revisio-
nen af samhandelsreglerne i 1982. løvrigt ud-
taler udvalget, at det er af stor vigtighed, at

man bevarer en rimelig balance mellem det
almindelige bogsalg og salget gennem bog-
klubberne. Udvalget udtaler sig for en beva-
relse af adgangen til kolportagesalg, idet
man finder, at denne salgsform fortsat har
betydning for salget af større, folkeoplysen-
de værker - og dermed for, om disse værker
overhovedet udgives. Herved udelukker ud-
valget imidlertid ikke, at dette salg underka-
stes de reguleringer m.v., som er fornødne af
hensyn til forbrugerinteresserne.

Udvalget stiller ikke specielle forslag i for-
bindelse med beskrivelsen af antikvarbog-
handelen og bogcaféerne.

I afsnit 6 omhandles uddannelsesspørgs-
mål for boghandlere og forlagsmedarbejde-
re. For boghandlernes vedkommende eksi-
sterer der en faglig uddannelse, som beskri-
ves nærmere. Boghandlerne er i princippet
fortsat tilfredse med den faglige grundud-
dannelse dog påpeges enkelte mangler, som
foreslås imødegået bl.a. med en udvidelse af
læretiden. Desuden savner boghandlerne en
egentlig lederuddannelse. Bogudvalget til-
slutter sig disse synspunkter. Problemerne er
mere påtrængende for så vidt angår uddan-
nelse af forlagsmedarbejdere, fordi der ikke
findes en formaliseret uddannelse. Betænk-
ningen indeholder en beskrivelse af de funk-
tioner, som medarbejderne kunne uddannes
til at varetage, og der redegøres for det arbej-
de, Bogudvalget har gjort for at søge at få en
sådan uddannelse etableret. Bestræbelserne
viste sig frugtesløse, først og fremmest på
grund af mangel på de fornødne økonomiske
ressourcer, og udvalget kan derfor alene på-
pege behovene og henstille, at arbejdet vide-
reføres af det offentlige.

I afsnittet om bibliotekerne (afsnit 7) gives
en fremstilling af disse institutioner, som nok
tilsigter at være rimeligt fyldestgørende, men
som på den anden side så vidt muligt undgår
unødige gentagelser af det materiale, der blev
fremlagt i Bibliotekskommissionens betænk-
ning (betænkning nr. 878/1979). Af samme
grund går udvalget kun i begrænset grad ind
i en drøftelse af forslag med relation til bibli-
oteksvæsenet. Der er i beskrivelserne lagt
vægt på såvel bibliotekernes opbygning m.v.
som forholdet til forfatterne, bogbranchen
og brugerne.

Afsnit 8 om litteraturformidling bygger på
materialet fra en upubliceret arbejdsgruppe-
rapport. Materialet gengives med forskellige
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mindre supplementer og å jour-føringer. Det
omfatter en gennemgang af litteraturformid-
lingen, opdelt efter de kanaler, hvorigennem
den flyder. Det vil navnlig sige bogbranchen,
radio og TV, dagspresse, biblioteker og un-
dervisnings væsenet. Endvidere behandles
forfatternes direkte inddragelse i litteratur-
formidlingen tillige med forskellige mulighe-
der for at forny formindlingsformerne og
den litterære meningsdannelse. Et særligt af-
snit vies billigbogens litteraturpolitiske rolle,
bl.a. i lyset af de svenske erfaringer fra den
statsstøttede billigbogsserie »En bok för al-
la«. Arbejdsgruppen om litteraturformidling
stillede et meget stort antal konkrete forslag,
som i alt væsentligt gengives i betænkningen.
Bogudvalget har ikke foretaget en egentlig
gennemgang af disse forslag, men videre-
bringer dem til videre foranstaltning.

Det lykkedes ikke udvalget at nå til enig-
hed om forslagene i betænkningens afsnit 9.
Baggrunden herfor kan findes i, at der gør
sig store forskelle gældende i den generelle
vurdering af bogmarkedet og dets udvikling.
6 medlemmer anfører, at den overordnede
udviklingslinie synes at være en tendens til
koncentration, centralisering og kontraktion
i så godt som alle led og på så godt som alle
niveauer af den litterære proces fra forlags-
led til forbruger. Dette medfører, at flere og
flere titler henvises til specielle forlag og pub-
likumsgrupper, mens stadig færre titler - af
få forfattere og fra få forlag - slår igennem
til det store publikum. Konsekvensen er en
øget risiko for smagsmonopolisering og ind-
skrænkning af forbrugernes valg- og oriente-
ringsmuligheder.

Heroverfor står 3 medlemmer, som ikke
kan tilslutte sig disse betragtninger, idet man
finder, at de hviler på et mangelfuldt grund-
lag, nemlig en ufuldstændig og på væsentlige
punkter urigtig opfattelse af forholdene på
det danske bogmarked. Bogudgivelsen i
Danmark er - også målt med internationale
alen - meget intens, og de tilgængelige stati-
stikker afspejler kun delvis aktiviteten. På
forlagsområdet er der sket opdelinger af
større forlag, og mange nye er kommet til.
Det vidner om en kraftig dynamik i bogbran-
chen, at man til trods for aktivitetshæmmen-
de beskatning i form af en bogmoms, hvis li-
ge ikke kendes andre steder i verden, har væ-
ret i stand til inden for et ti-år at fordoble an-
tallet af bøger på boghandlernes nyhedsdiske.

Endelig finder 4 medlemmer sig ikke i
stand til at tilslutte sig hverken den ene eller
den anden generelle vurdering af bogmarke-
dets udvikling.

Et flertal på 10 medlemmer foreslår, at
man til løsning af en række af bogmarkedets
problemer og specielt med henblik på sikring
af det brede udbud af kvalitetsbøger opretter
en bogfond, der skal have til opgave at admi-
nistrere forskellige støtteordninger til fordel
for forfattere og oversættere, udgivelsesvirk-
somheden, boghandelen og litteraturformid-
lingen. Tanken er, at bogfonden skal have
mulighed for at disponere frit i henseende til
etablering af støtteordninger m.v., efterhån-
den som behov måtte melde sig eller ændres
i tidens løb. Flertallet peger dog især på føl-
gende mulige ordninger:

En projektstøtteordning for forfattere,
oversættere og illustratorer, som især sigter
på at dække behovene inden for de genrer
m.v., som Statens Kunstfond ikke har til op-
gave at støtte. Herunder hører bl.a. faglitte-
ratur, men også andre former for litteratur,
som ikke lever op til de strenge og snævre
kvalitetskrav, som det er kunstfondens opga-
ve at stille.

En udgivelsesstøtteordning for den nye,
danske skønlitteratur, udformet således, at
der i princippet skal ske en udvælgelse af de
støttede titler, men med et så stort budgette-
ret antal støttede titler, at ordningen får et
generelt præg.

Ordninger, hvorefter der kan ydes støtte til
enkelte udgivelsesprojekter indenfor følgen-
de genrer: Den oversatte skønlitteratur for
voksne, børne- og ungdomslitteraturen, de
særligt omkostningskrævende udgivelser,
udgivelsen af klassisk litteratur samt faglitte-
rære udgivelser. Endelig foreslås etableret
mulighed for tilskud til mindre og nyetable-
rede forlag. Efter forslaget vil bogfonden
kræve årlige bevillinger i størrelsesordenen 3
mio. kr. til forfatterstøtte og ca. 12 mio. kr.
til udgivelsesstøtte. Hertil kommer midlerne
til fondens øvrige aktiviteter.

Mindretallet tager afstand fra forslaget om
oprettelse af en bogfond, idet det anføres, at
en bogfond vil være direkte skadelig for bog-
markedets udvikling. Den åbner i realiteten
mulighed for en uhørt statslig regulering af
bogbranchens forhold. Desuden frygtes, at
de foreslåede udgivelsesstøtteordninger vil få
markedsforvridende følger. I forbindelse
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hermed henvises der til erfaringer fra de
svenske støtteordninger. Mindretallet fore-
slår, at man styrker de bestående fonde og
støtteordninger, herunder Statens Kunst-
fond, samt nedsætter eller fjerner momsen
på bøger. Danmark er rekordhaver med hen-
syn til moms på bøger, og en nedsættelse vil
kun medføre yderst begrænsede finanspoliti-
ske virkninger. En nedsættelse til have gun-
stige virkninger på bredden af udgivelserne,
og dette vil blive opnået uden bogfondens
negative virkninger. Endvidere foreslår
mindretallet, at der indføres en biblioteksaf-
gift til fordel for forlæggerne. En sådan ve-
derlagsordning vil kunne give forlagene en
berettiget kompensation for den intensive
udnyttelse af deres udgivelser, som finder
sted på folke- og skolebibliotekerne. Mindre-
tallet foreslår endelig, at der etableres en
kautionsstøtte til nyetablerede og eventuelt

også til eksisterende forlag med forbillede i
Boghandelens Kautionsinstitut.

Flertallet kan ikke tiltræde forslaget om
momsnedsættelse, idet man finder, det er en
for bred og unuanceret støtteform. Heller ik-
ke forslaget om en biblioteksafgift kan til-
trædes, idet man ikke er enig i kompensa-
tionssynspunktet og heller ikke finder, at bi-
blioteksafgiftsvejen er en hensigtmæssig må-
de at yde forlagsstøtte på.

Udvalget stiller ikke forslag om støtte til
boghandelen, men påpeger den nære sam-
menhæng mellem bogladernes økonomi og
det offentliges rabatpolitik ved placering af
leverancer til biblioteker og skoler. Flertallet
bag bogfondsforslaget henviser iøvrigt til, at
fonden efter forslaget ikke vil være afskåret
fra senere at genoverveje en evt. boghandels-
støtte.
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3. Forfatternes og oversætternes vilkår og
indtj eningsmuligheder

3.1. Indledning

Udtrykket »det litterære system« benyttes
undertiden til at betegne den del af sam-
fundslivet, som har med skabelsen, produk-
tionen, distributionen, formidlingen og bru-
gen af litteratur at gøre. Dette system er i før-
ste række opbygget på forfatternes indsats,
hvad enten den er af kunstnerisk, videnska-
belig, kundskabsformidlende eller journali-
stisk karakter.

Forfatternes indsats i samfundet rækker
imidlertid videre end det litterære system.
Samfundslivet er på de fleste områder base-
ret på informationsformidling af den ene el-
ler anden art, og det frie ord - talt eller skre-
vet - er demokratiets grundpille. Hertil kom-
mer den indflydelse, som litteraturen øver i
kraft af at være et kunstnerisk udtryksmid-
del.

I princippet kan man betegne enhver, der
har skrevet noget, som forfatter, og det vil si-
ge størstedelen af befolkningen. Ofte anlæg-
ges imidlertid en snævrere afgrænsning, idet
det mere eller mindre forudsættes, at en for-
fatter har skrevet en bog. Bogudvalgets kom-
missorium pålægger netop udvalget at be-
skæftige sig med forholdene omkring bøger,
og i det store og hele vil udvalget derfor hol-
de sig til den sidstnævnte afgrænsning.

Bogudvalget nedsatte i 1974 en arbejdsgrup-
pe til undersøgelse af forfatternes vilkår og
indtjeningsmuligheder i Danmark. Om ar-
bejdsgruppens sammensætning henvises til
forordet. Arbejdsgruppen foranstaltede i
foråret 1975 en spørgeskemaundersøgelse*
og udarbejdede på denne baggrund en rap-
port, der af forskellige årsager ikke blev helt
færdiggjort. Grundlaget for nærværende re-

degørelse er derfor primært forfatterunder-
søgelsen og de færdige afsnit af rapporten.
Et medlem af arbejdsgruppen, forfatteren
Eiler Jørgensen, udarbejdede desuden en
særlig undersøgelse: »Forfatternes ytrings-
og indtjeningsmuligheder gennem Danmarks
Radio/TV«, trykt som Rapport nr. 3 fra
Bogudvalget. Konklusioner herfra vil indgå i
afsnit 3.6.3. om forfatterne og Danmarks
Radio.

Det forfatterudsnit, gruppen ønskede un-
dersøgt, blev defineret som skønlitterære
forfattere - af såvel prosa, lyrik og drama,
som børne- og ungdomslitteratur - samt for-
fattere af samfundsdebatterende litteratur,
der havde udgivet bøger i femårsperioden
1970-74. Sammensætningen af udsnittet ske-
te primært ved hjælp af Dansk For fatter fore-
nings medlemskartotek, men da man af prin-
cipielle grunde også ønskede at inddrage for-
fattere uden for Dansk Forfatterforening,
blev der suppleret med navne fra den davæ-
rende Dansk Forfatterfonds lister over udbe-
talinger af bibliotekspenge, medlemsforteg-
nelsen fra Danske Dramatikeres Forbund,
forfatterfortegnelser fra alternative forlag
samt boghandelens julekatalog for de pågæl-
dende år. I alt deltog 453 forfattere i under-
søgelsen, og heraf blev de 441 svar lagt til
grund for statistikken. En nærmere behand-
ling af svarene blev foretaget af Thulstrup
Marketing.

3.1.1. Tabellæsning
I de følgende afsnit optræder en del tabeller
til belysning af de tendenser, der beskrives.
Ved udarbejdelsen er talmaterialet søgt gjort
så overskueligt som muligt.

") Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1.
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Eks.: Tabel 3.1. Udgivelsesforhold i forbindelse med køn

Hele udsnittet

Debutår
Før 1945
1945-64
1965-75

Antal
forfattere

436

70
161
205

%
Mænd

78

86
74
79

%
Kvinder

22

14
26
21

I første søjle opgøres det faktiske antal
forfattere. Det ses at 70 forfattere debutere-
de før 1945, 161 forfattere mellem 1945-64
o.s.v. Procentsøjlerne angiver, at 86% af 70
forfattere er mænd og 14% er kvinder. Da
der er tale om krydstabeller, hvor svarene fra
forskellige af spørgeskemaets punkter er
krydstabuleret med hinanden, svinger antal-
let af forfattere i »hele udsnittet« fra tabel til

Eks.: Tabel 3.1. -fortsat

tabel. Krydstabuleringer kan jo efter sagens
natur kun bygge på det antal svarpersoner,
som har besvaret de spørgsmål, der krydses
med hinanden.

Tabellerne, der angår vurderingen af de
økonomiske vilkår som forfatter, er opbyg-
get således, at man kan se det faktiske antal
svar i de enkelte grupper.

Vurdering af de økonomiske
vilkår som forfatter
Meget tilfreds
Nogenlunde tilfreds

Antal
%

1
15

(Mænd)
Antal

24
46

(Kvinder)
Antal

6
16

Første søjle angiver, at l°7o af samtlige for-
fattere er meget tilfredse, 15% er nogenlunde

tilfredse o.s.v. De næste søjler siger, at de
7% bestod af 24 mænd og 6 kvinder.

3.2. Hvor mange danske forfattere findes?

Det er vanskeligt at bestemme nøjagtigt,
hvor mange forfattere der findes. For at kun-
ne kalde sig forfatter skal man have ophavs-
ret til et eller flere værker, og et tal for, hvem
der har det, findes ikke. Man kan dog få et
vist fingerpeg ved at opregne dels hvor man-
ge, der modtager biblioteksafgift, dels hvor
mange, der er medlemmer af Dansk Forfat-
terforening.

Pr. 1. januar 1981 modtog knap 5.000 per-
soner afgift for de bøger, hvormed de var re-
præsenteret på folke- og skolebibliotekerne.
Fordelingen på antal bind så således ud:

Bind

50-99
100-999
1.000-9.999
10.000-

Personer

339
2.477
1.683

317

Derudover havde et mindre antal forfatte-
re under forskellige forfatternavne tilsam-
men mindst 50 bind. Forfattere med mindre
end 50 bind på bibliotekernes hylder modtog
ingen afgift.

Dansk Forfatterforening havde i 1981 ca.
1400 medlemmer. De fordelte sig på 5 grup-
per (nogle er dog medlem af flere grupper):

Den skønlitterære gruppe: 510
Lyrikergruppen: 208
Børne- og ungdomsgruppen: 256
Den faglitterære gruppe: 516
Oversættergruppen: 248

Hertil kommer de grønlandske forfattere -
70 medlemmer - der er associeret foreningen.

En af grundene til, at så mange modtager
biblioteksafgift uden at være medlem af For-
fatterforeningen, er at mange betragter for-
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fattergerningen som bierhverv. Disse forfat-
tere er derfor organiseret i forhold til deres
hovederhverv - ofte i de under Akademiker-
nes Centralorganisation hørende fagorgani-

sationer. Endvidere findes der en del forfat-
tere, som kun har udgivet enkelte bøger og
derfor ikke betragter sig som forfattere i
egentlig forstand.

3.3. Hvem er de danske forfattere?
3.3.1. Forfatter-rekru t teringen
Det har længe været en almindelig antagelse,
at hovedparten af de danske forfattere re-
krutteres fra de højeste socialgrupper - især
i Københavnsområdet.

Bogudvalgets forfatterundersøgelse under-
støtter denne antagelse. Der er faktisk tale
om en relativ københavnsk, akademisk do-
minans, idet 46% af udsnittets forfattere har
tilbragt deres barndom i hovedstadsområdet,
og 32% af fædrene har (eventuelt uafsluttet)
videregående uddannelse. Denne akademiske
dominans understreges af den relativt store
andel af mødrene - 12% - der har (eventuelt
uafsluttet) videregående uddannelse. I øvrigt
er det markant, at forfatterne i særlig grad
rekrutteres fra byområder - 72% stammer
fra større byer, især på Sjælland og i Østjyl-
land.

3.3.2. Fordeling på køn
Forfatterfaget er stadig udpræget et mands-
erhverv. 78% af undersøgelsens forfattere er
mænd. (Vedrørende udvælgelsen af de delta-
gende forfattere henvises til afsnit 3.1.). Det-
te afslører en endnu mere markant skævhed
end den, som findes med hensyn til erhvervs-
beskæftigelse i befolkningen som helhed,
hvor kønsfordelingen af de erhvervsbeskæf-
tigede voksne personer var 59% mænd og
41% kvinder i 1975.

Sammenlignes undersøgelsens tal med li-
sterne over forfattere, der modtog biblio-
teksafgift i 1974, er kvinderne dog svagt
overrepræsenteret i undersøgelsens udsnit.
Dette hænger formodentlig sammen med, at
forfatterundersøgelsen kun omfatter forfat-
tere til skønlitteratur for børn og voksne
samt samfundsdebatterende litteratur, mens
en stor del af bibliotekernes (danske) bogbe-
stand udgøres af faglitteratur, der i endnu
højere grad domineres af mandlige forfatte-
re.

Forfatterundersøgelsen afslørede ingen
skarpe skel i forbindelse med udgivelsesfor-
holdene mellem mandlige og kvindelige for-

2*

fattere - når først de er blevet forfattere,
men de mest karakteristiske forskelle skal
dog omtales kort. En del af talmaterialet er
samlet i tabel 3.1. side 20.

Der er særligt få kvinder blandt de ældste
forfattere. I betragtning af at et vigtigt krite-
rium for udvælgelsen af forfatterudsnittet
var, at forfatterne skulle være aktive om-
kring udgivelsestidspunktet, kunne det tyde
på, at kvindelige forfattere hurtigere »falder
fra« end mandlige. På den anden side kunne
det også betyde, at der simpelthen er sket en
relativ større stigning i antallet af kvindelige
forfattere siden 1920'erne og 30'erne.

Et af de steder hvor det traditionelle køns-
rollemønster i øvrigt viser sig tydeligt, er i
genrefordelingen. Der er relativt flere kvin-
delige end mandlige forfattere, som har skre-
vet børne- og ungdomslitteratur. Næsten
halvdelen ac kvinderne har skrevet for børn
og unge mod kun en fjerdedel af mændene.
Sammenligner man desuden med forfatter-
nes alder, viser det sig, at især de ældre kvin-
delige forfattere skriver børne/ungdomslitte-
ratur (jfr. tabel 3.3. side 24). Alligevel er det
de mandlige børnebogsforfattere, der får
størst succes - at dømme efter biblioteksaf-
giftens »Top 20« (d.v.s. de 20 forfattere, der
har det største antal bind på bibliotekerne).
Denne »Top 20« domineres af børnebogsfor-
fattere, men i 1981 finder man kun 5 kvinde-
lige forfattere.

Omvendt står mændene stærkest med hen-
syn til den samfundsdebatterende litteratur,
og selvom der skrives næsten lige meget dra-
matik af de to køn - i forhold til kønsforde-
lingen i øvrigt - er det forbløffende få kvin-
der, som har udgivet dramatiske værker i
bogform. Hvad dette betyder vil blive be-
handlet senere i afsnit 3.5. om forfatterne og
bogmarkedet.

Ser man på udgivelsesformer og -mulighe-
der, er der en tendens til, at mændene klarer
sig lidt bedre end kvinderne - eller måske
snarere at mændene har større chance for
succes.
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Tabel 3.1. Udgivelsesforhold i forbindelse med køn

Dette kan bl.a. aflæses af tallene for
bogklub- og billigbogsudgaver, fordi begge
udgivelsesformer er sekundære udnyttelser
baseret på masseoplag. Det er altså kun bøg-
er, som virkeligt har slået an (eller som for-
læggerne forventer vil slå an), der udkommer
som billigbog eller i bogklub. Undersøgelsen
viser desuden, at forfattere med bogklubud-
gaver har en sikret månedlig indtægt (i 1975)

på lidt over gennemsnittet. Royalty-
indtægterne (d.v.s. den »afgift« forlæggerne
betaler for at udgive en forfatters værk), og
de samlede publicerings- og formidlingsind-
tægter ligger endog betydeligt over gennem-
snittet både for forfattere med billigbogs- og
bogklubudgaver (jfr. afsnit 3.5. side 27).

Kvinderne er underrepræsenteret med hen-
syn til begge disse udgivelsesformer, og det
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indicerer altså, at der er forholdsvis færre
etablerede kvindelige forfattere. Tilsynela-
dende er mændene dog også mere ihærdige
med at få udgivet deres værker; de har i hvert
fald relativt færre ikke-udgivne manuskrip-
ter, og de satser mere på selv at finansiere ud-
givelser end kvinderne.

Disse forhold kunne være en del af forkla-
ringen på, at kvinderne som gruppe ind-
tægtsmæssigt er mere homogen end mænde-
ne. Der er meget få kvinder, som intet tjener
på en bog, men der er heller ikke mange i den
højeste indtægtsgruppe. Tilsvarende er kvin-
derne generelt hverken så tilfredse eller så
utilfredse med de økonomiske vilkår som
mændene. Sammenholdt med kvindernes la-
ve andel blandt forfatterne i det hele taget
kunne det tyde på, at kun de kvindelige for-
fattere, som opnår en vis succes, bliver eller
forbliver forfattere.

Ud fra denne undersøgelse kan man derfor
med lidt forsigtighed konkludere: For det
første at kvinder har sværere ved at blive for-
fattere end mænd, og for det andet at de på
bogmarkedet - når de altså er blevet forfatte-
re - tilsyneladende har andre betingelser end
mænd, måske i form af andre men uudtalte
vurderingskriterier.

Forfatterundersøgelsen giver dog ikke noget
endeligt svar på dette, og for at belyse
spørgsmålet grundigere holdt Bogudvalgets
arbejdsgruppe vedrørende forfatternes vilkår
et møde med kvindelige forfattere m.v. i
1975. De indbudte deltagere var: Pil Dahle-
rup, Merete Ries, Jette Holmberg, Grethe
Stenbæk Jensen, Kirsten Hofstätter og
Karen-Lis Svarre. Det hedder herom i rap-
porten vedrørende forfatternes vilkår:

»Hvorfor er kvinder i så høj grad underrepræsenteret
blandt forfattere? (...)

På mødet blev noget af svaret givet - eller antydet;
for et fyldestgørende svar ville kræve en forskning,
som endnu venter på at blive udført. Men generelt
kan man sige, at det, der gælder for alle, der vil starte
inden for forfattererhvervet, nemlig at skriveriet er en
fritidsbeskæftigelse - eller et ulønnet, krævende eks-
trajob - det gør, at kvinderne har langt sværere ved
at komme igang end mændene. Som en af de indbud-
te kvinder udtrykte det på mødet: Det er »mere natur-
ligt for en far end for en mor at sætte sig ind til skri-
vemaskinen en weekend.«

- Altså: en væsentlig årsag til at vi har så få kvinde-
lige forfattere er det etablerede kønsrollemønster,

I et oplæg fra de deltagende kvinder, hvor
gruppen formulerede krav og forslag til for-
bedring af vilkårene for kvindelige forfatte-
re, blev også de omtalte vurderingskriterier
berørt:

»Et område, hvor den traditionelle pigeopdragelse
netop har vist sig at være mangelfuld, er den mang-
lende opbakning og motivering til selvstændigt at løse
opgaver, skabe og lege med idé og lidenskab, skabe
og lege for legens egen skyld. Det ligger så tungt i den
traditionelle kvinderolle, at kvinden er den, som tager
de kedeligste konsekvenser af de andres leg uden
egentlig selv at have leget med. Hvis man som fik-
tionsforfatter skildrer hovedpersoner med den bag-
grund og de følger, den baggrund giver, får man et
andet billede af en virkelighed, end det billede som
den præstationsopdragede kunstner beskriver. / en
feminin oplevelsesverden vil emnernes indbyrdes pri-
oritering ofte (ikke altid, naturligvis) være helt ander-
ledes end i en beskrevet mandsverden. Netop det for-
hold kan få traditionelle litterater, både mandlige og
kvindelige, til at opleve kvindelitteratur som underlø-
dig eller uvæsentlig.«

(Oplæg fra kvindelige forfattere 1.6.1975 ved Jette
Drewsen til arbejdsgruppen vedrørende forfatternes
vilkår - fremhævet her.)

De deltagende kvinder formulerede i oplæg-
get følgende konkrete forslag til forbedring
af kvindelige forfatteres vilkår:

1) En højskole eller kursusejendom, hvor
kvindegrupper eller individuelt arbejden-
de kvindelige forfattere kunne få arbejds-
ro.

2) Ændringer i støttekriterierne for Statens
Kunstfond. Først og fremmest således at
man i en periode (f.eks. 5 år) tildeler halv-
delen af den støtte, der er til rådighed, til
kvinder, hvor kollektive arbejder, projek-
ter og amatørindsats prioriteres højest.

3) Forskningsprojekter indenfor kvinders og
særligt kvindelige forfatteres placering
med hensyn til økonomiske forhold, be-
vidsthedsmæssige vilkår, skrivetekniske
vilkår, litteraturkritikken, skolebøger og
fritidslæsning.

Udviklingen i den litterære kultur i de sidste
5-10 år med bl.a. kvindelitteraturens store
opblomstring har muligvis forrykket billedet
noget siden 1975, hvor forfatterundersøgel-
sen blev foretaget. Nogle af de forbedringer
af kvindernes muligheder på bogmarkedet,
som f.eks. kvindeforlagene Hønsetryk og
Kvindetryk - der blev startet i henholdsvis
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1973 og 1978 - er udtryk for, har givetvis be-
tydet en stigning i antallet af kvindelige for-
fattere. Disse forlag har sandsynligvis også
medvirket til, at langt flere kvinder i dag selv
finansierer udgivelsen af deres værker, da
begge forlag bygger på, at forfatterne skal
deltage aktivt i udgivelsesarbejdet, - og det
betyder igen, at man nok må regne med en
forholdsvis stor stigning i antallet af kvinde-
lige forfattere med O-indtægt eller en ret ube-
tydelig indtægt.

Kvindelitteraturen har dog også vist sig
slagkraftig inden for den etablerede bog-
branche. Kvindelitteraturen skønnes i 1982
at udgøre ca. 15-20% af den årlige bogpro-
duktion eksklusive skolebøger, men en stik-
prøve foretaget i foråret 1982 i Magasins bo-
gafdelinge af Inf. (Informations sommertil-
læg - nr. 4, 4. juni 1982) afslører, at salget
koncentrerer sig om ret få forfattere - eller
ca. 15 bøger. Alt i alt har den stedfundne ud-
vikling sandsynligvis haft størst betydning
for marginalgrupperne blande de kvindelige
forfattere henholdsvis den laveste og den
højeste indtægtsgruppe.

3.3.3. Alder og debutalder
I forhold til den voksne danske befolkning
som helhed er undersøgelsens forfatterudsnit
atypisk med hensyn til alder. Der er hverken
så mange forfattere i den yngste gruppe
(20-29) eller i den ældste gruppe (over 70 år)

som i befolkningen i øvrigt, idet de to grup-
per udgør henholdsvis 12% og 8% af forfat-
terne mod 23% og 12% af den voksne dan-
ske befolkning. Derimod er de aktive forfat-
tere strækt repræsenteret i aldersgruppen
51-60 år, 22% af forfatterne mod 16% af be-
folkningen.

Afvigelsen indenfor den yngste alders-
gruppe skyldes først og fremmest debutalde-
ren, der ikke følger den gængse alder for er-
hvervspåbegyndelse, men tenderer nærmere
mod de 30 år end de 20 år - og her ligger en
del af årsagen nok i det relativt høje uddan-
nelsesniveau. For den ældste gruppe forelig-
ger der flere mulige årsager; dels kan udvæl-
gelseskravet om aktivitet have sorteret en del
ældre forfattere fra, dels har en del ældre
forfattere måske undladt at svare, fordi de
mente, deres vilkår var atypiske bl.a. på
grund af folkepension. Endelig er 8% forfat-
tere over 70 år, et relativt højt tal i forhold
til de erhvervsaktive i denne aldersgruppe i
befolkningen som helhed.

Undersøgelsen opererer i øvrigt med fire
»generationer«, der på undersøgelsestids-
punktet var henholdsvis 61 år og derover (94
forfattere), 46-60 år (153 forfattere), 31-45 år
(137 forfattere) og 30 år og derunder (53 for-
fattere). Ser man på, hvordan disse generati-
oner vurderer de økonomiske vilkår som for-
fatter, er det påfaldende, at utilfredsheden
falder med alderen.

Tabel 3.2. Vurdering af de økonomiske vilkår

I alle generationer er der et pænt flertal af
utilfredse, men flertallet stiger trinvis fra den
ældste til den yngste generation. Næsten
halvdelen (46%) af de yngste forfattere har
erklæret sig meget utilfredse mod kun knapt
en trediedel (28%) af de ældste. Det er i
øvrigt også interessant, at der indenfor de to
ældste generationer træffes forholdsvis flest

»hverken eller«-tilkendegivere, idet det tyder
på, at der sker en vis tilvænning til vilkårene
som forfatter. Den følgende gennemgang vil
tage sigte på at undersøge og forklare bag-
grunden for denne fordeling. For at få et
overblik over forskelle og ligheder mellem de
fire grupper er en del af undersøgelsens tal-
materiale herom samlet i tabel 3.3 side 24.
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Den ældste generation af forfattere, der er
født før 1914, udgør 22% af undersøgelsens
udsnit. Hovedparten har debuteret før 1945
og har - af indlysende grunde - udgivet rela-
tivt mange bøger. Der er ret mange indenfor
denne gruppe, som har udgivet børne- og
ungdomsbøger (40%), mens produktionen af
samfundsdebatterende litteratur er forholds-
vis beskeden (19%). Generationen har rela-
tivt gode udgivelsesmuligheder - den er svagt
underrepræsenteret både hvad angår ikke-
udgivne manuskripter og selvfinansierede
udgivelser, mens den er svagt overrepræsen-
teret blandt Gyldendal-forfatterne (d.v.s.
forfattere med seneste bog udgivet på Gyl-
dendal) og blandt forfatterne med billigbogs-
og bogklubudgaver. Indtægtsmæssigt place-
rer generationen sig i midten - 36% har en
indtægt på 5.000-9.999 kr. pr. bog, og den er
da også overrepræsenteret blandt forfatterne
i denne indtægtsgruppe. Gennemsnitsfor fat-
teren i den ældste generation har altså nogen-
lunde rimelige udgivelsesvilkår og tjener no-
get på sine bøger, men ikke de store penge.

De 46-60 årige forfattere, som er født
1915-29, udgør 35% af hele udsnittet og den
største gruppe, der har debuteret mellem
1945-65 - omkring to trediedele - har debute-
ret i denne periode. Generationen er meget
alsidig både indenfor boggenrer og øvrige
publikationsformer. Det er bl.a. her man fin-
der de største grupper med hensyn til både
børne-/ungdomsbøger og samfundsdebat-
bøger. Denne aldersgruppe har udpræget de
bedste udgivelsesvilkår, hvilket viser sig i, at
gruppen er stærkt overrepræsenteret blandt
forfattere, der har fået udgivet dramatiske
værker i bogform, og den udgør over halvde-
len af både Gyldendal-forfatterne og forfat-
tere med bogklubudgaver, - mens den lige-
som den ældste generation er svagt underre-
præsenteret med hensyn til ikke-udgivne ma-
nuskripter og selvfinansierede udgivelser.
Tilsvarende kommer næsten halvdelen af
forfattergruppen, der tjener mere end 10.000
kr. pr. bog fra denne generation, der også
har relativt færrest forfattere i 0-indtægts-
gruppen (7% af aldersgruppen). Gennem-
snitsforfatteren i aldersgruppen 46-60 år sva-
rer nogenlunde til gennemsnitsforfatteren i
den ældste gruppe, men samtidig er det i den-
ne generation, hovedparten af de etablerede
forfattere findes - omkring en trediedel af al-
dersgruppens forfattere kan henregnes hertil.

Den tredie generation - forfatterne mellem
31 og 45 år - er næsten ligeså stor som den
foregående; den udgør 32% af udsnittet.
Godt tre fjerdedele har debuteret efter 1965,
hvilket svarer til ca. halvdelen af forfatterne
i denne debutårs-periode. Også i denne al-
dersgruppe er der en relativ stor genrespred-
ning. Generationen er overrepræsenteret bå-
de med hensyn til den opførte og den bogud-
givne dramatik - og der er forholdsvis flest i
denne aldersgruppe med samfundsdebatte-
rende bøger, hvorimod der ikke er så mange
børne-/ungdomsbogsfor fattere. Udgivelses-
vilkårene er generelt ikke så gunstige som for
de to foregående generationer; der er en del
færre forfattere med bogklubudgaver og
nogle flere med selvfinansierede udgivelser,
også Gyldendal-forfatterne er underrepræ-
senteret her. Derimod står gruppen stærkest
hvad angår publiceringsmuligheder i tids-
skrifter og i Danmarks Radio. Indtægtsmæs-
sigt er den uhyre »normal«, og det betyder,
at der er relativt mange (15%), som intet tje-
ner på en bog, men på den anden side regner
en del (24%) også med indtægter på over
10.000 kr. pr. bog. Der er altså relativt flere
etablerede forfattere i denne generation end
i den ældste generation.

Den yngste generation af forfatterne, som
er født efter 1945, udgør kun 12% af samtli-
ge, men en fjerdedel af debutanterne fra
1965-75. D.v.s. 99% af generationen har de-
buteret efter 1965, og dertil svarer den for-
holdsvis lave produktion. De yngste forfatte-
re udgiver fortrinsvis romaner, noveller og
digte - kun 5% har udgivet børne- og ung-
domslitteratur - og generationens bøger ud-
kommer overvejende som almindelige udga-
ver. Forfatterne i denne gruppe har relativt
gode publiceringsmuligheder i tidsskrifter,
men ellers er udgivelsesvilkårene klart de rin-
geste, hvilket bl.a. fremgår af de lave tal for
billigbogs- og bogklubudgaver. Ligeledes ud-
gør generationen kun 2% af Gyldendal-for-
fatterne, mens den nærmer sig en fjerdedel af
forfatterne med selvfinansierede udgivelser -
over halvdelen har selv bekostet en eller flere
bogudgivelser. Tilsvarende er indtægten pr.
bog meget lav - generationen er stærkt over-
repræsenteret blandt forfattere, som intet
tjener - 38% regner med en 0-indtægt - og
næsten ligeså stærkt underrepræsenteret i
den højeste indtægtsgruppe.

Den generelle utilfredshed hos forfatterne
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med deres økonomiske vilkår er altså ganske ning i utilfredsheden svarer til generationer-
forståelig, da gennemsnitsindtægten pr. bog nes trinvise stigning i indtægt:
kun er 5.000 kr. (i 1974), og den trinvise stig-

Dette billede af generationernes indtægts-
hierarki nuanceres dog af de nævnte udgivel-
sesvilkår. Ud fra kriterierne »Drama i bog-
form« (se side 36 f)> »Bogklubudgaver« og

»Gyldendal-forfattere« placerer de 46-60 åri-
ge sig i toppen, mens den ældste gruppe og de
31-45 årige deler andenpladsen.

Udfra kriteriet »Gyldendal-forfattere«
bliver det desuden tydeliggjort, hvor vanske-
ligt det er for de yngste forfattere at opnå ad-
gang til den mere professionelle del af det lit-

terære system og dermed til den brede spred-
ning af bøgerne og egentlige forfatterindtæg-
ter.
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Det ser i øvrigt ud til at være typisk for un-
dersøgelsens forfattere, at de fleste begynder
deres karriere med skønlitteratur for voksne,
især romaner, noveller og digte. Senere spre-
der de sig over flere genrer, og mange bevæ-
ger sig også uden for den egentlige skønlitte-
ratur til samfundsdebatterende bøger. Dette
har naturligvis betydning for deres økonomi,
da både samfundsdebatbøger og børnebøger
(sidstnævnte især i kraft af biblioteksafgif-
ten), generelt giver flere penge end romaner,
noveller og digte, ligesom der også normalt
er gode penge at hente ved opført dramatik
- især TV-spil.

3.3.4. Hvor bor Danmarks forfattere?
Forfatternes nuværende geografiske forde-
ling svarer nogenlunde til den, der blev fun-
det blandt deres forældre. Storkøbenhavn er
langt den mest foretrukne bopæl. 51% af
forfatterne bor i hovedstadsområdet. Kon-
centrationen omkring København under-
streges yderligere af, at hele 61% bor på
Sjælland. Der synes desuden at være et andet
centrum for forfattervirksomhed omkring
Århus sandsynligvis i kraft af byens størrelse
og universitet. Odense, Ålborg og øvrige by-
er rangerer relativt lavere, mens landdistrik-
terne tilsyneladende er ved at få et opsving;
17% af forfatterne bor på landet, hvoraf
over halvdelen er fra de yngste årgange.

I hovedstadsområdet bor der særligt man-
ge Gyldendal-forfattere, og forholdsvis man-
ge forfattere, som har udgivet dramatiske og
samfundsdebatterende værker. Gruppen er
også overrepræsenteret blandt forfattere
med publiceringsmuligheder i ugebladene.
Indtægtsmæssigt fordeler hovedstadsforfat-
terne sig nogenlunde efter gennemsnittet,
men er ikke desto mindre overrepræsenteret
blandt de mest tilfredse forfattere. Dette
kunne tyde på, at en del af de virkeligt vel-
etablerede forfattere er bosat i hovedstads-
området.

Forfatterkoncentrationen omkring Køben-
havn hænger naturligvis sammen med nær-
heden til de store, etablerede forlag, Dan-
marks Radio, ugeblade - der foruden at afta-
ge forfatternes manuskripter også på andre
måder benytter forfatterne som arbejds-
kraft.
Tilsyneladende er der to (hoved-)typer for-
fattere bosat på landet; dels findes der som
nævnt en relativ stor del af de yngste årgan-

ge, men også en forholdsvis stor del af de vel-
etablerede forfattere fra mellemgenerationen
synes at have bopæl her svarende til landfor-
fatternes relativt store andel af den højeste
indtægtsgruppe. Til forskel fra ho-
vedstadsforfatterne har de fortrinsvis dag-
blade og Danmarks Radio som øvrige publi-
kationsmuligheder.

For resten af forfatterne, d.v.s. de som er
bosat i større eller mindre byer, er det særligt
påfaldende, at de udgør den største del af
forfatterne med selvfinansierede udgivelser.
Dette hænger sandsynligvis sammen med, at
der er relativt flere »alternative« selvudgivel-
sesforlag end etablerede forlag i provinsen
sammenlignet med hovedstaden. I øvrigt er
det blandt disse forfattere, man finder den
største gruppe, som har publiceringsmulighe-
der i tidsskrifter. Bortset fra de større byer:
Odense, Ålborg og Århus, hvor der er en vis
overrepræsentation af de højeste indtægter,
er indtægterne pr. bog væsentligt under gen-
nemsnittet.

3.3.5. Forfatternes uddannelse
Ser man på forfatternes egen uddannelse, er
den akademiske dominans endnu større end
blandt forfatternes forældre. 60% af under-
søgelsens forfattere har studentereksamen,
hvor det for befolkningen som helhed i 1974
kun er 8%, der har studentereksamen eller
anden højere eksamen. Op mod halvdelen
har studeret ved universiteter eller andre høj-
ere læreanstalter, og ca. en trediedel har an-
den videregående uddannelse (seminarier,
handelshøjskoler m.v.). I alt 78% har fulgt
en videregående uddannelse, mens kun 12%
har en faglig, håndværksmæssig uddannelse,
og 11% er handels- og kontoruddannede.

Det er umuligt med sikkerhed at afgøre,
om det er akademikerne - altså dem der un-
der alle omstændigheder ville have fået en
lang uddannelse - der skriver litteratur, eller
om de potentielle forfattere - folk med
»skrivekløe« og boglig interesse fra alle sam-
fundsgrupper - får en lang uddannelse, må-
ske fordi der ikke eksisterer en egentlig for-
fatteruddannelse.

Forfatterundersøgelsen siger ikke noget
præcist om forholdet mellem uddannelse og
udgivelsesvilkår, men generelt ser det altså
ud til, at en af de væsentligste barrierer mod
at blive forfatter er af uddannelsesmæssig
art. Med den tydelige sammenhæng mellem
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uddannelse og social baggrund er denne bar-
riere samtidig en sorteringsmekanisme, der
især frasorterer de lavere sociale lag.

Arbejdsgruppen vedrørende forfatternes vil-
kår afholdt i 1975 et møde om arbejderfor-
fatternes situation med repræsentanter for

arbejderforfattere og litteraturforskere for at
belyse de forhold, der særligt knytter sigtil
uddannelse og erhverv. De indbudte var Åge
Hansen-Folehaven, Sigurd Kværndrup, Poul
Steffensen og Louis Andersen.

En lang række forhold, der vanskeliggør
både produktions- og udgivelsesvilkår for ar-
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bej der for fattere, blev drøftet ud fra to oplæg
ved henholdsvis Åge Hansen-Folehaven og
Sigurd Kværndrup. I Kværndrups oplæg
hedder det bl.a. om produktionsvilkårene:

»Vi har kunnet konstatere 2 typer af motiver for at
skrive: Den ene forfattertype er overvejende politisk
i sit udgangspunkt ( . . . ) Den anden type har altid
haft en uforklarlig lyst til at skrive, har tidligt gerne
villet være forfatter. Den sidstnævntes udgangspunkt
minder således om mellemlagsforfatterens, men der
er den afgørende forskel, at de ikke typisk som disse
privilegerede har kunnet »træde vande« i en længere
periode som unge f.eks. i uddannelsessystemet for at
kunne dygtiggøre sig og eventuelt debutere. De blev
tværtimod tidligt tvunget til at arbejde, for det meste
efter kun 7 års skolegang. De måtte således lære sig
selv at skrive og lære meget andet, samtidig med at de
arbejdede hårdt, stiftede familie og fik børn. Til van-
skelighederne støder dernæst at »skrivning« som of-
test ikke bliver betragtet som et arbejde i arbejder-
klassen, . . .«

Med hensyn til udgivelsesvilkårene skal
særligt to punkter fremhæves. For det første
blev det på mødet anført, at arbejderforfat-
ternes manuskripter som oftest ikke opfylder
de litterære kvalitetskriterier, som forlags-
konsulenterne anvender - og tilsvarende blo-
keringer gør sig gældende hos anmelderne
ved modtagelsen af faktiske udgivelser. For

det andet mente deltagerne, at arbejdskam-
meraterne ofte reagerer med stor modvilje
mod at læse skildringer fra et miljø (deres
eget), som normalt ikke er genstand for litte-
rær behandling, dels en modvilje mod at
blive udleveret som erfaringsmateriale.

På denne baggrund blev der på mødet for-
muleret en række forslag til støtte af arbej-
derlitteratur/forfattere:

»a) Konsulentbistand til færdigredigering af manu-
skripter (støtten kan eventuelt formidles i
fagforenings- eller forlagsregie (f.eks. gennem
AR-LITT, en gruppe arbejdere, som virker for
udgivelse af arbejderlitteratur)).

b) Støtte til fagforeninger til bogproduktion.
c) Støtte til arbejderforfattere af den del af en for-

ventet fremtidig kunstfondstøtte, som rettes mod
særligt udsatte grupper. - Hvor sociale hensyn op-
prioriteres på bekostning af udelukkende kvalita-
tive.

d) Bevidst satsning på anmeldelser i fagbevægelsens
blade.

e) Støtte til AR-LITT til agitationsfremstød på ar-
bejdspladserne for arbejderlitteratur.

0 Mulighed for friplads for arbejderforfattere på
højskoler eller alternativ-højskoler i perioder af
f.eks. et halvt år.

g) Støtte bør ydes til projekter for at komme ud over
eller supplere det traditionelle kvalitetsbegreb.«

3.4. Hvad lever danske forfattere af?

Forfatternes indtægter kan groft deles i for-
fatterindtægter - d.v.s. indtægter, der har di-
rekte forbindelse med forfattererhvervet:
publicerings- og formidlingsindtægter samt
legater, priser og stipendier - og andre ind-

tægter - dels indtægter fra sideerhverv, dels
indtægter som ikke stammer fra erhverv,
f.eks. pension. Næsten lige mange forfattere
havde over som under 80.000 kr. i indtægt i
1974.
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3.4.1. Forfatterindtægter
Meget få forfattere kan leve udelukkende af
deres forfatterindtægter. Kun 23% havde ik-
ke indtægtsgivende erhverv ved siden af for-
fattervirksomheden i 1974.

En nærmere undersøgelse af besvarelserne
fra de pågældende 97 forfattere, som ar-
bejdsgruppen vedrørende forfatternes vilkår
har foretaget, afslører imidlertid, at kun
knap halvdelen kan leve af forfatterindtæg-
ten (»leve af« definerede arbejdsgruppen
som mindst 30.000 kr.) - altså kun 11% af
forfatterne. De fleste af disse har dog haft
»løse indtægter« af varierende størrelse. Re-
sten - de, som har under 30.000 kr. i forfat-
terindtægt - har enten haft indtægt i form af
pension (30 forfattere) eller er sandsynligvis
afhængig af en ægtefælle-indtægt (20 forfat-
tere).

I det samlede billede betyder legater m.v.
meget lidt - 76% havde ingen indtægter heri-
gennem, og over halvdelen af resten (13%)
modtog under 15.000 kr. i 1974. De samlede
publicerings- og formidlingsindtægter giver
derfor et ganske godt indtryk af, hvad dan-
ske forfattere tjener som forfattere.
(Royalty-indtægter m.v. vil blive behandlet
særskilt i afsnit 3.5. om forfattere og bog-
markedet).

Tabel 3.6. Publicerings- og formidlingsind-
tægter i alt

Ingen
1-4.999 kr
5.000-9.999 kr
10.000-29.999 kr. .
30.000-49.999 kr. .
50.000-74.999 kr
75.000-99.999 kr. .
100.000-124.999 kr.
125.000-149.999 kr.
150.000-199.999 kr.
200.000 kr. og derover ..
Ikke oplyst

Total

Antal

14
95
53
87
51
34
18
18
6

10
17
13

416

%

3
23
13
21
12
8
4
4
1
2
4
3

98

Sammenlagt havde 72% af de forfattere,
som har besvaret dette spørgsmål, under
50.000 kr. i publicerings- og formidlingsind-
tægter. Gennemsnitsforfatteren tjente om-
kring 20.000 kr. - til sammenligning lå gen-

nemsnitslønnen for faglærte og ufaglærte ar-
bejdere omkring 50.000 kr. i 1974 (Levevil-
kår i Danmark 1976, side 185).

Ideelt set har forfatterne adskillige ind-
tægtsmuligheder i forbindelse med deres er-
hverv; men skønt mulighederne er mange,
får kun få - og ofte de samme - lejlighed til
at udnytte dem. Hovedparten er beskæftiget
ved løst arbejde, og de ustabile ansættelses-
forhold udgør sammen med de beskedne ind-
tægter et meget ringe økonomisk sikkerheds-
net. I nedenstående tabel er de forskellige
publicerings- og formidlingsindtægtskilder
opstillet, idet der er foretaget en særlig angi-
velse af, hvor mange forfattere der tjener
mere end 10.000 kr. ved de pågældende for-
mer.

3.4.2. Sideerhverv
Hovedparten af forfatterne har som nævnt
indtægtsgivende erhverv ved siden af forfat-
tervirksomheden. For omkring 2/3 af de 330
forfattere med sideerhverv er der tale om fast
ansættelse, og næsten 90% betragter det
øvrige erhverv som økonomisk hoveder-
hverv. En stor del af forfatterne har arbejde
inden for områder, der er rimelig nært be-
slægtet med forfattererhvervet - 37% er be-
skæftiget med undervisning og 23% med
journalistisk arbejde. Sammenlagt finder
67% af forfatterne sideerhvervet tilfredsstil-
lende - 40% finder det endog meget tilfreds-
stillende - mens kun 20% er utilfredse med
sideerhvervet. Forfatternes øvrige erhverv er
særlig interessant i forbindelse med, hvordan
det påvirker deres vilkår som forfattere (ta-
bel 3.8. side 30 og 3.9. side 31).

Deler man i første omgang forfatterne i to
grupper: med og uden andet erhverv, er det
ikke de store forskelle, der viser sig. Der er
en tendens til, at især de ældre forfattere kla-
rer sig uden sideerhverv. Gruppen er lidt me-
re produktiv end forfattere med andet er-
hverv som helhed, og de benytter i højere
grad ikke-bogforlagsmæssige publicerings-
muligheder. Enkelte tal tyder på, at der er re-
lativt flere veletablerede forfattere uden side-
erhverv - f.eks. har 18% af denne gruppe få-
et udgivet bøger i bogklub mod kun 8% af
resten. Dette afspejler sig imidlertid ikke ge-
nerelt i de forventede bogindtægter. Ganske
vist er der relativt færrest i 0-indtægtsgrup-
pen, men ellers er forfatterne uden sideer-
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hverv nogenlunde ligeligt repræsenteret i de
øvrige indtægtsgrupper.

For forfattere med sideerhverv ser det ikke
ud til at spille nogen rolle for produktivite-
ten, hvorvidt der er tale om fast eller løs an-
sættelse. Derimod er der tydeligt forskel på
bogindtægterne. De fastansatte er markant
overrepræsenteret i O-indtægtsgruppen, hvil-
ket sandsynligvis hænger sammen med, at de
i højere grad vælger selv at finansiere en ud-
givelse fremfor ikke at få bogen udgivet.

Det kan derimod ikke undre, at den grup-
pe forfattere (9% af samtlige), der betragter
sideerhvervet som biindtægtskilde generelt
producerer flere titler og tjener mere pr. bog
end den store gruppe, hvis hovedindtægt
stammer fra sideerhvervet. Tilsvarende er det
ret naturligt, at disse forfattere, som hoved-
sagelig lever af publicerings- og formidlings-
indtægterne også i højere grad benytter de
ikke-bogforlagsmæssige publiceringsmulig-

heder. Alt i alt er der ikke stor forskel på, om
forfatterne ikke har andet erhverv, eller om
de har et bierhverv ved siden af forfattervirk-
somheden. Tendensen er snarest, at forfatte-
re med bierhverv tjener mere på forfatter-
virksomheden end forfattere uden andet er-
hverv.

Den mest udsatte gruppe - netop som for-
fattere betragtet - er den, hvor sideerhvervet
er det økonomiske hovederhverv. Disse for-
fattere har generelt den laveste produktion -
og de laveste bogindtægter. Forholdene far-
ves i betydelig grad af de unge forfatteres vil-
kår, som blev beskrevet i afsnit 3.3.3. (side 22)
- over halvdelen af gruppens forfattere er fra
de yngste generationer. Kun produktionen af
samfundsdebatterende litteratur er større her
end blandt de øvrige forfattere, men dette
hænger sandsynligvis sammen med, at der i
denne gruppe findes en helt anden type for-
fattere.
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Det drejer sig om en gruppe forfattere fra
de to mellemgenerationer (d.v.s. 31-60 år),
der rimeligvis betragter forfattervirksomhe-
den som bierhverv (ikke kun økonomisk),
men som ud fra deres egentlige erhverv er
blevet ansporet til at skrive - først og frem-
mest om samfundsforhold. Disse samfunds-
debat-forfattere har - foruden betydeligt
højere total-indtægter - også publicerings-
og formidlingsindtægter, der ligger en del
over gennemsnittet. De er dermed noget aty-
piske for gruppen som helhed.

Skiller man således disse forfatter ud fra

gruppen, hvor sideerhvervet er hovedind-
tægtskilden, bliver tendenserne endnu klare-
re: Det er ubetinget en ulempe for de skønlit-
terære forfattere - både med hensyn til
produktions- og udgivelsesforhold - at have
et omfattende erhverv ved siden af forfatter-
virskomheden, hvorimod det er næsten ligeså
klar en fordel for samfundsdebat-forfatter-
ne. Derimod er det under de nuværende for-
hold tilsyneladende bedre for forfatterne at
have et bierhverv ved siden af end slet intet
erhverv.

3.5. Forfatterne og bogmarkedet

3.5.1. Ophavsret og forlagskontrakten
Forfatternes samfundsmæssige stilling - og
dermed deres forhold til forlæggerinstitutio-
nen - kan opfattes på flere måder. Debatten
går bl.a. på, om forholdet forfatter-forlæg-
ger kan defineres som et forhold mellem ar-

bejdstager og arbejdsgiver, men det står fast,
at der er tale om et forhold mellem ttkstsæl-
ger og iekstkøber.

Til at regulere forholdet traf forfatterfore-
ningerne og forlægger foreningerne i de nor-
diske lande i 1947 aftale om en normalkont-
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rakt, der skulle gælde ved udgivelser af »ro-
maner, noveller, digtsamlinger og værker,
der kan sidestilles hermed«.

For »alle aftaler om udgivelse i Danmark
af videnskabelige og populærvidenskabelige
værker, lærebøger, skolebøger samt bidrag«
(med undtagelse af værker i oplag under
1.000 eksemplarer) gælder særlige »Mini-
mumstakster og aftaleregler fastsat af Aka-
demikernes Centralorganisation den 29. juni
1973 efter indstilling fra Udvalget til Beskyt-
telse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).«

Der er den principielle forskel, at normal-
kontrakten er bindende for både sælger og
køber, mens »Minimumstakster og Aftale-
regler« kun er gældende for sælger, d.v.s.
medlemmer af organisationer tilsluttet
AC.

Med UBVA og Dansk Forfatterforening
som forhandlere over for Danmarks Radio
blev der i 1979 forhandlet kontrakt for bøger
udgivet af Danmarks Radios publikationsaf-
deling. Endelig har Den danske Forlæggerfo-
rening og Dansk Forfatterforening i 1962
(med senere tillæg) indgået en overenskomst
»vedrørende samleværker til brug ved under-
visning, sammenstillet af bidrag fra et større
antal ophavsmænd, jfr. ophavsretsloven §
16«.

Normalkontraktens paragraffer kan deles
op i to grupper: de der giver forfatteren visse
rettigheder, og de der giver forlæggeren ret-
tigheder. De væsentligste af forlæggerens ret-
tigheder er at udgive bogen på dansk, at fast-
sætte bogladeprisen, at sælge et restoplag til
nedsat pris, og at vente indtil udløbet af 8
måneder efter et kalenderårs udløb med at
give forfatteren opgørelse og afregning for
det givne års salg.

For forfatterens vedkommende drejer det
sig væsentligst om, at forfatteren beholder
»alle øvrige rettigheder til værket« - d.v.s.
ud over retten til at fremstille og udgive vær-
ket i bogform på dansk - og at han skal have
et honorar, en royalty, på 15% af boglade-
prisen for hæftet eksemplar eksklusive
moms.

Gennem en årrække har en del forlag -
især de større - gradvist suppleret normal-
kontraktens bestemmelser således, at stadigt
flere rettigheder overdrages. Typisk betyder
dette, at forfatterne må dele indtægter for
yderligere udnyttelse af værkerne med forla-
gene. Eksempler på sådanne udnyttelser er

oversættelser, filmatiseringer, trykning af
uddrag eller føljetoner i blade o. lign.

Ved salg af værker til udgivelse i udlandet
opnår forfatteren som regel en royalty på
5-7,5% - ved store oplag (10-20.000 eksem-
plarer) dog op til 10-12,5% - heraf beregner
det danske forlag sig et honorar på 25-50%
af indtægten for formidlingen. Anvender
forlaget en udenlandsk agent fratrækkes
yderligere 10% til honorering af denne. Dan-
marks Radio beregner sig sædvanligvis 50%
af royalty-indtægten ved formidling til uden-
landsk udgivelse.

Der forekommer i øvrigt også hyppigt af-
vigelser fra normalkontraktens bestemmelser
om honorarer. I forfatterundersøgelsen blev
forfatterne bedt om at angive henholdsvis
den højeste, den laveste og den normale roy-
alty, som de havde modtaget på egne udgiv-
elser i Danmark - for hver af de tre udgivel-
sestyper normaludgaver, billigudgaver og
bogklubudgaver. Fordelingen er anskuelig-
gjort på diagrammet i tabel 3.10.

Almindelige bogudgaver er langt den væ-
sentligste udgivelsesform for forfatterudsnit-
tet som helhed, mens billig- og bogklubudga-
ver kun opnås af få. Der er tydeligt en norm
på 15% for den almindelige udgave, altså
normalkontraktens minimumskrav, men ne-
top i betragtning af, at de 15% er et mini-
mumskrav, er der påfaldende mange, som
angiver den normale royalty-procent til un-
der 15. Normalkontrakten åbner ganske vist
mulighed for en del undtagelser fra royalty-
satsen, men af tabel 3.10. fremgår det, at næ-
sten ligeså mange ligger under 15% som på
15% - og kun nogle få stykker over. Tabel-
len viser desuden, at royalty-satser på 15%
for langt de fleste er maksimum, og at et
meget stort flertal af forfatterne må accepte-
re - i hvert fald af og til - satser på under
15% for almindelige bogudgaver. Dog findes
der ganske få forfattere med en virkelig
»stærk« placering, f.eks. de, der angiver de-
res laveste eller normale royalty-sats til
17,5% og 20% eller mere.

Hvad angår billigudgaver siger normal-
kontrakten, at royalty-satsen skal være 5, 6
eller 7,5% - højest ved de mindste oplag.
Her er det lykkedes forfatterne at gøre 7,5%
til normen. Hertil skal føjes, at tendensen til
at afløse billigudgaver med paperback-udga-
ver - i lidt dyrere udstyr og til priser mellem
klassiske billigbøger og normaludgaver - sy-
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nes at være medvirkende til at presse royalty-
satserne i vejret. Således opererer serien Gyl-
dendals Paperbacks, lanceret i 1979-80, med
en normal royalty på 7,5% for de første
8.000 eksemplarer (seriens normaloplag er
4.000 kr. titel), men fra og med de 8.000 sti-
ger satsen til 10%.

Tallene for bogklub-udgaver er baseret på
så få svar, at de kun siger noget om, hvilke
royalty-satser der kan forekomme. I
bogklub-gennembruddets første fase var den
normale bogklub-royalty på 7,5%, men fra
1974 er normalsatsen blevet 5,7%. Det er
normalsatsen i Gyldendals tre bogklubber,
som er langt de vigtigste for danske skønlitte-
rære forfattere, mens Lademanns Union og
de øvrige klubber på undersøgelsestidspunk-
tet opererede med engangsbeløb pr. eksemp-
lar - men til gengæld oftest med højere gen-
nemsnitsoplag (Lademann er dog i stigende
grad gået over til royalty-honorering). Ten-
densen siden 1979 synes at være, at Dansk
Forfatterforening søger at aftale med de en-
kelte forlag fra sag til sag.

Kontrakten, som UBVA og Dansk Forfatter-
forening har forhandlet med Danmarks Ra-
dio vedrørende udgivelser, foretaget af Dan-
marks Radios publikationsafdeling, henviser
til bestemmelserne i »Normalkontrakten« og
»Minimumstakster og Aftaleregler«, og har
som generel honorarsats 15% royalty med
halvdelen udbetalt inden udgivelsen. Den er
så forholdsvis ny, at det er vanskeligt at påvi-
se nogen virkning af den.

Overenskomsten mellem Den danske For-
læggerforening og Dansk Forfatterforening
vedrørende samleværker til undervisning
henviser til ophavsretslovens § 16, der har
følgende ordlyd:

»I samleværker til brug ved gudstjeneste eller under-
visning, sammenstillet af bidrag fra et større antal op-
havsmænd, er det tilladt at optage mindre dele af lit-
terære værker og musikværker eller sådanne værker
af ringe omfang, når 5 år er forløbet efter udløbet af
det år, da værket blev udgivet. ( . . . )

Værker, der er udarbejdet til brug ved undervis-
ning, må ikke uden samtykke fra ophavsmanden gen-
gives i et samleværk med samme formål.

Ophavsmanden har krav på vederlag.«
(Lov nr. 158 af 31. maj 1961 om ophavsretten til

litterære og kunstneriske værker).

Honoraret skal ifølge overenskomsten væ-
re et grundbeløb pr. påbegyndt normalside
pr. 1.000 eksemplarer + et dyrtidstillæg. I
1982 betaltes kr. 17,10 pr. side prosa og
34,20 pr. side lyrik.

Skolebogsbenyttelsen er udtryk for, at
samfundet har brug for forfatterens værk,
hvilket naturligvis må være en tilfredsstillelse
for forfatteren - samtidig med, at det giver
en vis anseelse. Fra forfatterens synsvinkel
kan det dog også opleves som et paradoks og
en urimelighed: På den ene side erkender
samfundet nytten af den type samleværker
og bruger forfatteren, men samtidig beskæ-
rer det hans ophavsret til værket og fratager
ham muligheden for at stille sine egne hono-
rarkrav. Ophavsretsloven giver netop mulig-
hed for at anvende en mindre del af et litte-
rært værk - efter fem år - uden forud ind-
hentet tilladelse, hvis vedkommende er
kunstner, hvorimod »værker, der er udarbej-
det til brug ved undervisning« ikke må benyt-
tes uden samtykke fra ophavsmanden. Bag
denne undtagelse fra »ekspropriationsreg-
len« ligger tydeligvis konkurrencehensyn, en
indrømmelse til skolebogsforfatterens og
skolebogsforlæggerens interesser.

»Minimumstakster og Aftaleregler« er kun
bindende for forfatteren, og det hedder i § 1,
at de kun i særlige tilfælde kan fraviges til
ugunst for forfatteren. Reglerne foreskriver
15% royalty for enkeltværker og værker af
flere forfattere uden faglig redaktion.

UBVA har som supplement til disse regler
indgået overenskomster med en række af de
betydningsfulde forlag, dels med hensyn til
almindelige kontraktsformularer, dels kon-
trakter vedrørende bestemte typer af bøger,
hvorved et væsentligt område af de faglitte-
rære udgivelser er blevet dækket. I praksis
har det dog vist sig, at forlagsvilkårene meget
let bliver udhulet til forfatternes skade - bå-
de på grund af de forværrede forhold for
denne type udgivelser på bogmarkedet, og
fordi de statslige forskningsråd som et
modkrav til publikationsstøtte forlanger, at
fastansatte forskere med forskningspligt af-
står fra forfatterhonorar for at nedbringe
udsalgsprisen. Om disse problemer udtaler
Statens humanistiske Forskningsråd i et brev
til Bogudvalget af 9. september 1977 bl.a.:

»Statens humanistiske Forskningsråd mener at kunne
konstatere voksende problemer for udgivelse af hu-
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manistisk litteratur, der hænger sammen med de sti-
gende omkostninger inden for bogproduktionen og
giver sig udslag i stigende bogpriser, faldende oplag
og mere restriktiv udgivelsespolitik på dette område.
Følgerne er dels, at en række arbejder kun med van-
skelighed eller slet ikke finder nogen forlægger, dels
at de på grund af høj prissættelse ikke når frem til de-
res potentielle publikum, og her tænkes ikke mindst
på de studerende, hvis generelle økonomiske vilkår
som bekendt også er blevet forringet i de seneste år.
(...)

Disse vilkår har medført et øget pres på Statens hu-
manistiske Forskningsråds midler: antallet af ansøg-
ninger om udgivelsesstøtte steg fra 64 ansøgninger på
tilsammen 2.837.000 kr. i finansåret 1975-76 til 85 an-
søgninger, på i alt 3.297.000 kr. i 1976-77. Heraf kun-
ne rådet i 1975-76 imødekomme 42 ansøgninger med
en samlet bevillingssum på 1.936.000 kr. og i 1976-77
67 ansøgninger med i alt 2.066.000 kr. For at opnå en
bedre udnyttelse af midlerne og begrænse stigningen
mest muligt har rådet i 1975 tilknyttet en konsulent i
reproduktionsspørgsmål.

En anden følge af udgivelsesvilkårene er, at en vok-
sende gruppe udgivelser kun kommer i stand, fordi
forfatterne helt eller delvis afstår fra royalty. Rådets
politik er, at reduceret royalty er en forudsætning for
tilskud, hvor der er tale om fastansatte forskere med
forskningsforpligtelse, men i en lang række tilfælde
tvinger vilkårene på bogmarkedet forfattere til at af-
stå fra honorar, selv hvor de ikke har en sådan for-
pligtelse eller ansættelse eller har udarbejdet den på-
gældende publikation i deres fritid, og det må forud-
ses, at disse problemer tages op af ophavsorganisatio-
nerne.«

3.5.2. Hvad tjener man på en bog?
Forfatternes indtægter fra bogudgivelser an-
gives summarisk i tabel 3.11. Der er her kun
tale om royalty-indtægter, idet indtægter fra
teateropførelser, filmrettigheder, Danmarks
Radio o. lign. var opført særskilt på spørge-
skemaet.

Det mest bemærkelsesværdige ved oven-
stående tabel er, at en trediedel af forfatterne
overhovedet ikke havde royalty-indtægter i
1974. Hertil må der dog knyttes nogle forbe-
hold. For det første udbetales royalty'en por-
tionsvis over (mindst) 6 år. En forfatters pro-
duktivitet - d.v.s. antallet af titler - gennem
årene op til 1974 er altså afgørende for, hvil-
ken indtægtsgruppe vedkommende havner i
her. For det andet indicerer andre af forfat-
terundersøgelsens resultater, at der trods alt
er flere end 67%, der normalt opnår royalty
for deres udgivelser. Med disse forbehold er
der alligevel interessante tendenser at læse ud
af tallene.

Den altovervejende hovedpart har uhyre

lave royalty-indtægter - 35% af dem, der
overhovedet har (opgivet) indtægt, fik under
3.000 kr. og endnu 43% mellem 3.000 kr. og
15.000 kr. Kun få - 11% - har mellem 15.000
kr. og 40.000 kr.

Sammenligner man resultatet med Dansk
Forfatterforenings indtægtsundersøgelse fra
1970, viser det sig, at forfatternes indtægter
fra bogudgivelser generelt har en faldende
tendens. Prisudviklingen fra 1970 til 1974
har været sådan, at indtægtsgrupperne i de to
undersøgelser ikke kan blive fuldt sammen-
lignelige, men ved at inddele materialet i ho-
vedgrupperne lavere indtægter, mellemind-
tægter og højere indtægter, kan man danne
sig et skøn over udviklingen.
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Kilde: Danske forfatteres indtægtsforhold 1970, og Bogudvalgets forfatterundersøgelse 1975.

Tendensen i ovenstående tabel er klar: Bå-
de i 1970 og i 1974 har kun 7% af forfatterne
højere royalty-indtægter, og de markante
ændringer består i, at lavindtægtsgruppen er
vokset fra 72 til 85% på de fire år, mens mel-
lemindtægtsgruppen er skrumpet ind fra 21
til 7%. Dette stemmer med, at perioden
1970-74 også på bogmarkedet har været ka-
rakteriseret ved lavere salg og gennemsnits-
oplag for hovedparten af forfatterne. Denne
tendens til stadigt lavere royalty-indtægter
for hovedparten af forfatterne er sandsynlig-
vis fortsat og særligt forværret siden 1978,
hvor der er indtrådt et fald i bogomsætnin-
gen regnet i faste priser (jfr- afsnit 4.1. side
64 O-

Forfatterundersøgelsen viser, at royalty-
indtægternes størrelse hænger sammen med
både litterære og udenomslitterære faktorer
(tabel 3.13. side 37). En af de mest iøjnefal-
dende er produktiviteten, d.v.s. den litterære
produktions omfang, men vigtige er også
faktorer som forfatterens markedsmæssige
placering og status. Begge typer faktorer
spiller formentlig ind i forhold til debutår,
idet den yngste generation er overrepræsente-
ret i grupperne 0-indtægt og indtægt op til
3.000 kr. - og tilsvarende underrepræsenteret
i grupperne med højere royalty-indtægter.
Dette stemmer med, at det især er de unge og
yngste, som har fast sideerhverv, hvilket na-
turligvis hæmmer deres litterære produktivi-
tet (jfr- afsnit 3.4. side 27 ff). Men på den an-
den side er det også de unge og yngste, som
er nødt til at have sideerhverv, fordi de gene-

relt har ringere vilkår end de ældre og bedre
placerede forfattere.

I det hele taget er det tydeligt, at en gruppe
svagere forfattere markerer sig over for en
gruppe stærkere forfattere. Der er ikke bare
en direkte sammenhæng mellem på den ene
side den samlede royalty-indtægt og på den
anden side den påregnede totalindtægt pr.
bog og den generelle vurdering af de økono-
miske vilkår som forfatter. Der er også en
sammenhæng mellem royalty-indtægter og
genre. Dårligst klarer de skønlitterære for-
fattere sig; bedre står det for forfattere af
samfundsdebatterende bøger. Også børne-
og ungdomsforfattere er relativt pænt place-
ret, men bedst stillet er tilsyneladende forfat-
tere med opført eller udgivet dramatik.

Dette sidste må nok forklares med ikke-
genremæssige forhold. Flertallet af disse for-
fattere arbejder formentlig med dramatik
ved siden af andre genrer. Kun 40 af under-
søgelsens svarpersoner, d.v.s. 9% har udgiv-
et drama i bogform, hvilket sandsynligvis
hænger sammen med, at bogudgaver af dra-
matiske tekster er blevet stadigt sjældnere,
oplagene er lave og normalsalget endnu
mindre. Når forfattere inden for denne eks-
klusive gruppe alligevel har høje indtægter
fra bog-royalties i det hele taget, skyldes det
formentlig, at forlagene kun tør satse på at
udgive dramatik, hvor der enten er tale om
tekster med stor succes på teatret, eller om så
kendte forfattere med et så stort publikums-
og bibliotekssalg, at det smitter af også på
deres dramatik i bogform, eller - allerhelst -
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begge dele. Med andre ord: Kriterierne »op-
ført drama« og især »drama i bogform« kan
betragtes som generelle indikatorer for suc-
ces og høj status inden for det litterære sy-
stem.

De særligt stærke forfattere med høje
royalty-indtægter er primært forfattere fra
mellemgenerationen (debut 1945-65) med fi-
re eller flere skønlitterære titler bag sig og til
en vis grad med publikationsmuligheder i
dag- og ugeblade, tidsskrifter samt radio/tv.
Og det er forfattere, som udkommer på Gyl-
dendal, som har opnået at komme i billigud-
gaver og bogklub og at blive solgt til andre
lande. Heroverfor findes en gruppe svage
forfattere - især blandt de ældste og yngste
- med lille produktion, primært skønlitterær
og mange ikke-udgivne manuskripter og
selvfinansierede udgivelser.

Dette mønster, der er kaldt forfatternes
indtægtshierarki, indicerer, at indtægtens
størrelse ikke blot afhænger af den enkelte
forfatters produktivitet, men også af andre
faktorer. Afgørende er naturligvis royalty-
satsen men tillige oplagets størrelse og salgs-
forløbet: jo hurtigere salg, desto hurtigere
afregning uden inflationstab, og desto større
chance for optryk, genudnyttelst i bogklub
(og billigserie) eller salg til udlandet. I prak-
sis afhænger royalty-satsen desuden af det
forventede salg. Disse faktorer er således for-
bundet i et selvforstærkende vekselspil.

Mekanismen får konkret udslag i, at de
bedst solgte forfatteres royalty-sats som regel
stiger ved højere oplag - normalt fra og med
3.000 eksemplarer - fra de kontraktmæssige
15% til 17,5%. Praksis viser, at denne stig-
ning fungerer som en art »forfremmelse«.
Den unge og mindre kendte forfatter vil føl-
ge normalkontraktens 15%, det samme vil
den midaldrende eller ældre, men mindre
kendte/solgte forfatter. Har en forfatter der-
imod med én eller flere titler opnået et gen-
nembrud - primært salgsmæssigt - vil forla-
get ofte i de følgende kontrakter lade ham
avancere til 17,5% royalty fra 3.000 eksem-
plarer.

Enkelte forfattere opnår satser på 20% for
højere oplag (som regel fra og med 7.000 eks-
emplarer), og der findes ganske særlige til-
fælde, hvor forfattere har opnået højere pro-
center for hele oplaget. Ved royal y-satser på
17,5, 20 og 22,5% er det normal praksis, at
de privilegerede procentsatser fastholdes for

forfattere, som én gang har opnået dem, og-
så i perioder hvor deres bøger sælges mindre
godt. Anerkendelsen går således primært på
markedsværdi, men dog også i nogen grad på
generel litterær status.

Et andet spørgsmål i forfatterundersøgelsen
drejede sig om den forventede totalindtægt
pr. bog (tabel 3.14. side 39). Kun 25% regne-
de med en indtægt på over 10.000 kr., sva-
rende til 1-2 månedslønninger for faglærte
arbejdere i 1974. Og dog mente 2/3 af forfat-
terne at måtte forudse endnu mindre. Det er
bemærkelsesværdigt, at så stor en gruppe
som 14% på forhånd skønnede, at en bog in-
tet ville indbringe dem.

Arbejdsgruppen efterkontrollerede de en-
kelte spørgeskemaer (48), der opgav 0 kr.
som forventet bogindtægt. Det drejede sig
ikke mindst om forfattere, der havde udgivet
på alternativt eller eget forlag (ialt 33 ud af
48), om lyrikere - men i øvrigt er alle genrer
repræsenteret - og om fortrinsvis unge for-
fattere (25 af 48 er født 1940 eller senere).
Endelig er der hovedsagelig tale om mænd
(kun 3 kvinder). Dette bidrager altsammen til
karakteristikken af, hvor de svage forfattere
findes. Det må dog tilføjes, at O-indtægts-
gruppen delvis kan være et tidsbestemt fæno-
men på grund af de alternative forlags betyde-
lige mængde udgivelser i 70'ernes første halv-
del.

Der er en klar sammenhæng mellem den
forventede bogindtægt - og ikke bare (de-
but-)alder, men også antal af skønlitterære
udgivelser. Generelt står de skønlitterære
forfattere (i modsætning til samfundsdebat-
terende forfattere) svagest placeret; på den
anden side er forfattere med flere skønlitte-
rære titler bag sig kraftigst repræsenteret i de
høje bogindtægts-grupper, mens forfattere
med færre titler omvendt er overrepræsente-
ret i gruppen med forventet O-indtægt og ind-
tægt under 5.000 kr. Tallene peger med an-
dre ord igen på tendensen til, at jo flere titler
er forfatter har produceret, desto højere be-
løb får - eller forventer - han/hun af den en-
kelte titel. Dette bekræftes af en klar korrela-
tion imellem på den ene side forventet ind-
komst på 10.000 kr. og derover - og på den
anden side udgivelse i billig- og bogklubud-
gave. Samme tendens, men med modsat for-
tegn, ses for forfattere, som har ikke-
udgivne manuskripter liggende eller selv har
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måttet finansiere udgivelser. Sammenholdt
med forfatternes samlede indkomst altså in-
klusive sideerhverv og andre indtægtskilder -
i 1974, viser der sig en klar tendens til, at lave
forventninger til indkomsten for en bog føl-
ges med lave indkomster i det hele taget,
mens forfattere med høje totalindkomster

også har de største forhåndsforventninger
til, hvad de får ud af den enkelte bog.

Afstanden mellem de »stærke« og de »sva-
ge« forfattere viser sig således også i spørgs-
målet om »normal« indtægt for en bog. Det
synes som regel først at være, når en forfat-
ter har bevist sin gennemslagskraft, at
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han/hun kan regne med større betaling for
sit arbejde, kommer ud i bogklub eller i billig-
udgave - og så videre. Det ene trækker det
andet med sig i en selvforstærkende proces,
hvor nogle få forfattere gradvis opnår stadig
større andel i bogsalget, medieopmærksom-
heden og de direkte og afledte indtægter.

Med til billedet af den store gruppe »sva-
ge« forfattere hører også problemerne med i
det hele taget at få udgivet deres værker. lait
havde 170 forfattere svarende til 39% færdi-
ge manuskripter, som de ikke havde kunnet
få udgivet i Danmark. Godt halvdelen af dis-
se havde 3 eller flere manuskripter liggende.
Næsten alle forfatterne med kontor- og han-
dels-håndværks-faglig uddannelse (93%) og
halvdelen af forfatterne med anden videregå-
ende uddannelse havde ikke-udgivne ma-
nuskripter.

Dertil kommer 157 forfattere eller 38%,
som enten selv havde bekostet en udgivelse
eller stillet økonomisk garanti ved udgivel-

sen. For begge grupper gælder, at der er rela-
tivt mange unge forfattere i blandt, og at så-
vel forfatterindtægterne som de samlede ind-
tægter i 1974 var meget lave.

Intet tyder på at situationen er blevet bedre
siden 1974 - snarere tværtimod. I de senere
år har der været en stigende tendens til, at de
store forlag overlader stadig større andele af
især lyrikken til små og alternative forlag.
Mange forfattere »betaler« for sådanne ud-
givelser gennem nedsat royalty, hvis de i det

.hele taget honoreres. Desuden ser det ud til,
at stadigt flere - også anerkendte - forfattere
må ty til »eget forlag« evt. camoufleret af
små kortvarige selvudgiverforlag for at få
deres værker udgivet. Disse udgivelser opta-
ges til gengæld i stigende grad i Dansk Bog-
fortegnelse, hvorved der let sker en fordrej-
ning af statistikkerne over udgivelsen af
dansk skønlitteratur, hvis der sammenlignes
med tidligere år, hvor »alternative« udgivel-
ser ikke figurerede i samme omfang.

3.6. Forfatterne og de øvrige medier

Forfatterne har som nævnt i afsnit 3.4.1. (si-
de 28) også muligheder for at publicere no-
veller, digte o. lign. uden for selve bogmarke-
det. Godt halvdelen af undersøgelsens for-
fattere har ikke-bogforlagsmæssige publice-
ringsmuligheder.

Tabel 3.14. Øvrige publiceringsmuligheder
for noveller, digte o. lign.

Total .

Dagblade
Ugeblade
Tidsskrifter
Danmarks Radio
Andet

Antal
246

136
73

110
124
50

% af 441
56

31
17
25

- 28
11

3.6.1. Dagblade, ugeblade og tidsskrifter
Igennem de sidste tyve år er publiceringsmu-
lighederne - særligt for skønlitterære forfat-
tere - i dagbladene blevet væsentligt forrin-
get. Tidligere kunne der afsættes en del skøn-
litterært stof til aviserne, der så godt som alle
havde en eller anden form for weekendlæs-
ning. De store hovedstadsblade havde søn-
dags-tillæg, ofte med ret seriøst indhold, og-

så provinsbladene havde tillæg eller
weekend-tjenester. Desuden bragte slet ikke
så få blade en ugentlig novelle. Alle disse mu-
ligheder er i dag så godt som forsvundet. Of-
fentliggørelse af digte sker meget undtagel-
sesvis i den danske dagspresse, og kun enkel-
te aviser bringer lejlighedsvis noveller.

Også den litterære artikel, som dagbladene
har stillet kronikplads til rådighed for, har
trangere kår, men der findes (mindst) to sto-
re og et par mindre hovedstadsblade, der på
denne måde tager litterært stof. I provinsen
findes omkring tyve aviser med kronik.

De faglitterære forfattere har langt bedre
muligheder. Foruden bladene i hovedstaden
anvender alle de lidt større provinsblade fag-
litterært stof.

Der findes ingen ordning med hensyn til
honorarfastsættelse for kronikker, noveller,
debatindlæg o. lign. Generelt får »de store
navne« betydeligt højere honorar end de
mindre kendte forfattere. En overenskomst
ville kun have betydning, hvis Dansk Forfat-
terforening forhandlede med bladudgivere i
samarbejde med såvel journalisternes som
akademikernes organisationer. I modsat fald
ville de, der kommer til at stå udenfor en så-
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dan aftale, let kunne blive bladenes billige ar-
bejdskraft.

Forfatterundersøgelsen viser da også, at
selvom næsten en trediedel af alle forfatterne
- i alle aldersgrupper - har publiceringsmu-
ligheder i dagblade, så havde kun 8% en ind-
tægt herfra i 1974 på 10.000 kr. eller derover.
Blandt forfattere med denne publiceringsmu-
lighed er der i øvrigt relativt flere, der ikke
har andet erhverv ved siden af end blandt
forfatterne som helhed - og de, der har side-
erhverv, har det især som bierhverv. De sam-
lede publicerings- og formidlingsindtægter
ligger lidt over gennemsnittet.

Antallet af ugeblade er gennem de sidste årti-
er blevet en del reduceret, samtidig med at
antallet af hobbyblade og tegneserieblade er
steget. Der er således også tale om en forrin-
gelse af forfatternes muligheder for at sælge
stof til ugebladene. Der findes omkring 12
ugeblade, hvoraf ca. 10 bruger et par novel-
ler hver uge foruden romanføljetoner, en
stor del af ugebladenes fiktionsstof er dog
oversat litteratur - især fra engelsk. Faglitte-
rære forfattere vil stadig kunne få en god
ekstraindtægt ved ugebladene, der i de senere
år er begyndt at bringe flere artikler af meget
blandet indhold. Også på dette område sav-
nes en overenskomst, men ugebladenes ho-
norarer er i reglen højere end dagbladenes.

Det er fortrinsvis de etablerede forfattere,
der har publiceringsmuligheder i ugeblade.
Det vil sige forfattere fra den anden generati-
on (1915-29) med relativt høje royalty-ind-
tægter, og hvis samlede publicerings- og for-
midlingsindtægter i 1974 lå betydeligt over
gennemsnittet.

Salg af stof til tidsskrifter er en mulighed,
der - som de øvrige - især kan have større be-
tydning for faglitterære forfattere. Der fin-
des omkring 1500-2000 tidsskrifter - alt taget
i betragtning, men mange af disse er ganske
små foreningstidsskrifter, der ikke optager
skønlitterært stof. I perioden 1973-78 kørte
LO's fagbladsservice i samarbejde med Dan-
marks Biblioteksforening en serie noveller
med tilhørende forfatterpræsentationer,
»Arbejdslivet i litteraturen«, omfattende ca.
fire litterære bidrag årligt. Som en udløber af
denne serie bringer en del fagblade stadig lej-
lighedsvis noveller o. lign. Digte offentliggø-

res yderst sjældent i almindelige tidsskrifter,
der dog ofte står åbne for debatindlæg m.v.

Egentlige litterære tidsskrifter er absolut
en mangelvare. I de senere år har kun 2-3
»rent« litterære tidsskrifter vist sig levedygti-
ge, foruden et par mere teoretisk orientere-
de litteraturtidsskrifter, der lejlighedsvis
bringer digte, noveller o. lign. Dette må sær-
ligt beklages, da tidsskrifterne især synes at
have en funktion som kanal for debutan-
ter/unge forfattere.

3.6.2. Teater og film
Hverken teater eller film frembyder de store
afsætnings- eller indtjeningsmuligheder for
danske forfattere. Det er overvejende de små
teatre, børne- og gruppeteatrene, der spiller
dansk dramatik, mens danske forfattere er
mere sparsomt repræsenteret på de store sce-
ner. I de senere år har enkelte af de større te-
atre dog genoptaget traditionen med en fast-
ansat »huspoet«. Tilsvarende er produktio-
nen af danske film så lille, at det ikke har
nævneværdig betydning for danske forfatte-
re.

I 1982 sluttede Danske Dramatikeres For-
bund og Foreningen af danske Filmprodu-
center overenskomst om aftaler vedrørende
filmret, der indgås af de to organisationers
medlemmer.

Aftalen går i hovedtrækkene ud på, at pro-
ducenten kan opnå option (køberet til filma-
tisering) ved et honorar på mindst 20.000 kr.
Hvis optionen ønskes udnyttet har forfatte-
ren ret til et honorar på mindst 30.000 kr. for
overdragelse af filmretten til et litterært
værk, mindst 15.000 kr. for udarbejdelse af
synopsis og/eller mindst 60.000 kr. for udar-
bejdelse af manuskript på basis af et litterært
forlæg. Af filmens visningsindtægter tilkom-
mer der forfatteren en royalty på 5%, hvor
de tre ovenfor anførte honorarer betragtes
som forskud. Alle minimumshonorarerne
pristalsreguleres i forhold til januar 1981.

Producenten har ved kontraktens under-
skrivelse overtaget såvel indspilningsretten
som visningsretten, men har pligt til at un-
derrette forfatteren om projektet og mindre
ændringer i manuskriptet - væsentlige ænd-
ringer må ikke foretages uden forfatterens
samtykke.

Ved teatrene er dramatikerne altid blevet ho-
noreret på royalty-basis. Honoraret har sæd-
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vanligvis udgjort 10% af billetindtægten.
Dramatikerne har derimod aldrig opnået at
få del i de offentlige tilskud. Efterhånden
som disse er vokset, er dramatikernes andel
i teatrenes indtægt derfor faldet.

Det eneste beløb, dramatikerne modtager
fra det offentlige, er »antagelseshonoraret«.
Ved enhver urpremiere på et nyt dansk helaf-
tensstykke udbetales der fra kulturministeri-
et 5.000 kr. til forfatteren (2.500 kr. for
enaktere og dramatik for børn). Beløbet er
en præmiering, der har til formål at støtte
dansk dramatik, jfr. teaterlovens § 28.

Danske Dramatikeres Forbund har igen-
nem en årrække forhandlet aftaler om hono-
rering af dramatikere med Landsdelsscener-
ne og Det kgl. Teater. Kun i forholdet til Den
storkøbenhavnske Landsdelsscene er der
endnu ikke fundet en tilfredsstillende løs-
ning.

Kun ganske få af undersøgelsens forfattere
havde indtægter fra teater og film. I alt hav-
de 5% indtægter fra teateropførelser og 3%
fra filmrettigheder.

3.6.3. Forfatterne og Danmarks Radio
Radio og TV hører til de vigtigste medier for
forfatterne - udover bogen. I alt havde 42%
af undersøgelsens forfattere indtægter fra
Danmarks Radio, og 28% havde indtægter
fra »radiokassen«.

Dansk Forfatterforening og Danske Dra-
matikeres Forbund har dels sammen, dels
hver for sig sluttet overenskomst om honora-
rer med Danmarks Radio. Forfatterhonora-
rer deles op i afgiftshonorarer, der udbetales
via radiokassen, og i originalhonorarer, som
udbetales direkte fra Danmarks Radio i hen-
hold til overenskomsterne eller Danmarks
Radios honorarregulativ.

Radiokasse-overenskomsten omhandler ret-
ten til »i radio- og fjernsynsudsendelser at
udsende de af Dansk Forfatterforening i hen-
hold til lov nr. 158 af 31. maj 1961 om op-
havsretten til litterære og kunstneriske vær-
ker repræsenterede værker«. For denne ret
betaler Danmarks Radio til Dansk Forfatter-
forenings radiokasse 0,61% af fælleslicens-
provenuet (eksklusive farvetillæg og moms)
plus 1,1% af ren radiolicens (eksklusive
moms). Afgiften var i 1974 2.262.461 kr. og
i 1980 4.199.400 kr. De enkelte forfatterho-
norarer beregnes af radiokassens administra-

tion efter en minuttakst, der i 1974 og 1980
var henholdsvis 50/86 kr. for prosa og
120/186 kr. for lyrik. Udbetalingerne til for-
fatterne finder sted kort efter udsendelsen,
og det skal bemærkes, at radiokassen udbe-
taler honorarer til alle berettigede forfattere,
uanset om de er medlemmer af Dansk For-
fatterforening.

Udover aftalen om radiokassen findes der
som nævnt to andre aftaler, der regulerer
forfatternes »originalhonorarer«, - en over-
enskomst mellem Danmarks Radio og Dansk
Forfatterforening om antagelse og honore-
ring af litterære værker m.v., samt en over-
enskomst mellem Danmarks Radio og Dan-
ske Dramatikeres Forbund angående ikke
tidligere offentliggjorte dramatiske værker.
Indtil 1977 var de to overenskomster samlet
i én med tre aftaleparter.

Forskellen på de to overenskomster ligger
væsentligst i, at den for Dansk Forfatterfore-
ning gældende overenskomst lægger hoved-
vægten på høj indtægt ved genudsendelse
(dobbelt honorar) - tilsyneladende for at an-
spore Danmarks Radio til at antage flere
værker - mens overenskomsten, der gælder
for Danske Dramatikeres Forbund har flyt-
tet hovedindtægten frem til første-udsendel-
sen, således at genudsendelses-honoraret kun
udgør 50%. Dansk Forfatterforenings over-
enskomst er desuden fortrinsvis baseret på
anvendelse i Radio- og TV-teaterafdelinger-
ne, mens dramatiske værker, der ikke kan
placeres i disse afdelinger, herunder dramati-
ske værker for børn og unge, honoreres betyr
deligt lavere.

Originalhonorarerne kan desuden deles op
i honorarer for »egentlig forfattervirksom-
hed« - d.v.s. dramatik skrevet direkte for ra-
dio og TV, litterære montager m.v. - og for
»anden forfattervirksomhed«. De første ud-
betales efter de nævnte overenskomster,
mens de sidstnævnte udbetales i henhold til
andre organisationers overenskomster eller
taksterne i Danmarks Radios honorarregula-
tiv.

Ved indleveringen af et litterært værk har
Danmarks Radio ret til at vente 3 måneder
med at give svar - i særlige tilfælde 5 måne-
der - for ikke-dramatiske værker er fristen 8
uger. I den tid må forfatteren ikke udnytte
den idé, der ligger til grund for arbejdet, til
andet formål. Danmarks Radio er ikke for-
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pligtet til på forhånd at meddele, hvornår et
værk agtes udsendt.

Forfatterundersøgelsen viser, at det især er
forfattere fra de to mellemgenerationer
(1915-44), som har publiceringsmulighed i
Danmarks Radio, og at disse forfattere hav-
de publicerings- og formidlingsindtægter i
1974, der lå over gennemsnittet.

I »Forfatternes ytrings- og indtjeningsmulig-
heder gennem Danmarks Radio/TV«, (Rap-
port nr. 3 fra Bogudvalget, 1981), analyserer
forfatteren Eiler Jørgensen bl.a. et talmateri-
ale, udarbejdet for 1976 af radiokassen.

Heraf fremgår det, at 212 forfattere havde
indtægter i 1976 fra radiokassen til et samlet
beløb på 897.453 kr. Disse fordelte sig på 132

skønlitterære forfattere (prosa for voksne,
herunder samfundsdebatterende litteratur),
31 lyrikere og 29 børne- og ungdomsbogsfor-
fattere.

Opdelt efter fødselsårti viser det sig, at al-
dersgrupperne fra 1921-30 og 1931-40 er
stærkest repræsenteret både med hensyn til
antallet af forfattere - henholdsvis 49 og 54
- og med hensyn til gennemsnitsindtjening -
henholdsvis 4.944 kr. og 4.797 kr., mod gen-
nemsnit for samtlige på 4.233 kr.

Eiler Jørgensen har også fået oplysninger
fra Danmarks Radio om de 249 forfattere
omfattet af Bogudvalgets forfatterundersøg-
else, der i 1974 modtog honorarer fra Dan-
marks Radio. Disse forfattere havde i 1976
følgende indtægter fra Danmarks Radio:

Kilde: »Forfatternes ytrings- og indtjeningsmuligheder gennem Danmarks Radio/TV« side 86.

Af disse 249 forfattere havde kun 83 ind-
tægter fra »egentlig forfattervirksomhed«.
Hertil knytter Eiler Jørgensen følgende kom-
mentarer:

»1) Kun 15% af originalhonorarerne er konto
41-indtjeninger, d.v.s. størrelsesbestemt udfra hono-
reringsreglerne i overenskomster mellem Danmarks
Radio og de to egentlige forfatterorganisationer.
( . . . )

2) Mediantallet for de 249 forfatteres samlede ind-
tjening er kr. 4.140. (. . .)

For de 83 forfatteres konto 41-indtjeninger er medie-
antallet kr. 2.479. ( . . . )

Men 83 forfatteres samlede indtjening af konto
41-honorarer og »andre konti« - honorarer er prak-
tisk talt af samme størrelse som de 166 forfatteres,
hvis indtjening udelukkende består af honorarer for
»anden forfattervirksomhed«. ( . . . ) Og mediantallet
for de 83 forfatteres samlede indtjening af begge slags
honorarer er kr. 10.660 ( . . . ) .

Endvidere kan det ses af tavle 12 A, at 56 forfattere
fra 1930-1940-generationen (d.v.s. 67% af de 83 for-
fattere) i 1976 indtjente 83% (kr. 1.550.955) af den

samlede konto 41- og »andre konti« - honorarsum,
udbetalt til de 83 forfattere.

Disse tal afspejler indtjeningsmæssige muligheder,
men viser også, at ytringsmuligheden kun udnyttes af
(gives til?) et snævert antal forfattere.« (op cit. side
86-87, forf.s fremh.).

Af rapporten fremgår desuden, at der er
forskel på TV's og radioens benyttelse af for-
fatterne. Radioen fremstår som den mest åb-
ne og eksperimenterende del af mediet. Af 71
honorerede radiospil i perioden 1974-76 var
de 36 bestilt, mens 35 var ikke-bestilt.

I samme tidsrum opførtes 71 TV-spil, her-
af var 64 bestilt, mens kun 7 var indsendt
uopfordret. Disse i alt 142 radio/TV-spil
havde 86 forfattere. Hertil knyttes følgende
kommentar:

»Sammenlignet med forfatternes andre indtjenings-
og ytringsmuligheder (bogudgivelse, teater, film, kro-
nikker, tidsskriftartikler, foredrag) er radiospil og
TV-spil ikke blot de to mest ydende indtægtskilder
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pr. værk, men også den udtryksform, der på kortest
tid har det største publikum, d.v.s. den største mulig-
hed for indvirkning.

Derfor kan det være væsentligt at overveje, om det
ringe antal radio- og TV-dramatikere skyldes, at der
kun findes få talenter .. . eller om de eksisterende vil-
kår for at manifester og opøve et talent tvinger for-
fatterne bort fra radio-/TV-spil-udtryksformen.« (si-
de 88)

Da hovedparten af forfatternes original-
honorarer udgøres af honorarer for »anden
forfattervirksomhed« - altså ikke underlagt
de »egentlige« forfatterforeningers overens-
komster - behandler rapporten også de øvri-
ge kontrakter indgående. Det hedder herom
i rapportens konklusionsafsnit:

»I honorarregulativets § 1 og i flere overenskomster
bestemmes, at en skriftlig aftale skal være afsluttet,
inden den pågældendes medvirken påbegyndes. ( . . . )

Til sådanne aftaler anvender Danmarks Radio for-
skelligartede kontrakter ( . . . ) . På alle gennemskriv-
ningsformularkontrakter er specifikationer givet i
forkortelser og kodetal ( . . . ) .

Ved alle gennemskrivningsformularerne forventes
det, at forfatteren underskriver en kontrakt, hvis ind-
hold han ikke umiddelbart kan aflæse på grund af de
anvendte koder og forkortelser, ( . . . ) .

Forskellighederne i kontrakterne bør mindskes.
Anvendte forkortelser og koder bør forklares. Ho-

noreringsberegning bør specificeres. På kontrakten
bør være en rubrik til at angive, om forfatteren øn-
sker sit honorar behandlet med A-skat eller som fi-
skat.

Hvis kontrakt på grund af fejl fra DR's side ikke
er afsluttet inden medvirken, bør forfatteren være be-
rettiget til f.eks. næstfølgende honorarsats.

Ved fremsendelse af honorarcheck anvender Dan-
marks Radio en anvisningsformular ( . . . ) , der som en
gennemskrivning af kontrakten giver alle oplysninger
om honorarets sammensætning og art med en del spe-
cifikationer givet i kode. ( . . . )

Ved at rekvirere den kodeforklaring, der omtales
på anvisningsformularen, kan forfatteren læse sig til,
at kodetallet, der er anført under »Uds.art«, er en
»kode for den enkelte kategori af udsendelser«, og at
de to første cifre i 3112 er »overenskomsten efter hvil-
ken honoraret udbetales«. Noget svar på udsendel-
sens eller overenskomstens art giver »kodeforklarin-
gen« ikke, og betydningen af kodetallet i anvisnin-
gens første kolonne omtales ikke.

Ved anvisning af honorar bør (som ved udfærdigel-
se af kontrakt) gives fyldestgørende oplysninger om
honorarets art og sammenhæng.« (op cit. side 92-94,
forf.s fremh.).

3.7. Oversættere

Hvad oversættelse egentlig er, har i en del år
været diskuteret inden for sprogvidenska-
ben. I denne aktuelle og mere konkrete sam-
menhæng kan man sige, at oversættelse er
genskabelse af et fremmedsproget litterært
værk eller af en fremmedsproget tekst iøv-
rigt. Denne genskabelse må være tro overfor
originalen, men den må også have kunstne-
risk værdi på sit eget sprog, hvis dette er til-
fældet på originalsproget.

I dag er oversættelse et avanceret, professi-
onelt arbejde, der forudsætter, at oversætte-
ren har et indgående kendskab til det sprog,
han eller hun oversætter fra. Desuden kræves
der kendskab til det pågældende lands kul-
tur, historie, samfundsmæssige og herunder
også praktiske forhold samt til udenlandske
fænomener og forhold, der kan have påvir-
ket dem.

Hertil kommer at oversætteren må være i
stand til at bedømme forholdet mellem spro-
get i det værk, han eller hun skal oversætte,
og sproget i almindelighed i det område,

hvor værket er blevet til. Oversætteren må
endvidere kunne foretage en litterær analyse,
der tager sigte på at forstå værkets indhold,
stil, mulige referencer og citater m.v. Lige så
vigtigt er det imidlertid, at oversætteren me-
strer sit eget sprog: ældre sprog, akademisk
sprog, slang o.s.v. og har sans for sit eget
sprogs tonelejer og musikalitet, med andre
ord hans eller hendes evne til at realisere dets
kunstneriske muligheder.

Oversætteren må under sit arbejde ofte lø-
se problemer i den rækkefølge de dukker op,
og disse problemer kan have højst forskellig
karakter. Poesi, roman og novelle, essayistik
og dramatik stiller forskellige krav ligesom
der kan knytte sig særlige problemer til over-
sættelsen af ældre litteratur, herunder den
klassiske. Af disse grunde kan det være van-
skeligt at forestille sig en standardiseret ud-
dannelse af litterære oversættere.

Derimod forekommer det nyttigt, at over-
sættere får øget mulighed for at opholde sig
i det eller de lande, hvis sprog han eller hun
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oversætter fra, i tilstrækkelig lange perioder
til at kunne gøre sig fortrolig med sproget på
alle niveauer og med landets kultur og livs-
form m.v. Specielt bør oversættere have mu-
lighed for at orientere sig grundigt i landets
litteratur, såvel den ældre som den samtidi-
ge, i dets litterære debat og ikke mindst i de
forfatterskaber, han eller hun skal arbejde
med. I denne forbindelse er det ofte værdi-
fuldt for oversætteren at få lejlighed til at
møde forfatteren og diskutere det pågælden-
de værk.

Da oversætteren som oftest må udføre sit
arbejde alene, er det af afgørende betydning,
at de nødvendige hjælpemidler er til stede.
Det drejer sig specielt om ordbøger og hånd-
bøger, som er omfattende, pålidelige og up-
to-date.

Selv om oversættelse er et heltidsarbejde,
kan ingen idag leve af at være oversætter,
stort set alle danske oversættere har et andet
hovederhverv. Man kan diskutere, om det at
oversætte bør være et selvstændigt erhverv,
men man må slå fast, at oversættelse af et
væsentligt værk stiller så store krav, at det,
mens arbejdet står på, bliver en hovedbe-
skæftigelse.

Der findes i Danmark omkring 300 profes-
sionelle oversættere, heraf er ca. 240 organi-
seret i O-gruppen under Dansk Forfatter-
forening. Ved »professionelle oversættere«
forstås en person, der er kendt som oversæt-
ter af skønlitteratur; oversættelse af faglitte-
ratur er i høj grad accidensarbejde, som
oversætteren inddrages i på grundlag af sin
faglige ekspertise. Disse professionelle over-
sættere leverer hvert år omkring 500 nyover-
sættelser af skønlitteratur til det danske bog-
marked. (Vedr. oversættelser iøvrigt henvises
til afsnit 4.4.4.)

I 1980 indgik Dansk Forfatterforening og
Den danske Forlæggerforening aftale om en
normalkontrakt for oversættelser. Aftalen
anbefaler et arkhonorar på mindst 650 kr.
pristalsreguleret (reguleringspristallet januar
1980 = 100) »men at der ved fastsættelsen af
individuelt honorar bør tages hensyn til såvel
opgavens sværhed som oversætterens kvalifi-
kationer«. Et ark er i denne sammenhæng lig
16 sider å 2.000 typeenheder. For forlagets
brug af oversættelsen til bogklubudgivelse og
billigbogsudgave i et første oplag på over
5.000 eksemplarer oppebærer oversætteren
et honorar på 50% af, hvad en nyoversættel-
se ville koste. For øvrige bogklub- og billig-
bogsudgivelser oppebærer oversætteren
25%. Normalkontrakten indeholder desuden
bestemmelser om, at oversætteren har krav
på et honorar på 50% af, hvad en nyoversæt-
telse ville koste, ved øvrige udnyttelser af
oversættelsen, såfremt der ikke træffes sær-
skilt aftale.

Bogudvalgets arbejdsgruppe vedrørende
oversættelseslitteraturens og oversætterens
problemer*) stillede i sin indstilling til Bog-
udvalget følgende forslag med hensyn til
oversætterne:
»A Tillægshonorar for en veludført over-

sættelse.
B Arbejdslegat for at sikre oversætteren

mulighed for at koncentrere sig om stør-
re arbejder.

C Legater til rejser og bogindkøb.
D Forbedring af biblioteksafgiften.
E Udvidelse af antallet af finanslovsydel-

ser.«

*) Vedr. arbejdsgruppens sammensætning henvises til
afsn. 1 ovenfor.

3.8. Statens ydelser til forfattere og oversættere

Statens ydelser til litterære formål er fordelt
over mange poster på finansloven. Egentlig
burde bevillingerne til teatre og biblioteker
regnes med foruden en lang række enkelt-
ydelser, der stammer fra tipsmidlerne til for-
skellige litterære institutioner m.v. Af ydel-
ser direkte til forfattere er tre poster på fi-
nansloven af større betydning: Biblioteksaf-
giften, ydelser fra Statens Kunstfond og fi-
nanslovsydelser. Desuden går der regelmæs-

sigt beløb af tipsmidlerne til forfattere og
oversættere bl.a. via litterære priser.

3.8.1. Biblioteksafgiften
Af statens ydelser til forfattere er biblioteks-
afgiften den mest omfattende og den ydelses-
form, der kommer flest forfattere til gode. I
1981 modtog således knap 5.000 personer en
ydelse fra staten gennem denne afgift.

Biblioteksafgiften blev indført i 1946 i for-
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bindelse med en revision af biblioteksloven.
Formålet med afgiften er, at det offentlige
yder et vederlag til danske forfattere for den
brug, folke- og skolebibliotekerne gør af de-
res bøger. Afgiften administreres af Biblio-
tekstilsynet og ydes til forfatterne med et be-
løb for hvert bind, hvormed de er repræsen-
teret på folke- og skolebibliotekerne.

Indtil udgangen af 1982 ydes biblioteksaf-
giften i henhold til § 19 i lov om folkebiblio-
teker (lov nr. 171 af 27. maj 1964, som ænd-
ret ved lov nr. 314 af 26. juni 1975 og lov nr.
280 af 16. juni 1980). Frem til april 1975 blev
afgiften pr. bind regnet ud som forholdet
mellem den totale bevilling - 6% af statens
driftstilskud til folke- og skolebibliotekerne -
og antallet af bind på bibliotekerne. Fra april
1975 blev udgangspunktet en fast betaling
pr. bind, nemlig 1,60 kr. pristalsreguleret.
Berettigede efter denne ordning var danske
forfattere (hhv. efterlevende ægtefælle og
børn), hvis værker var repræsenteret på bib-
liotekerne med mindst 50 bind, forudsat at
værket havde højst én forfatter og hidrørte
fra »selvstændigt skabende forfattervirk-
somhed«.

Vederlaget til forfatterne udgjorde i 1981
2,58 kr. pr. bind. Der blev optalt 15.916.360
bind af de anmeldte forfatteres bøger, sva-
rende til et samlet vederlag på 40.517.175 kr.

Siden 1964 har der også været afsat et be-
løb til oversættere, der i særlig grad er repræ-
senteret i folke- og skolebibliotekerne.
1975-loven bestemte, at 220.000 kr. (pristals-
reguleret) skulle afsættes til dette formål.
Uddelingen foregik efter ansøgning, og for-
delingen blev varetaget af et udvalg beståen-
de af et medlem udpeget af kulturministeriet
og to medlemmer udpeget af Dansk Forfat-
terforening.

Til oversætterne var der i 1981 et beløb på
325.600 kr. til rådighed, som blev udbetalt i
portioner på 5.150 kr., 3.670 kr., 2.410 kr.
og 1.275 kr. til ialt 176 oversættere.

Biblioteksafgiften ydes efter 1. januar
1983 i henhold til lov om biblioteksafgift (lov
nr. 307 af 9. juni 1982), som i vid udstræk-
ning bygger på et forslag, stillet af Bogudval-
get, jfr. udvalget delbetænkning Biblioteks-
afgiften, bet. nr. 877/1979. Med den nye lov
er kredsen af vederlagsberettigede blevet ud-
videt til foruden forfattere også at omfatte
komponister, billedkunstnere, fotografer og
andre, hvis værker i bogform benyttes i fol-

kebiblioteker, folkeskolens biblioteker m.v.
(§1). Forfattere til litterære værker, som er
indspillet på lydbånd, er ligeledes berettigede
til afgift. Mindstegrænsen for at modtage af-
gift er sat op til 100 bind, og der er indført
en gradueret afgiftsskala, således at der fra

Fig. 3.16. Fordeling af biblioteksafgiftsind-
tægter i 1974 blandt undersøgel-
sens forfattere.
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finansåret 1987 ydes et grundbeløb på 3,36
kr. (pristalsreguleret i forhold til 1980) pr.
bind for de første 20.000 bind, 1/2 af grund-
beløbet for de næste 20.000 bind, 1/3 for de
næste 20.000 bind og så fremdeles. I over-
gangsperioden gælder andre graduerede sat-
ser fastsat af ministeren for kulturelle anlig-
gender.

Derudover ydes der årligt et beløb på
350.000 kr. (pristalsreguleret) til fordeling ef-
ter ansøgning fra forfattere m.fl., som ikke
umiddelbart falder ind under kredsen af ved-
erlagsberettigede. Der er her specielt tænkt
på forfattere til værker med flere ophavs-
mænd og på visse kategorier af ophavs-
mænd, som bliver underrepræsenteret ved
optælling på grundlag af de hidtil anvendte
katalogiseringsprincipper.

Til oversætterne stilles der årligt 970.000
kr. til rådighed (pristalsreguleret), som for-
deles efter ansøgning til de oversættere, der i
særlig grad er repræsenteret på folke- og sko-
lebibliotekerne.

Det mest karakteristiske for biblioteksaf-
giften er den store spredning i ydelserne, så-

dan at forstå, at meget få forfattere får store
beløb, de fleste får ret små beløb. I 1974 (året
for Bogudvalgets forfatterundersøgelse) var
bindbetalingen 1,17 kr., hvilket gav en for-
fatter på bundgrænsen med 50 bind knap 60
kr. det år, og der skulle 855 bind til at give
et vederlag på 1.000 kr. 25% af de forfattere,
der i undersøgelsen svarede på indtægts-
spørgsmål, modtog mellem bundgrænsen og
999 kr. i biblioteksafgift. I fig. 3.16. s. 46 er
de positive besvarelser angivet grafisk i
10.000 kr's-intervaller.

Det fremgår således, at langt størstedelen
modtog relativt beskedne beløb; kun 15% af
undersøgelsens forfattere modtog 10.000 kr.
eller derover i biblioteksafgift.

Ser man på fortegnelsen over forfatternes
bindantal i 1981, er især to ting påfaldende:
For det første at listens øverste 25 pladser do-
mineres af forfattere til børne- og ungdoms-
litteratur (både hæfter og bøger til suppleren-
de læsning i folkeskolen og egentlig skønlit-
teratur for børn og unge); for det andet at
kun de bedst etablerede forfattere til skønlit-
teratur for voksne er blandt disse 25 forfatte-

Tabel 3.17. Biblioteksafgift til vederlagsberettigede forfattere i 1981 - efter dagældende lov
og ny lov.

Kilde: Folketingets kulturudvalgs betænkning af 19. maj 1982 over Forslag til lov om biblioteksafgift.
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re. De store beløb fra biblioteksafgiften, i
1981 fra 150.000 kr. og opefter, er således til-
faldet forfattere, der i forvejen er sikret en ri-
melig indtægt enten gennem deres hoveder-
hverv (folkeskolelærer el. lign.) eller gennem
deres forfatterskab.

Denne fordeling er ændret med den nye
biblioteksafgiftslov. Herefter vil forfattere
med indtil 60.000 bind få mellem 45% og 1 %
mere i afgift, mens forfattere med over
60.000 bind vil gå tilsvarende ned i indtægt.

3.8.2. Statens Kunstfond
De første forfatterydelser fra Statens Kunst-
fond blev udbetalt i januar 1965, og hermed
iværksattes det vel nok væsentligste initiativ
i kunststøttens historie i Danmark. Statens
Kunstfond skal »virke til fremme af dansk

skabende kunst« (lov nr. 163 af 12. april
1978, § 1). Fondens hovedvirksomhed består
i at yde direkte støtte, fortrinsvis til unge og
yngre kunstnere. (Jfr. iøvrigt afsnit 4.6.1.
om den offentlige udgivelsesstøtte.)

Fondets midler til litterære formål admini-
streres af et udvalg bestående af tre littera-
turkyndige medlemmer som beskikkes for tre
år. Den direkte støtte til forfattere fordeler
sig på 4 områder: 3-årige stipendier å 80.000
kr. (1981), rejsestipendier, engangsydelser,
begge af variabel størrelse med særlig be-
grundelse i det enkelte tilfælde samt produk-
tionspræmier til forfattere af værker, hvor
indtægten ikke har stået i rimeligt forhold til
den kunstneriske indsats. Derudover kan der
ydes støtte til efterladte efter forfattere.

I 1981 fordeltes rådighedssummen således:

Statens Kunstfond finansieres af årlige
statstilskud fastsat i loven, som dog ikke
indeholder bestemmelser om pristalsregule-
ring, hvorfor det har været nødvendigt at
forhøje bevillingen ved lovændringer et antal
gange side 1964. Fra 1978 er reguleringen
søgt gennemført uden lovændringer i h.h.t.
bemærkningerne til 1978-loven. Forhøjelser-
ne har imidlertid aldrig været tilstrækkelige
til at opretholde midlernes oprindelige kø-
bekraft, bl.a. fordi de i et par tilfælde er fal-
det sammen med udvidelser af kunstfondets
virkeområde. Det manglende lovgrundlag
for pristalsreguleringen er blevet stærkt kriti-
seret såvel fra kunstnerorganisationerne som
fra kunstfondets repræsentantskab (jfr. Bi-
lag 2 og 3).

Den utilstrækkelige pristalsregulering er i
særlig grad gået ud over rådighedssummen til
den litterære kunst. Ved lovændringen i 1978
blev oprettelsen af arkitekt-udvalget alene fi-
nasieret gennem midler fra det litterære ud-
valg, idet den samlede bevilling ikke blev for-
højet.

I fig. 3.18. ses udviklingen i den samlede
bevilling til Statens Kunstfond 1964-81 med
index-tal sammenlignet med det lønregule-
rende pristal. Udviklingen i rådighedsbeløbet
til de tre »gamle« udvalg fremgår af fig.
3.19.

De litterære udvalgs fordeling af rådig-
hedssummen på de frie områder kan aflæses
af tabel 3.20. Oversigten har form af et regn-
skab over de udbetalte ydelser i de respektive
funktionsperioder, og kolonnen »Total
sum« angiver således forfatternes andel af
kunstfondets midler. I perioden 1974-79
overstiger den totale sum den faktiske bevil-
ling som følge af en folketingsbeslutning
(Akt 244 af 27. marts 1974) om ikke at fore-
tage nye tildelinger af livsvarige ydelser til
kunstnere. De midler, der herved blev til rå-
dighed, overgik til fordeling af kunstfondets
daværende fire udvalg.

Der er i bemærkningerne til kunstfondlov-
ene givet visse retningslinier for uddelings-
praksis. Disse har dog næsten alle haft vejle-
dende karakter - bortset fra »at det afgøren-
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Fig. 3.18. Udviklingen i bevillingen til Statens Kunstfond sammenlignet med det lønregule-
rende pristal.

de kriterium for, om støtten kan ydes gen-
nem fondet, må være kvaliteten af kunstne-
rens talent eller den kunstneriske produkti-
on« (bem. til 1964-loven).

Oprindeligt blev der foreslået 20 3-årige
stipendier å 20.000 kr. til forfatterne, men
som det fremgår af oversigten har den grad-

vise udhuling af rådighedsbeløbet betydet en
halvering af antallet. Maximumsgrænsen for
3-årige stipendier blev med 1978-loven sat til
600.000 kr. eller 40% af det litterære udvalgs
midler. Den drastiske nedskæring i antallet
skyldes, at de litterære udvalg har foretruk-
ket at bevare stipendiernes oprindelige vær-
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di. Antallet af engangsydelser har stort set
været konstant, selvom udvalgene også her
har søgt at regulere størrelsen, således at den
reelle værdi er bevaret. Derimod har både
størrelsen og antallet af produktionspræmier
varieret meget. Denne støtteform har i sti-
gende grad givet anledning til betænkelighe-
der. Problemet ligger deri, at et fremragende

kunstnerisk værk præmieres, netop fordi det
ikke er nået bredt ud til publikum. Tenden-
sen er, at produktionspræmiernes betydning
med tiden er søgt begrænset - særligt under
de sidste tre udvalg. Det gennemsnitlige kro-
nebeløb var i 1981 det samme som i 1965,
hvilket vil sige, at den reelle værdi er kraftigt
formindsket.
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I fig. 3.21. og 3.22. illustreres forholdet
mellem de fire ydelsessatser grafisk - h.h.v.
ydelsernes gennemsnitlige værdi efter korrek-
tion med reguleringspristallet og det faktiske
kronebeløb anvendt til hver ydelsesart. De no-
get svingende beløb i fig. 3.22. f.eks. for en-
gangsydelserne skyldes til dels den varierende
længde af hver funktionsperiode, der ikke al-
tid har fulgt finansåret (se tabel 3.20.).

Ud over den direkte forfatterstøtte har
Statens Kunstfond ydet enkelte andre ydel-
ser, bl.a. udgivelsesstøtte og støtte til forfat-
terseminarer. Som det fremgår af figur 3.22.
er det yderst begrænsede beløb, der er an-
vendt på denne måde, selvom muligheden
herfor har eksisteret i kunstfondets lov-
grundlag fra begyndelsen. Baggrunden herfor
ligger naturligt i, at kunstfondets bevilling er
aldeles for lille til, at udvalgene har kunnet
bevæge sig ret meget udenfor den direkte for-
fatterstøtte; end ikke på dette punkt er det
muligt at støtte tilnærmelsesvis alle kvalifice-
rede ansøgere.

lait har 384 forfattere modtaget støtte fra
Statens Kunstfond i perioden 1964-81. For-
fattere af næsten alle genrer er repræsenteret,
men hovedvægten ligger på den eksperimen-
terende prosa og lyrik for voksne. De fleste
har modtaget støtte 1-5 gange på ialt mellem
5.000 og 50.000 kr., omkring 120 forfattere
har dog fået regelmæssige ydelser enten fra
kunstfondets start eller fra deres debut. Disse
forfattere - hvortil de fleste 3-års stipendia-
ter hører - har modtaget op mod tre fjerde-
dele af det samlede beløb uddelt af de litteræ-
re udvalg. Der kan ikke umiddelbart spores
nogen dominans m.h.t. litterær retning, hvis
der ses bort fra produktionspræmierne. Stort
set alle »finlitterære« retninger er repræsen-
teret blandt modtagerne, særligt fra omkring
1974 finder man stor bredde i tildelingerne.

For produktionspræmiernes vedkommen-
de er der dog tale om en ret markant moder-
nistisk dominans, hvilket naturligvis kan ha-
ve mange forklaringer. De mest oplagte er, at
modernismen helt frem til midten af
1970'erne var den dominerende litterære ret-
ning, og samtidig den retning, som havde det
relativt mindste publikum.

Aldersmæssigt er der også en relativt stor
spredning, men hovedvægten ligger - som ret-
ningslinierne foreslår - på de unge og yngre
forfattere, d.v.s. forfattere som har debuteret

mellem 1960 og 1969. Kønsfordelingen af
modtagerne svarer stort set til den, der blev
fundet blandt forfatterne i forfatterundersø-
gelsen: 79% af modtagerne var mænd, 21%
kvinder. Med til billedet hører dog, at kvin-
dernes andel af den samlede sum kun beløber
sig til ca. 18%, hvilket fremgår af fig. 3.23.

Et af elementerne i denne dobbelte skæv-
hed ligger i kvindernes markante underre-
præsentation blandt modtagerne af 3-årige
stipendier. Indtil 1980 blev der uddelt 83 sti-
pendier til 80 forfattere, heraf var kun 10
kvinder, svarende til 12,5%.

Hovedparten af de 80 3-års stipendiater
udgør som nævnt kunstfondets litterære
»top«, de udgør kun 21% af samtlige støtte-
de forfattere, men har modtaget 62% af den
samlede sum til litterære formål. Langt de
fleste er voksen-skønlitterære forfattere -
nogenlunde lige mange prosaister og lyrikere
- men i øvrigt er alle genrer, som falder ind
under kunstfondets rammer repræsenteret,
d.v.s. skuespil, børne- og ungdomslitteratur,
oversættelser og alment kulturel litteratur.
Med hensyn til litterær tendens er der lige så
stor spredning blandt 3-års stipendiaterne
som blandt modtagerne generelt. De fleste
førende retninger bliver repræsenteret om-
kring 5 år efter forfatterens debut. Det mest
karakteristiske i denne henseende er således,
at kunstfondet fortrinsvis støtter den littera-
tur, som allerede er slået igennem snarere
end at medvirke til at udvikle og fremme be-
stemte retninger.

Ud over det lovbestemte kvalitetskrav har
de litterære udvalg ved udvælgelsen af kandi-
dater til de 3-årige stipendier tillige anvendt
et kvantitetskrav. Dette viser sig både direkte
i beretningerne og indirekte derved, at op
mod 95% af alle 80 forfattere i 1977 havde
en produktion på mere end 4 bøger bag sig,
hvor forfatterundersøgelsen viste, at kun
55% af de aktive forfattere i 1974 tegnede sig
for en tilsvarende produktion.

Ud fra forfatterundersøgelsen kan der iøv-
rigt skønnes over, hvor stor en del af danske
forfattere, der nyder godt af kunstfondet.
13% af de forfattere, der har svaret på ind-
tægtsspørgsmål for 1974, havde modtaget en
eller anden ydelse fra Statens Kunstfond det
år. Næsten halvdelen af dem, der fik arbejds-
legater (engangsydelser), modtog under
10.000 kr.: 9% af svarpersonerne modtog
over 10.000 kr.
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Fig. 3.21. Den gennemsnitlige størrelse på de fire ydelsesformer fra de litterære udvalg korri-
geret efter reguleringspristallet.

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

1. udvalg 2.udvalg 3. udvalg 4. udvalg

77 78 79 80

5. udvalg

Kilder: Beretningerne til ministeren + Statistisk årbog 81 og 82
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3.8.3. Finanslovsydeiser
Finanslovsydelserne er den ældste af de tre
former for statslige ydelser til kunstnere, idet
den har rødder tilbage i den enevældige stats
mæcenvirksomhed. Under forskellige former
er den blevet videreført helt op til i dag. Fra
1931 til 1964 eksisterede det såkaldte forfat-
terudvalg, der havde til opgave at rådgive
Folketinget/finansudvalget ved udpegningen
af nye ydelsesmodtagere, og denne funktion
overgik i 1964 til Statens Kunstfonds repræ-
sentantskab. I 1964 - samtidig med oprettel-
sen af Statens Kunstfond - gennemførtes en
kraftig udvidelse af bevillingen til finanslovs-
ydelserne, og de blev lagt i de rammer, som
stort set har været gældende frem til 1979.

For disse rammer og forslag til nyordning
er der gjort rede i Betænkning om Statens
Kunstfond (bet. nr. 783/1976), et resultat af
det såkaldte Wechselmann-udvalgs arbejde.

Omlægningen af finanslovsydelserne i
1964 bestod dels i, at antallet af ydelser blev
forøget: hædersgaverne fra 4 til 22 og de fa-
ste ydelser fra 93 til 108, dels i at ydelserne

blev fastsat til at bestå af et grundbeløb plus
et procenttillæg, der steg i takt med priserne.
I 1969 blev antallet af faste ydelser forøget til
119. Forfatternes andel af finanslovsydelser-
ne fremgår af tabel 3.24., der også oplyser
om ydelsernes størrelse. Det fremgår at for-
fatterne fik næsten halvdelen af finanslovs-
ydelserne til kunstnere, det vil sige godt 50
faste ydelser og 10 hædersgaver.

Hædersgaverne - som dog kun har betyd-
ning for ganske få - er de eneste, som ligner
en årsindtægt, og er som sådan enestående
blandt samtlige danske legater og stipendier.
Men også de faste årlige ydelser har været af
væsentlig værdi. En forfatters årsindtægt be-
står typisk af en række små indtægter, som
kan være meget svingende, derfor kan en sik-
ker og konstant finanslovsydelse danne et
stabilt grundlag - uden at man dog har kun-
net tale om et egentligt sikkerhedsnet, dertil
har udhulningen af dens reelle værdi været
for kraftig.

Af forfatterundersøgelsens udsnit oplyste
23 forfattere, at de havde modtaget finans-

* Indtægtsregulerede ydelser, det maksimale beløb er angivet.
1) Den maksimale sum er angivet, jf. ovenfor.
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lovsydelse i 1974. Det svarer til 6% af de for-
fattere, som har svaret på indtægtsspørgs-
mål.

I perioden 1974-78 blev der imidlertid
standset for nytildelingen af finanslovsydel-
serne, idet man ventede på en omlægning af
ydelserne. De besparede beløb blev overført
til disposition for Statens Kunstfond.

Med virkning fra 1. januar 1979 er der
gennemført en nyordning, hvorefter de to
forskellige ydelse er erstattet af én livsvarig
ydelse: et grundbeløb på 31.400 kr. plus dyr-
tidstillæg. I 1981 udgjorde den 46.472,04 kr.

Det samlede antal ydelser er fastsat til 207,
der kan tildeles samme kreds af kunstnere,
som hidtil har kunnet opnå statsydelse. Af
disse tilfalder 73 skønlitterære forfattere, 12
forfattere af almen kulturel litteratur og 4
oversættere. Resten anvendes til de øvrige
grupper af skabende kunstnere. Ydelserne er
samtidig blevet indtægtsregulerede. Oprinde-
ligt blev indtægtsgrænsen sat til 90.000 kr. -
og dette beløb var ikke pristalsreguleret - så-
ledes at ydelsen reduceres med 75% af den
overskydende indtægt, idet en kunstner dog
altid vil få udbetalt et mindstebeløb, der i
1981 udgjorde 8204,52 kr. Med en ny be-
kendtgørelse fra 1982 (nr. 431 af 22. juli
1982) er indkomstgrænsen imidlertid også
blevet pristalsreguleret. Reguleringen finder
sted med 1/1 1980 som basisår, hvor ind-
tægtsgrænsen ville have været 107.000 kr., i
1981 var indtægtsgrænsen 119.000 kr.

Det er repræsentantskabet for Statens
Kunstfond, der indstiller til ministeren for
kulturelle anliggender, hvilke kunstnere, der
bør tildeles livsvarig ydelse på finansloven.
Indstillingen skal derefter forelægges for
Folketingets finansudvalg. Forfattere og an-
dre kunstnere, der allerede har modtaget de
ikke-indtægtsregulerede hædersgaver og fa-
ste årlige statsydelser efter den gamle ord-
ning, har ret til at beholde disse, hvis de øn-
sker det. Det er i hovedsagen kun, når ydel-
serne bliver ledige, at det nye system med
indtægtsregulerende beløb tages i anvendel-
se.

3.8.4. Andre statslige ydelser, litteraturpriser
o. lign.
Forfattere, oversættere, deres organisationer
m.v. har udover de ovenfor nævnte støtte-
former mulighed for at modtage offentlig
støtte gennem tipsmidlerne, idet en del af

overskuddet fra Dansk Tipstjeneste anven-
des til almen kulturelle formål (jfr. afsnit
4.6.2. om offentlig udgivelsesstøtte). Midler-
ne fordeles bl.a. over en række litterære pri-
ser og forskellige engangsydelser efter ansøg-
ning.

Der har i en årrække været ydet tilskud til
3 litteraturpriser, administreret af Dansk
Forfatterforening. Det drejer sig om 1) den
til Holberg-medaillen knyttede pris, hvortil
der i 1982 blev ydet et tilskud på 8.000 kr.,
2) Oversætterprisen på 10.000 kr. og 3) en
populærvidenskabelig pris ligeledes på
10.000 kr. Desuden ydes der tilskud til Illu-
stratorprisen, Børnebogsprisen og en litterær
kritikerpris hver på 10.000 kr. Det danske
Akademi har tilsvarende i en årrække mod-
taget betydelige beløb fra tipsmidlerne, først
og fremmest til Forfatterprisen på 50.000
kr., men også tilskud til akademiets drift og
huslejetilskud til Rungstedlundfonden.

Andre institutioner og enkeltpersoner kan
ligeledes hvert år søge om andel i tipsmidler-
ne. I 1982 blev der til litterære formål bevil-
get støtte til bl.a. Dansk Forfatterforening til
gennemførelse af et kursus inden for lyrik,
forfatteren Klaus Rifbjerg til et forfatterse-
minar mellem grønlandske og danske skri-
benter i Nuuk, forfatteren Ole Storm til ud-
givelse af værket Magasinet, Politikens søn-
dagstillæg 1922 - 62. Endelig afsættes der år-
ligt et beløb på 400.000 kr. (1982) til fremme
af litteraturudveksling med udlandet, lige-
som der sædvanligvis ydes støtte til oversæt-
telse af et standardværk.

En af de største priser til forfattere, som
staten medvirker til, er Nordisk Råds Store
Litteraturpris, som i 1982 var på 75.000 kr.

3.8.5. Private legater, litteraturpriser m.v.
Foruden de statslige ydelser findes der en
lang række private fonds m.v., som uddeler
større eller mindre legater og priser. En stor
del af disse administreres og uddeles af
Dansk Forfatterforening, i enkelte tilfælde
medvirker ministeriet for kulturelle anliggen-
der. De største af disse er H.C. Andersen-
legatet på 10.000 kr. (1982) og Henrik Pon-
toppidans mindefond, der uddelte en portion
å 10.000 kr. og tre portioner å 2.000 kr. i
1982.

Desuden kan nævnes Boghandlernes Gyld-
ne Laurbær på 5.000 kr., som administreres
af Boghandlerklubben, Søren Gyldendal-
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prisen, som uddeles af Gyldendal og i 1982
var på 30.000 kr. delt mellem to forfattere,
og Jeanne og Henri Nathansens mindelegat
på 60.000 kr.

Af forfatterundersøgelsen fremgår det, at

disse »andre« legater og priser ikke har den
store økonomiske betydning for forfatterne.
Kun 8% af undersøgelsens forfattere havde i
1974 modtaget en sådan støtte, og hovedpar-
ten fik mellem 1.000 kr. og 5.000 kr.

3.9. Forfatternes organisatonsforhold

Dansk Forfatterforening
Dansk Forfatterforening stiftedes i 1894 - et
år efter den svenske og samtidig med den
norske, med det formål at virke som fagor-
ganisation.

Foreningen kom dog hurtigt til snarere at
virke som en litterær klub, idet man, for at
blive optaget, skulle have udgivet mindst 2
bøger, som af foreningen skønnedes at være
af høj litterær kvalitet. I 1972 vedtoges nye
vedtægter, som igen gjorde foreningen til
faglig organisation. Således kan enhver med
ophavsret til bare et enkelt værk nu optages
i foreningen.

I april 1981 havde foreningen ca. 1.400
medlemmer, fordelt på 5 grupper og 3 frakti-
oner.

Foreningens arbejde fordeler sig på to
hovedområder:

1. Organisationsstøtte til medlemmerne.
2. Administration af Radiokassen.
Ad 1: Under dette arbejdsområde hører

først og fremmest den juridiske hjælp, som
foreningen yder sine medlemmer, når de skal
afslutte kontrakter eller kommer i konflikt
med udgivere, som ikke overholder de regler,
der er aftalt mellem organisationerne. Fore-
ningen prøver også at hjælpe sine medlem-
mer med skattespørgsmål og med generelle
juridiske problemer, der måtte opstå i for-
bindelse med forfatteres stilling som ophavs-
mænd. Desuden ydes rådgivning med hensyn
til internationale aftaler, og vedr. medlem-
mernes forhold til en række offentlige orga-
nisationer.

Foreningen forhandler på medlemmernes
vegne overenskomster med udgiverne, og har
f.eks. fået gennemført den såkaldte normal-
kontrakt, der sikrer forfatteren en royalty på
15% for normaludgaver (jfr. herom nærme-
re afsnit 3.5, forfatteren og bogmarkedet). I
1980 sluttedes desuden overenskomst med
Den danske Forlæggerforening om en nor-
malkontrakt for oversættere. Foreningen ad-

ministrerer ialt 40 legater, har sæde i Statens
Kunstfonds repræsentantskab og indstiller
desuden forfattere til udlandsophold i for-
bindelse med kulturministeriets kulturud-
vekslingsaftaler.

Ad 2: Dansk Forfatterforening admini-
strerer »Radiokassen«, der står for udbeta-
lingen af honorar for brugen af litterære
værker i Danmarks Radio. Radiokassens ad-
ministration kontrollerer hver dag udsendel-
serne i radio og TV og beregner honorarer
for Danmarks Radios brug af forfatternes
værker.

Dansk Forfatterforening ledes af en besty-
relse, der består af en formand og 3 repræ-
sentanter fra hver primærgruppe - sidst-
nævnte vælges for 2 år ad gangen. Formand
og næstformand er lønnede. Bestyrelsen va-
retager den daglige ledelse og mødes 1 gang
om måneden eller oftere, hvis det er påkræv-
et.

Desuden findes et repræsentantskab hvor
samtlige grupper og fraktioner har sæde. Re-
præsentantskabet mødes højst 4 gange om
året og drøfter kun de vigtigste sager. Besty-
relsen og repræsentantskabet koordinerer
gruppernes arbejde og repræsenterer fore-
ningen udadtil.

Dansk Forfatterforening er delt op i flg.
grupper: Lyrikergruppen, den skønlitterære
gruppe, børne- og ungdomsgruppen, den
faglitterære gruppe og oversættergruppen.
For at en interessegruppe kan dannes, skal
mindst 30 medlemmer ønske det. Gruppen
opløses, når den har under 20 medlemmer.
Grupperne har hver sin styrelse, men arbej-
der under foreningens vedtægter, således at
individuelle handlinger ikke må stride mod
disse.

Af fraktioner findes: Den fynske Interes-
segruppe, Socialistisk Forfatterfraktion,
Kvindefraktionen, Jyske Forfattere. Disse
fraktioner fungerer som interessegrupper, og
har ingen direkte, vedtægtssikret indflydelse.
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Danske Dramatikeres Forbund (DDF)
DDF stiftedes i 1906, og havde i første om-

gang som hovedopgave varetagelsen af for-
holdet til teatrene og direktørerne for disse.
Der forelå på dette tidspunkt ingen overens-
komst eller normalkontrakt. Dette udmun-
dede i den senere formålsparagraf, som sta-
dig gælder:

»Forbundet har til formål at varetage danske drama-
tikeres faglige og økonomiske interesser, samt at vir-
ke for de gunstigst mulige udviklingskår i dansk dra-
matik.«

DDF er organiseret dels som en fagfore-
ning - dog uden arbejdsløshedskasse - dels
som et agentur med eneret til at slutte kon-
trakter på medlemmernes vegne om opførel-
sen af de dramatiske værker. Desuden søges
udviklet uddannelsesmuligheder for dramati-
kerne. Som aktive medlemmer kan optages
forfattere, der har fået opført et skuespil,
og/eller film, radio/TV-spil af mindst 90 mi-
nutters varighed. Desuden arvinger til, over-
sættere og bearbejdere af ovennævnte vær-
ker.

Som passive medlemmer kan antages for-
fattere, der har fået et stykke antaget ved et
teater eller DR, eller som har fået udgivet
dramatiske værker på et dansk forlag.

I 1981 havde foreningen 275 medlemmer -
heraf 197 nulevende forfattere og 78 arvin-
ger, hvis interesser DDF kan varetage indtil
50 år efter ophavsmandens dødsår. Siden
1973 er DDF blevet kollektivt ledet af en be-
styrelse, som består af 6-12 personer, med en
arbejdsgruppe på 3 medlemmer i spidsen.

Som nævnt fungerer DDF også som agen-
tur. Man har helt tilbage til starten i 1906
forsøgt at holde en royalty på 10% af billet-
indtægten til forfatteren og 2% til oversætte-
ren. I 1982 sluttede DDF overenskomst med
Foreningen af danske Filmproducenter om
filmatiseringsrettighederne (se herom afsnit
3.6.2.).

For agenturvirksomheden tager DDF en
provision, der andrager 7,5% af det samlede
honorar for dramatiske værker til danske
scener, for radio/TV 5-10%, for film 5%,
oveni beregnes 1% til DDF's støtte og låne-
fond.

Drama-ret
Drama-ret er en fællesorganisation, som

har til formål at varetage danske og uden-

landske dramatikeres interesser. Dette sker
især ved forvaltning af rettighederne til of-
fentlig opførelse af de dramatiske værker.
Organisationen er i medfør af den herom
gældende lovgivning statskoncessioneret.
Medlemmerne kan dels være enkeltpersoner,
dels forlag og organisationer m.v., således er
f.eks. Danske Dramatikeres Forbund med-
lem som organisation.

Der sondres mellem aktive og passive med-
lemmer. For at blive aktivt medlem skal den
pågældende opfylde visse betingelser bl.a. i
henseende til antal af repræsenterede rettig-
heder. Opfyldes disse krav ikke, kan pågæl-
dende i stedet optages som passivt medlem.

Dansk Kunstnerråd
Dansk Kunstnerråd er en sammenslutning

af 18 kunstfaglige organisationer repræsente-
rende ca. 10.000 skabende og udøvende
kunstnere. Rådets formål er at arbejde for
medlemmernes kulturpolitiske, kunstfaglige,
sociale og økonomiske interesser samt at ska-
be et samlet kunstnerforsvar for ytringsfrihe-
den. Rådet administrerer enkelte friboliger
for kunstnere og er repræsenteret i en række
institutioner indenfor det kulturpolitiske om-
råde.

Medlemsorganisationernes formænd eller
deres befuldmægtigede er fødte medlemmer
af rådet. Rådet vælger ud af sin midte eller
uden for rådet en formand, denne skal dog
tilhøre en af de tilsluttede organisationer.
Formanden står for den daglige ledelse.

Medlemsorganisationer er: Aktive Auto-
rer, Billedkunstnernes Forbund, Dansk For-
fatterforening, Danske Jazz-, Beat- og Fol-
kemusikautorer, Dansk Komponistforening,
Dansk Skuespiller forbund, Danske Arkitek-
ters Landsforbund, Danske Dramatikeres
Forbund, Danske Kunsthåndværkeres
Landssammenslutning, Danske Populærau-
torer, Foreningen af Danske Sceneinstruktø-
rer, Filmarbejderforeningen, Foreningen af
Illustratorer, Fotografisk Landsforbund,
Industrielle Designere Danmark IDD, Sam-
menslutningen af Danske Filminstruktører,
Sammenslutningen af Danske Scenografer
og Tegner forbundet.

Akademikernes Centralorganisation (AC)
og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt
Arbejde (UBVA)

En række akademiske forfattere organise-
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ret i AC er ikke medlemmer af Dansk Forfat-
terforening, selvom de er berettigede hertil.
AC har derfor oprettet et udvalg til beskyt-
telse af videnskabeligt arbejde (UBVA), med
repræsentation fra alle AC's medlemsorgani-
sationer. Udvalget arbejder specielt med
henblik på magisterområdet og det naturvi-
denskabelige område. Det varetager medlem-
mernes faglitterære interesser og beskæftiger
sig først og fremmest med ophavsretlige
problemer, herunder forhandling af kon-
trakter med forlagene.

3.9.1. Forfatteruddannelser
Der eksisterer ikke nogen organiseret forfat-
teruddannelse i Danmark i stil med den, der
findes på nogle amerikanske universiteter.
Men der er flere gange fra forskellige forfat-
teres side gjort forsøg på at oprette en art
forfatterskoler. Således startede forfatteren
Poul Borum i midten af 60'erne et kursus på
Kunsthøjskolen i Holbæk, og i slutningen af
60'erne - denne gang sammen med forfatter-
ne Hans Jørgen Nielsen og Erik Thygesen -

kørte han et andet kursus under fritidsloven,
der fik karakter af en eksperimentel diskussi-
onsklub. Desuden har Poul Borum forsøgt at
samle nogle af forfatterne omkring littera-
turtidsskriftet Hvedekorn. Ingen af disse til-
løb til forfatteruddannelser eksisterer længe-
re.

De nyeste forsøg på at danne forfattersko-
ler er dels et amatørværksted, udsprunget af
et aftenskolekursus på Nyboder Skole, og
dels Socialistisk Kulturfront, som afholder et
årligt, ugelangt kursus på Tvind, fortrinsvis
for arbejderforfattere.

Tanker om at uddanne forfattere støder
ikke sjældent på en vis modstand, formentlig
på grund af forestillinger om, at man ikke
kan uddannes til forfatter. Erfaringerne fra
de gennemførte forsøg har imidlertid vist, at
især yngre og uøvede forfattere har et stort
behov for at blive vejledt af ældre kolleger.
Det er da også velkendt fra andre kunstarter
- f.eks. musikken og billedkunsten - at den
skabende kunstner med stort udbytte kan un-
dervises i de grundlæggende teknikker.

3.10. Bogudvalgets overvejelser

Gennemgangen i det foregående viser, at for-
fatternes og oversætternes arbejds- og indtje-
ningsvilkår langt fra kan betegnes som til-
fredsstillende. Det benyttede talmateriale
stammer - for forfatternes vedkommende -
ganske vist for en stor del fra midten af
70erne, men der er intet som tyder på, at for-
holdene siden da har ændret sig til det bedre
- snarere tværtimod. Det offentliges investe-
ring i forfatter- og oversættelsesvirksomhe-
den - gennem Statens Kunstfond, systemet
med forfatterydelser på finansloven, forskel-
lige litterære priser og en sporadisk støtte til
udgivelser - må karakteriseres som beske-
den, og den er tilmed af aftagende betyd-
ning, jfr. især den udhuling, der har fundet
sted af realværdien af Statens Kunstfonds
bevillinger.

Det er på denne baggrund, at det flertal af
udvalgets medlemmer, der i afsnit 9 stiller
forslag om oprettelse af en bogfond, foreslår
en væsentlig del af bogfondens midler an-
vendt til forskellige former for forfatter- og
oversætterstøtte. Udvalgets mindretal, der
ikke kan gå ind for forslaget om en bogfond,

er imidlertid også af den opfattelse, at der er
behov for øget støtte til forfattere og over-
sættere, jfr. udtalelsen s. 203 om at man bør
»styrke de bestående fonde og støtteordnin-
ger, herunder Statens Kunstfond, og i det he-
le udvide støttemulighederne for forfattere
og oversættere.«

Et særligt problem for forfatterne, som
har været forelagt Bogudvalget, er beskat-
ningen af royaltyindtægterne. Hovedreglen
er, at royalities beskattes med almindelig ind-
komstskat (som regel B-skat) i det år, hvor
beløbet forfalder til betaling. Under visse be-
tingelser er det dog muligt at få særligt store
honorarer beskattet som særlig indkomst,
men denne mulighed har ofte ingen interesse
for forfatterne. Dette hænger sammen med,
at den særlige indkomstskat pålignes med en
fast procentsats. Overstiger denne sats skat-
teyderens »almindelige skatteprocent« frem-
byder den særlige indkomstskat ingen fordel.

For mange forfattere er det et problem, at
de som regel får hovedparten af royaltyind-
tægterne for en given bog på én gang. Ind-
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lægten kommer derfor til beskatning i ét år,
også selv om den pågældende bog er skrevet
over flere år eller indtægterne skal bruges
over flere år, mens forfatterens næste værk
skabes. Med en progressiv beskatning bety-
der dette, at forfatteren kommer til at betale
mere i skat end tilfældet ville være, hvis ind-
tægterne kom løbende over flere år.

Problemer af denne art kendes også for
andre kunstnergrupper, f.eks. bildende
kunstnere. Sagen har været rejst over for mi-
nisteriet for skatter og afgifter af Dansk
Kunstnerråd, der har henvist den den ord-
ning, som er indført i Sverige med de såkald-
te ophavsmandskonti.

De svenske regler findes i loven om konto
for ophavsmænd (SFS 1979:611). Det be-
stemmes heri, at ophavsmændene kan indbe-
tale indtægter for deres værker på en ophavs-
mandskonto i et pengeinstitut. Hvis visse
nærmere betingelser er opfyldt, er sådanne
indskud fradragsberettigede. Til gengæld be-
skattes de i det år, hvor beløbene hæves, se-
nest 5 år efter indskuddet. Blandt betingel-
serne for udnyttelse af ordningen gælder

navnlig, at ophavsmandens samlede indtæg-
ter i det år, hvor fradraget sker, skal oversti-
ge de tilsvarende indtægter i et af de to nær-
mest foregående år med mindst 50 procent,
løvrigt er der fastsat forskellige beløbsgræn-
ser, dels for hvor store beløb, der kan fra-
trækkes, dels for hvor stor en nettoindtægt
ophavsmanden skal have i det pågældende
år.

Udvalget finder, at den ujævne fordeling
af forfatternes indkomster frembyder et reelt
problem. Det fremgår af den for udvalget
foretagne forfatterundersøgelse, at forfatter-
ne generelt har beskedne indtægter, og der er
næppe sket nogen afgørende ændringer i det-
te siden undersøgelsen blev foretaget. Det
kan ikke anses for rimeligt, at en gruppe med
lave indtægter udsættes for en hårdere be-
skatning, fordi fordelingen af indtægterne er
mindre jævn end tilfældet iøvrigt er for de
fleste skatteydere. Udvalget kan derfor til-
slutte sig, at der, evt. med forbillede i den be-
skrevne svenske ordning, bør etableres en
mulighed for skattemæssig udligning af sær-
ligt svingende forfatterindtægter.
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4. Bogproduktionen

4.1. Den historiske baggrund, bogproduktionen og -distributionen

Forholdene omkring produktion og distribu-
tion af bøger i nutiden adskiller sig på en del
punkter fra de iøvrigt kendte erhvervsmøn-
stre. Årsagerne hertil ligger i høj grad i, at
bogen som vare betragtet er særpræget, og
dette har gennem tiderne influeret på bog-
branchens udvikling. Udviklingen er præget
af samspillet mellem forlæggere, trykmeto-
der, distributionsmetoder og publikum, men
især er boghandelens og forlagenes historiske
udvikling tæt forbundet.

Systematisk produktion og salg af bøger
kendes allerede fra før bogtrykkerkunstens
opfindelse i 1440. Således eksisterede der bå-
de i Athen fra omkring det 5. århundrede f.
Kr. og i Rom i den klassiske epoke atelierer
for skrivere, hvor mangfoldiggørelsen af
håndskrifter var sat i system. Slaver i større
antal foretog kopieringen efter fælles diktat.
Kopierne blev derefter udbudt til salg i egent-
lige boglader eller gennem omrejsende bog-
handlere. De største »oplag«, der nævnes -
og de var sjældne - oversteg dog aldrig nogle
få hundrede eksemplarer.

Efter romerrigets fald fulgte der en år-
hundredlang periode, hvor boglig virksom-
hed kun dyrkedes i klostre og ved enkelte fyr-
stehoffer. En opblomstring skete igen i de
sidste århundreder før bogtrykkerkunstens
opfindelse knyttet til oprettelsen af universi-
teter og til den samtidigt begyndende papir-
fabrikation.

Sidst i middelalderen var der i storbyen
kommercielle skrivestuer, og en teknisk og
forretningsmæssig arbejdsdeling i produktio-
nen og distributionen af håndskrevne bøger
begyndte. Mens nogle beskæftigede sig med
den egentlige afskrivning og andre med illu-
streringen, tog atter andre sig af handelen
med publikum.

Omkring 1430 begyndte man at fremstille
trykte bøger, idet man udskår hele bogsiden
i en træplade, hvorfra der blev taget aftryk,

det såkaldte bloktryk. Disse blokbøger var af
begrænset størrelse (25-50 blade) og inde-
holdt oftest folkelig litteratur.

Handelen med trykte bøger i Danmark be-
gyndte i 1480'erne, hvor hanseatiske køb-
mænd medtog dem i varesortimentet. Samti-
digt tryktes de første bøger her i landet på
kirkens foranledning.

Egentlig forlagsboghandel startede i det
små omkring 1490. Det var hovedsagelig
bogtrykkere og senere også bogbindere, som
solgte egne produkter. I en lang årrække be-
fandt boghandelen sig på et ret primitivt sta-
de set med nutidsøjne. Forfatterne modtog
ikke direkte honorar for trykningen af deres
værker. I stedet søgte de at skaffe sig økono-
misk godtgørelse på anden måde, f.eks. ved
at dedicere deres bøger til venligsindede - og
velhavende - ståndspersoner, eller de blev
regulært finansierede af mæcener, f.eks. an-
sat på sinecureposter ved hofferne. Forlæg-
gerne søgte at sikre deres investeringer ved at
hindre andres eftertryk af bøgerne. Fra be-
gyndelsen af 1500-tallet blev det almindeligt
at søge om kongeligt privilegium til at udgive
den enkelte bog. Disse privilegier udviklede
sig til at blive fyrstemagtens middel til at regu-
lere ytringsfriheden gennem det nye magt-
fulde medium, bogtrykket. Privilegierne
havde normalt en varighed af 3-4 år, fra
1600-tallet blev 10 år dog det almindelige. En
generel beskyttelse mod eftertryk blev ind-
ført ved forordning i 1741, men først i be-
gyndelsen af det 19. århundrede lykkedes det
at få effektiviseret retshåndhævelsen.

Nogen egentlig organisering af den tidlige
bogproduktion fandtes ikke. Bøgerne solgtes
fra forlæggerens (eller forfatterens) bopæl,
på markeder eller af omrejsende kolportører,
men handelen gik trægt. Den hæmmedes af
kommunikationsvanskeligheder og besvær-
liggjordes yderligere af censuren.

I midten af det 18. århundrede blev det
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skik at sælge bøgerne forud ved prænumera-
tion, og forfatterne måtte ofte sikre udgivel-
sen af deres bøger ved sådan forudbestilling.

En vis organisering af boghandelen i Dan-
mark fandt sted, da Københavneren Søren
Gyldendal efter at have åbnet sin »Boghand-
ling« i 1770 fik forbindelse med forhandlere
over hele landet og opkøbte restoplag fra an-
dre forlag. En egentlig boghandel i moderne
forstand opstod i 1814, da Søren Gyldendals
efterfølger, Jacob Deichmann, begyndte en
regelmæssig forhandling af andre forlægge-
res bøger. En tæt sammenhæng mellem for-
lag og boghandlere bestod dog fortsat og gav
sig udtryk i den struktur, som branchens or-
ganisationer fik.

Den første organisation var Den Kjøben-
havnske Boghandlerforening, der stiftedes i
1837, og stadig eksisterer som Den danske
Forlæggerforening. Foreningen havde i med-
lemsskaren den væsentlige del af danske for-
læggere og bogimportører dvs. den fagkyndi-
ge københavnske boghandel. Dannelsen af
foreningen var en reaktion mod, at boghan-
delen havde lidt under, at alle frit kunne
etablere sig i faget. Foreningen fik gennem-
ført en organisation af branchens forhold,
der i hovedtrækkene er bibeholdt i nutidens
samhandelsregler. Først og fremmest sikrede
man en fast bogladepris og faste regler for,
hvilken rabat, boghandlerne måtte yde kun-
derne. Desuden blev det pålagt forlagene kun
at yde forhandlerrabatter til medlemmer af
foreningen eller boghandlere, som var god-
kendt af denne. Ved disse godkendelser fik
foreningen et middel til at kontrollere etable-
ringerne, og man tilstræbte herigennem at
sikre de allerede antagne boghandleres eksi-
stensmuligheder ved at føre en restriktiv god-
kendelsespolitik på de pladser, hvor der alle-
rede fandtes rabatberettigede boghandlere.

De tekniske fremskridt, der fandt sted ind-
en for bogfremstillingen i løbet af det 19. år-
hundrede, fik stor betydning for forlagsbog-
handelens udvikling. I stadigt stigende grad
markerede den sit særpræg som en selvstæn-
dig del af det litterære system. En række nye
forlag opstod i århundredets midte og sidste
halvdel, bl.a. Gad, Gjellerup, Hagerup, Je-
spersen og Schønberg. Henimod århundre-
dets slutning indtog Gyldendal en fuldstæn-
dig dominerende stilling, men efter 1895, da
Det nordiske Forlag dannedes, begyndte en
konkurrence mellem disse to forlag, som i

1903 resulterede i sammenslutningen A/S
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

De boghandlere, som var medlemmer af
Den Kjøbenhavnske Boghandlerforening,
var for flertallets vedkommende tillige for-
læggere eller importører af udenlandske bøg-
er. Provinsboghandlere kunne ikke blive
medlemmer, men en lang række blev efter-
hånden antaget som rabatberettigede. Da det
mest trængende behov for provinsboghand-
lere var dækket, strammede foreningen sin
antagelsespolitik, men ikke i så høj grad som
de allerede antagne kunne ønske sig. Der op-
stod derfor blandt provinsboghandlerne et
ønske om indseende med nytantagelserne.
Desuden var der i provinsen et udbredt ønske
om at få forhøjet de af foreningen godkendte
forhandlerrabatter, der bl.a. skulle finansie-
re den til tider ret kostbare transport. På
baggrund af disse forhold og den forestående
møntreform stiftedes i 1874 den første pro-
vinsboghandlerforening, som dog opløstes i
1890 uden at have opnået nævneværdige re-
sultater. En ny og mere levedygtig forening,
Den danske Provinsboghandlerforening,
blev dannet i 1891. 1893 stiftedes en tilsva-
rende forening for københavnske boghandle-
re, Sortimentsboghandler foreningen i Kjø-
benhavn, fra 1917 Københavns Boghandler-
forening. Der var hermed etableret et organi-
satorisk modstykke til den af forlæggerne
dominerede Boghandlerforening. De to sor-
timentsboghandlerforeninger havde et ud-
strakt samarbejde, indtil de i 1963 blev slået
sammen under navnet Den danske Boghand-
lerforening. Den Kjøbenhavnske Boghand-
lerforening skiftede i 1905 navn til Den dan-
ske Boghandlerforening, indtil man i 1944
antog det nuværende navn, Den danske For-
læggerforening. Navnet Den danske Bog-
handlerforening har således været brugt af
såvel forlæggernes som boghandlernes orga-
nisation.

Alle danske boglader har idag status som A-
boghandlere. Herved forstås boghandlere
som af Den danske Forlæggerforening er an-
taget som samhandelsberettigede. Udover A-
boghandlerne fandtes der indtil 1980 et lille
antal B-boghandlere (Gyldendal-forhand-
lere). B-boghandelen opstod omkring 1917.1
tiden forud havde der været spændinger mel-
lem boghandelen og forlagene vedrørende
salget af bøger ved subskription. Dette hang
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sammen med, at forlagene var begyndt selv
at overtage ekspeditionen af dette salg, som
tidligere havde været fordelt mellem de sted-
lige boghandlere. Som følge af uoverens-
stemmelserne udmeldte Gyldendal sig i 1917
af Boghandlerforeningen, og forlaget opret-
tede derefter sit eget net af forhandlere. Ved
ændring af samhandelsreglerne blev der dog
åbnet mulighed for, at Gyldendal dels stadig
kunne afsætte bøger gennem A-boghand-
1erne, dels levere andre forlags udgivelser til
sine egne forhandlere (B-boghandlerne).

Til en begyndelse antog B-boghandelen et
imponerende omfang. I løbet af 1918 kom
antallet af forhandlere op på 1.500, men på
længere sigt lykkedes det ikke at opretholde
denne spredning i bogdistributionen. I de se-
nere år er systemet helt afviklet, idet en del
B-forretninger er nedlagt, mens andre er an-
taget som samhandelsberettigede A-
boghandlere. (Siden først i 50'erne har 6 års
virke som Gyldendal-forhandler været til-
strækkelig baggrund for antagelse). Systemet
ophørte endeligt i 1980. B-boghandlerne var
af meget varierende størrelse, idet der på den
ene side fandtes rimeligt assorterede »rigti-
ge« boglader, og på den anden side var der
dagligvareforretninger med et begrænset
bogudvalg, hvor især skolebogsleverancerne
havde betydning for omsætningen. B-
boghandlen betød en spredning i distributi-
onsnettet, idet mange boghandlere etablere-
de sig på steder, hvor en boghandel savnedes,
og desuden synes systemet at have medført
en opblødning af Forlæggerforeningens el-
lers meget restriktive antagelsespolitik.

Trods Gyldendals dominerende stilling
voksede antallet af forlag stærkt, og under 1.
verdenskrig startedes flere betydelige forlag,
bl.a. Aschehoug, Dansk Forlag, Munks-
gaard og Nyt Nordisk Forlag.

Den udvikling, der var blevet indledt i
1890'erne med stiftelsen af særlige sorti-
mentsorganisationer, førte til en stadig klare-
re adskillelse af sortiments- og forlagsbog-
handlen. I 1897 var Boghandlerforeningens
Forlæggerråd blevet oprettet for at varetage
forlæggernes interesser (samhandelsbetingel-
serne), mens et fællesudvalg skulle tage sig af
de to parters fællesinteresser. Dette blev i
1922 afløst af Boghandlerrådet.

Under 2. verdenskrig opstod som følge af
den stigende læselyst en mængde nye forlag.
Den danske Boghandlerforening ændrede i

1944 som nævnt navn til Den danske Forlæg-
gerforening, og ved en vedtægtsændring i
1947 blev der åbnet adgang for alle egentlige
forlag til at indmelde sig i foreningen.

Blandt de ting, der blev gennemført ved
Den Kjøbenhavnske Boghandlerforenings
stiftelse i 1837 var som nævnt en eksklusivi-
tetsklausul, hvorefter foreningens medlem-
mer havde pligt til kun at sælge deres bøger
gennem de antagne boghandlere. Boghand-
lerne var på den anden side ikke forpligtet til
alene at føre bøger fra foreningens medlem-
mer. Dog havde de to sortimentsboghandler-
organisationer i deres love bestemmelser om,
at samhandel med forlag uden for Forlæg-
gerforeningen krævede bestyrelsens tilladel-
se.

Oprettelsen af brugsforeningsbevægelsens
Det danske Forlag medførte i 1941 at sam-
handelsreglerne ændredes, så boghandlere
ikke kunne forhandle bøger fra forlag uden
tilknytning til Forlægger foreningen eller af-
talesystemet. Det danske Forlag blev hermed
afskåret fra at sælge bøger til boghandlerne,
idet man ikke kunne tiltræde samhandelsreg-
lerne. Forlaget indgav klage til det daværen-
de priskontrolråd over at være udelukket fra
at sælge til boghandlerne. Udgangen på sa-
gen blev, at forlaget tiltrådte samhandelsreg-
lerne mod at få adgang til at levere til brugs-
foreningerne under visse betingelser, herun-
der at der skulle være mindst 5 km fra den
pågældende brugs til nærmeste boghandler.
Forlaget opnåede et betragteligt salg gennem
brugsforeningerne, men efterhånden dalede
det, og omkring 1953 ophørte man med at
satse på dette salg. Det danske Forlag ophør-
te 31. december 1980.

I årene efter 2. verdenskrig og især fra 1950
indtrådte en afmatning i bogsalget, som va-
rede indtil 1958. I det derefter følgende 10-år
skete der en betydelig opblomstring, idet det
samlede salg målt i faste priser i 1967 var me-
re end fordoblet i forhold til 1958. Derefter
stagnerede salget, og det holdt sig i det væ-
sentlige uændret frem til 1976. I årene 1977
og 1978 var der en svagt stigende tendens,
som dog blev afløst af et fald fra 1979.1 1980
er bogomsætningen i inflationsrensede priser
tilbage til 1968-niveauet.

Udviklingen i bogsalget siden 1948 frem-
går af figur 4.1. Der er tale om totalomsæt-
ningen baseret på Forlæggerforeningens sta-
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tistik, der dækker de fleste medlemmer af kanten af det sorte felt) angiver omsætningen
foreningen og søger at skønne om omsætnin- i løbende priser excl. forbrugsgifter og den
gen hos ikke-medlemsforlag. Den øverste nederste (overkanten af det lysegrå felt) viser
kurve viser bogsalget i løbende priser incl. omsætningen i inflationsrensede priser med
oms og moms. Den mellemste kurve (under- pristallet i 1948 som udgangspunkt. Denne

Fig. 4.1.

Det samlede bogsalg i Danmark skønnes at andrage ca. 1.5 milliarder kr. incl. moms. På kurven i den grafiske frem-
stilling af bogsalget 1948-1980 viser de øverste tal omsætningen i bogladekroner (forbrugerkroner) incl. momsen.
Kurve nr. 2 viser bogsalget i bogladekroner uden moms. Nederst det faktiske salgs udvikling siden 1948 efter korrek-
tion for inflation.
Kilde: Det danske Bogmarked 1982, side 1324.
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sidstnævnte kurve giver således et ganske
præcist billede af udviklingen i branchens to-
tale omsætning. Det ses af kurven, at 1 O-året
1948-1958 var præget af en svag nedgang i
omsætningen gennemsnitligt svarende til ca.
0,3% årligt i perioden indtil 1956. I årene
1958 til 1967 kunne man notere sig en betyde-
lig stigning i omsætningen, i alt godt og vel

en fordobling. I de følgende år stagnerede
udviklingen, bl.a. var der i årene 1968 og
1970 en faldende omsætning. Fra 1972/73 og
frem synes udviklingen at have stabiliseret
sig, omend den årlige stigningstakst har væ-
ret beskeden. De seneste tal med reelle fald i
1979 og 1980 tyder dog på, at der også fort-
sat kan blive tale om en usikker udvikling.



lemstallet at have stabiliseret sig på ca. 75.
Heri er fraregnet et mindre antal »dobbelt-
medlemskaber«, hvor samme forlag benytter
flere navne.

Ved vurderingen af de større forlags ind-
byrdes forhold må det bemærkes, at de an-
vendte distributionsformer i nogen grad på-
virker tallene. Lademanns Forlag har således
i vid udstrækning kanaliseret salget direkte
til forbrugerne via bogklubberne, mens Gyl-
dendals salg i højere grad er kanaliseret gen-
nem boghandlerne, hvilket gælder både et
større salg af almindelige udgivelser og for så
vidt også bogklubbøger, der for en større
dels vedkommende leveres gennem boghand-
lerne.

Selv om usikkerheden omkring beregnin-
gen af de enkelte forlags omsætning i over-
sigten ovenfor side 66 medfører, at der ikke
kan foretages procentuelle beregninger, sy-
nes tallene dog at vise, at man ikke med rime-
lighed kan tale om monopol- eller oligopol-
lignende tilstande på det danske marked set
under et. (Herved forstås at én eller ganske
få virksomheder i det væsentlige behersker
hele markedet). Derimod kan man muligvis
tale om sådanne tilstande i relation til enkelte
genrer og udgivelsesformer.

En karakteristisk forskel mellem det store og
det lille forlag er, at det store har en større
spændvidde i produkterne. Dette gælder
bl.a. med hensyn til, hvor mange typer bøger
det enkelte forlag udgiver. Hvor de mindre
forlag sjældent beskæftiger sig med mere end
4-5 forskellige typer, har de større ofte et
langt bredere udgivelsesspektrum. Også for
distributionsformerne gør dette sig gælden-
de. Specielt med hensyn til bogklubber har
de større forlag i kraft af deres kapitalgrund-
lag en force sammenlignet med de mindre. I
de seneste år har visse mindre forlag startet
egne klubber, men hovedreglen synes dog
stadig at være, at de mindre forlag sælger
bogklubrettighederne til egnede bøger til de
større forlags klubber. Spredningen ses også
i forhold til ikke-boglige produkter såsom
tidsskrifter, ugeblade, grammofonplader,
film, audiovisuelle undervisningsmidler, lyd-
bøger, postkort, landkort o.lign.

Et interessant eksempel på produktspred-
ning er Lademanns Forlag, der op igennem
70'erne gjorde en række storstilede fremstød
i forskellige sektorer, idet man i høj grad be-

5*

nyttede forlagets veludbyggede net af bog-
klubber som basis. Mest markant er Unikøb,
en indkøbscentral, hvorigennem bogklub-
medlemmerne kunne bestille så forskellige
varer som kaffe, tekstiler, møbler, hårde hvi-
devarer, radioer m.v., værktøj o.s.v. I perio-
der hørte Unikøb - som fjernvarehus betrag-
tet - til blandt de største i landet, men efter
nogle år faldt omsætningen og regnskabet vi-
ste underskud. Hovedparten af Unikøbs ak-
tiviteter blev afviklet i 1980, dog fortsatte en
kaffeafdeling med at fungere. I 1973 oprtte-
de koncernen endvidere et filmselskab, og i
1976 overtog man et selskab, som udlejede
film til biografer og drev en større biograf-
kæde. Herigennem opnåedes kontrol over
såvel salget af en bog som produktion og di-
stribution af filmatiseringen. På trods af be-
mærkelsesværdige resultater i den første pe-
riode lykkedes denne kombinerede markeds-
føring dog ikke, og fra 1979 afviklede forla-
get engagementet i filmbranchen.

Tendenser af denne art kan iøvrigt også
gøre sig gældende på den anden led, således
at forstå, at større koncerner i medieverde-
nen tillige inddrager forlagsvirksomhed un-
der deres arbejdsområde. Et eksempel herpå
er Gutenberghus' opkøb af Aschehoug-grup-
pen i 50'erne, samme koncerns overtagelse af
Danske Bogsamleres Klub i 1978 og starten
på et nært samarbejde med Alle Børns Bog-
klub i 1979.

Endnu et karakteristisk træk ved de store
forlag er, at de i højere grad tiltrækker ma-
nuskripter, fordi de i kraft af deres størrelse
og position har en lang række særlige mulig-
heder at spille på over for forfatterne. I visse
tilfælde kan forlaget således knytte forfatter-
ne tættere til sig som konsulenter eller over-
sættere, og forlaget kan være i stand til at til-
byde bedre økonomiske vilkår for visse for-
fattere, f.eks. i form af højere forskudsho-
norarer. Det store forlags salgsapparat, gode
internationale kontakter, større genremæssi-
ge spændvidde, store bogklubsalg og evne til
at tåle tabsgivende udgivelser hører ligeledes
til de forhold, som appellerer til forfatternes
behov for tryghed i udgivelsesprocessen.

Enkelte større forlag ejer selvstændige dat-
terselskaber, som varetager den tekniske pro-
duktion, d.v.s. sætning, tryk og hæft-
ning/indbinding. Fordelene ved denne »ver-
tikale integration« er, at den kan have en
usikkerhedsabsorberende virkning. Svigter
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interessen for forlagets bøger, kan koncer-
nen måske holdes økonomisk kørende på
trykkeriets indtægter, som det var tilfældet
med Gyldendal i 1930'erne - eller omvendt
kan et trykkeri og et dagblad nyde godt af
forlagets overskud, som tilfældet var for Po-
litiken i 1960'erne.

Overfor disse fordele, som kommer det
større forlag tilgode ligger der andre fordele,
som især gavner de mellemstore og de min-
dre forlag. Et mindre forlag kan således via
dets særlige udgivelsesprofil have en tiltræk-
ningskraft på netop de relevante forfattere.
Endvidere kan produktionen af den enkelte
bog som regel gennemføres hurtigere, idet
der er tale om et mere overskueligt apparat.
Herved kan der efter omstændighederne op-
nås en betydelig rentebesparelse. De mindre
forlags mere begrænsede kapitalkrav kan
desuden ofte imødekommes uden offentlig
aktietegning eller lignende foranstaltninger.
Der er således tale om virksomheder, som kan
udnytte deres flexibilitet, og som tillige kan slå
igennem med specialiserede udgivelsespro-
grammer og utraditionelle afsætningsformer.

Således har f.eks. forlaget Arena - der iøv-
rigt i høj grad er forfatterstyret - i perioden
1953-78 og igen fra 1980 skabt basis for ud-
givelserne ved hjælp af en fast stamme af
abonnenter. Et andet forlag Lindhart &
Ringhof har introduceret »månedens bog« -
systemet, hvor prisen på en nyudkommen
paperback-udgave sættes lavere i en måned,
hvorefter den stiger til normal pris.

Nogle store forlag har - formentlig i er-
kendelse af de ovennævnte fordele samt un-
der hensyntagen til divisioneringstanken og
et smidigere produktionsapparat - oprettet et
antal mindre »satellitforlag«, f.eks. Albatros
(Lademann) og Vindrose (Gyldendal). Af
disse blev Albatros dog nedlagt allerede efter
1 Vx års forløb som følge af voksende afsæt -
ningsproblemer for Lademann-koncernen
generelt.

Der hersker en vis uenighed om, hvorledes
forlagsudviklingen i 1960'erne og 1970'erne
kan beskrives. Uenigheden går først og frem-
mest på, om man - med hensyn til de skønlit-
terære udgivelser - med rimelighed kan tale
om forlagskoncentration.

I løbet af 60'erne var der 20-25 forlag der
enten ophørte eller afskrev udgivelsen af
skønlitteratur som urentabel. I 1980 angav

Hans Hertel i en artikelserie om bogbran-
chen i Information, at kun 6-10 af Danmarks
ca. 80 etablerede forlag havde en generel og
regelmæssig produktion af ny dansk og over-
sat skønlitteratur for voksne (defineret som
mindst 10 titler om året). Hertil kommer
12-15 forlag med sporadiske udgivelser og
5-6 religiøse forlag samt udgivelser fra visse
alternative forlag.

Fra branchens side anføres det, at ikke
blot de alternative, men også en række andre
nytilkomne forlag har trukket udviklingen i
den modsatte retning, og at man derfor ikke
kan tale om tendens til forlagskoncentration.
Forlæggerforeningens direktør, Erik V. Kru-
strup peger således i »Bogbranchen«, 1979,
på at skønt to forlagsgrupper - Gyldendals
og Lademanns - tilsammen tegner sig for en
markedsandel på 40%, udkommer over 80%
af bogmængden - defineret som antallet af
titler - på andre forlag end Gyldendal og La-
demann.

Heroverfor er der af andre henvist til, at
Gyldendal og Lademann tilsammen tegnede
sig for mellem 1/4 og 1/5 af den nye titelpro-
duktion. Og at de to forlagsgruppers domi-
nans på markedet tydeligst kommer til ud-
tryk i lekturemængden, idet Gyldendals mar-
kedsandel - defineret som antal solgte bind -
i 1978 var på 22,4% og Lademanns 31,7%,
tilsammen tegnede de sig altså for 54,1% af
det samlede antal solgte bind. Når dominan-
sen er større m.h.t. antallet af solgte bind
end m.h.t. bogomsætning i kroner, skyldes
det i høj grad de to forlags store bogklubber,
da bogklubudgaverne har en lavere gennem-
snitspris end normaludgaverne. Det frem-
hæves, at koncentrationstendenserne både
forstærker og forstærkes af bogklubberne og
den generelle omlægning til stordrift, hvilket
giver sig udslag i dels en tendens til titelkon-
centration (der udgives relativt færre titler i
større oplag), dels en tendens til udgivelses-
koncentration - navnlig af skønlitteraturen -
på stadig færre forlag.

Uenigheden fremstår således som diverge-
rende opfattelser af, hvilke faktorer der bør
tillægges størst vægt, når man taler om kon-
centrationstendenser på bogmarkedet. Fra
branchens side lægges hovedvægten på den
forretningsmæssige omsætning i kroner og
på antallet af titler, mens andre lægger større
vægt på antallet af nye udgivelser og omsæt-
ningen i antallet af bind.
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Uanset denne uenighed kan det konstate-
res, at der siden 60'erne er sket visse struktu-
relle ændringer i forlagsbranchen, ikke
mindst i relation til nyudgivelser af såvel
oversat som dansk skønlitteratur. Disse ænd-
ringer består bl.a. i, at en række mellemstore
forlag, som tidligere kombinerede en regel-
mæssig udgivelse af skønlitterære bøger med
udgivelsen af fag- og lærebøger, enten er luk-
ket eller har omlagt produktionen således, at
skønlitteraturen stort set er gledet ud. Derved
er produktionen af skønlitterære udgivelser
koncentreret omkring enkelte store forlag.
Modsat er der tillige sket en spredning, idet
mange mindre forlag, der hver især kun ud-
giver enkelte skønlitterære bøger tilsammen
tegner sig for en større del af de skønlitterære
udgivelser. Denne udvikling har ført til, at
udgivelsen af ny dansk såvel som oversat
skønlitteratur er blevet betydeligt mere sår-
bar. Et stort forlag med en betydelig bredde
i udgivelserne - herunder også et stort antal

marginale udgivelser - indebærer en risiko,
dels fordi udvælgelsen af manuskripter kon-
centreres, dels fordi det kun er en enkelt virk-
somheds økonomi, som er afgørende for en
væsentlig del af det samlede udbud. Om-
vendt er et stort forlag mindre afhængig af
konjunktur svingningerne og fastholder der-
ved lettere sin markedsandel i krisetider,
mens de mindre forlags eksistens i højere
grad afhænger af konjunktur ud vikingen,
idet de har et mindre sortiment at fordele de
tab over, som uvægerligt lides ved visse af
udgivelserne.

Skønlitteraturen for voksnes andel af det
samlede antal udgivelser (heri ikke medreg-
net uændrede optryk) er fra 1971 til 1980 fal-
det fra ca. 23% til ca. 12%. I samme tiår er
1.udgaver af dansk skønlitteratur faldet fra
6,8% til 4,2% af det samlede antal udgivelser
og 1.udgaver af oversat skønlitteratur er fal-
det fra 10% til 5,3%, jfr. tabel 4.3., side 74.

4.3. Alternative forlag1

Spektret af forlag i Danmark har i mange år
været meget bredt og præget af betydelige
forskelle virksomhederne imellem. I perio-
den efter 1968 opstod der imidlertid en ræk-
ke forlag, der ofte sammenfattende karakte-
riseres som alternative. Forud for disse be-
stod der dog enkelte forlag som - uanset om
man vil rubricere dem i denne gruppe - på
forskellige måder adskilte sig fra det sædvan-
lige mønster.

Af disse kan forlaget Arena nævnes. Dette
forlag oprettedes i 1953 som en reaktion mod
de vanskeligheder, som yngre fiktionsforfat-
tere havde med at få deres værker udgivet på
de traditionelle forlag. Forlagets udgivelses-
profil prægedes af dette, idet det dels funge-
rede som en »appelinstans« for eksperimen-
terende skønlitteratur, der var afvist af andre
forlag, dels udgav en del værker af udenland-
ske modernister. Grundstammen for forlaget
var en kreds af abonnenter, som modtog ud-
givelserne til favørpris. Endvidere solgtes
bøgerne på traditionel vis genem boghande-
len, der dog også kunne levere abonnenter.

1) Oplysningerne i dette afsnit stammer i det væsentlige
fra Henning Olsen : Venstrefløjens bogmarked, Århus
1980 (Stencil).

De egentlige alternative forlag opstod i
1968 og de følgende år. Baggrunden herfor
må formentlig søges i en række faktorer. Det
samlede bogsalg var i denne periode netop
kommet ind i en fase, præget af stagnation,
men samtidig var der en stor produktion af
tekster. Endvidere var den politiske venstre-
fløj genstand for betydelig strukturelle om-
skiftelser, som betød nye behov for poli-
tisk/ideologisk litteratur. Endelig havde den
tekniske udvikling gjort det økonomisk mere
overkommeligt at trykke bøger og pjecer,
især hvis man ville give afkald på den traditi-
onelle bogæstetik.

Inden for fiktionslitteraturen var de tidlige
alternative forlag især præget af lyrikudgiv-
elser. Sigvaldis Forlag startede i december
1968 og blev hurtigt kendt, idet salget skete
fra en barnevogn, som forlæggeren - iklædt
farverige gevandter - trak op og ned ad
Strøget i København og i Århus. Hovedpar-
ten af Sigvaldis publikationer var i pjeceud-
styr - d.v.s. hefter uden fast ryg - og de blev
udgivet i serier. Udover lyrikken udgav forla-
get tekster og tegninger, lavet af børn og ek-
sperimentelle tegneserier. Ved siden af salget
fra barnevognen distribueredes udgivelserne
i abonnement, via postordre og igennem Hu-
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sets Bogcafé i København. Sigvaldi stod for
alle forlags funktionerne bortset fra tryknin-
gen - og priserne kunne derfor holdes lave.
Dette har formentlig været medvirkende til
forlagets succes. Det gennemsnitlige oplag
for forlagets første 33 publikationer blev så-
ledes omkring årsskiftet 1971/72 opgivet til
godt 8000 eksemplarer, hvilket efter en tradi-
tionel målestok er meget højt for lyrikudgi-
velser. Forlaget ophørte i 70'erne.

Et andet tidligt alternativt forlag var Are-
na Subpub, der startedes af forlaget Arena.
Subpubformen var et forsøg på en decentra-
liseret forlægger funktion, idet forfatteren
udover at levere teksten også skulle varetage
alle de øvrige funktioner. Forlaget bestod så
at sige kun af én person, som vejledte forfat-
terne i brugen af den duplikator m.v., som
man stillede til rådighed. Forfatteren måtte
selv betale papir og andre materialer, foreta-
ge trykningen og distribuere udgivelserne.
Efter de første 10 måneder i Arenas regie,
hvor der blev produceret 54 udgivelser - for-
trinsvis lyrik - overgik forlaget i midten af
1970 til Husets Bogcafé i København. Fra
dette tidspunkt og frem til bogcaféen lukke-
de knap 5 år senere, blev der udgivet ca. 75
publikationer.

I 1971 blev linien fra Sigvaldis forlag og
subpub'en fulgt op af nye forlag som Ättika
og Jorinde & Joringel. Ättika benyttede til-
dels distributionen til den etablerede boghan-
del, men satsede endvidere på en abonne-
mentsordning samt på forfatternes eget
salgsarbejde. I forlagets første år foretog
man ikke nogen manuskriptudvælgelse, alle
kunne få deres ting udgivet, men måtte til ge-
ngæld selv betale produktionsomkostninger-
ne. Efter et år forlod man dette princip og i
stedet indførtes en konsulentordning, der
dog på mange måder var præget af et ønske
om at demokratisere udvælgelsesprocessen.
Forlaget styres af de forfattere, der udgives
på forlaget.

Forlaget Jorinde & Joringel satsede navn-
lig på de alternative salgskanaler, herunder
navnlig abonnementssalget. I lighed med At-
tika måtte forfatterne selv finansiere udgivel-
sen, men til gengæld foretog forlaget ingen
udvælgelse før begyndelsen af 1978.

Inden for debat og samfundslitteraturen
hørte de fleste alternative forlag hjemme på
den politiske venstrefløj. Forlaget Demos
startede i foråret 1968 på et traditionelt

grundlag, men i 1969 reorganiseredes det og
blev tilknyttet Vietnamkomiteerne. Forlagets
udgivelseslinie var især præget af bøger om
imperialismen og om befrielseskampen i den
3. verden. Omkring 1971 udvidede man med
bl.a. politisk lyrik og man startede udgivel-
sen af grammofonplader. På dette tidspunkt
begyndte man at aflønne visse af medarbej-
derne. Forlaget distribuerede en del af opla-
gene gennem dets bogcafé, der startede i
1970. Endvidere solgtes bøgerne i abonne-
ment, gennem politiske organisationer og
gennem bogcaféerne i provinsen. En betyde-
lig del af bøgerne afsattes dog også gennem
den traditionelle boghandel. Forlaget ophør-
te i 1979.

Forlaget Røde Hane startede ligeledes i
1968 og var i nogen grad tilknyttet partiet
Venstresocialisterne. Dette prægede især for-
lagets tidlige udgivelser, som var led i den in-
terne diskussion i partiet. Efterhånden rette-
de udgivelserne sig mere generelt mod ven-
strefløjen. 11971 begyndte forlaget at udgive
specialeopgaver fra universiteterne. Distribu-
tionen skete via postordresalg, abonnements-
ordninger igennem partiforeninger, bogcafé-
er og lignende samt gennem boghandelen
(ca. 1/3).

Udover de her nævnte forlag, der forment-
lig var de mest kendte, opstod mange andre
forlag, knyttet til forskellige politiske grup-
peringer og partier. Desuden påbegyndtes i
årene 1970-75 en livlig udgivelsesaktivitet i
tilknytning til universiteterne. Den blom-
strende fagkritiske bevægelse gav anledning
til mange specialeopgaver, specielt fra de
samfundsfaglige og humanistiske hovedom-
råder, hvor den hidtidige forsknings sam-
fundsmæssige aspekter og ideologiske grund-
lag analyseredes (intern fagkritik). En del af
disse specialer publiceredes, bl.a. af forlage-
ne GMT, Kurasje og Medusa. Endvidere ud-
gav studenterorganisationerne rapporter om
forskellige undersøgelser navnlig af arbejds-
miljø - den såkaldte eksterne fagkritik. I År-
hus gav disse udgivelser grundlaget for opret-
telsen af forlaget Modtryk.

Der hersker en vis uenighed om definitionen
af, hvornår et forlag er alternativt, og en
egentlig definition vil ikke blive forsøgt her.
Det er dog muligt at fremhæve en række ka-
rakteristiske træk ved de forlag, som startede
i 1968 og de følgende år, og som i almindelig-
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hed opfattedes som alternative. Forlagene
var dog præget af betydelige indbyrdes fors-
kelle, og som følge heraf vil der næppe kun-
ne udpeges ét forlag, som på alle punkter
indeholdt disse træk.

Forlagene var kun i ringe grad »professio-
nelle«, forstået på den måde, at man kun i
ringe grad benyttede sig af lønnet medhjælp.
Lyrikforlagene var især baseret på forfatte-
rens aktive medvirken i det praktiske arbejde
og de faglitterære, politiske forlag betjente
sig af ulønnet eller lavtlønnet arbejdskraft -
»aktivister«. Tanken var ofte, at forlagsar-
bejdet måtte betragtes som politisk arbejde,
der udførtes i fritiden. Tilsvarende udbetalte
disse forlag normalt heller ikke royalty til
forfatterne eller vederlag til oversætterne.
For lyrikforlagenes vedkommende var for-
holdet til forfatterne anderledes. Sigvaldis
Forlag udbetalte royalty med den normale
15% sats, og på de øvrige forlag, hvor for-
fatteren selv måtte foretage investeringen i
trykningen, kunne han/hun til gengæld i det
væsentlige selv indkassere et eventuelt over-
skud. Disse produktionsvilkår gav et lavt
omkostningsniveau, som sammen med ud-
givelsernes spartanske udstyr var medvirken-
de til at holde salgspriserne meget lavt. Den-
ne tendens styrkedes iøvrigt af, at forlagene
oftest var non-profit foretagender, som be-
vidst satte priserne så lavt som muligt.

Forlagene kunne som følge af disse for-
hold koncentrere sig om nogle marginale ud-
givelseslinier. Ofte udgav man værker, som
næppe havde mulighed for at udkomme på
de traditionelle forlag. I andre tilfælde udgav
man værker, især af politisk analyserende
art, som nok kunne være udkommet på tra-
ditionelle forlag. Når disse værker i stedet
udkom på de alternative forlag hang det
sammen med, at disse forlag via deres nære
tilknytning til brugernes miljøer havde føling
med den aktuelle debat og dermed også be-
hovene for litteratur. De alternative forlag er
således også normalt karakteriseret ved en
meget markant udgivelsesprofil.

Endelig benyttede man i vid udstrækning
andre distributionsformer end den etablerede
boghandel. Hovedparten af de alternative
forlag havde ikke underskrevet samhandels-
reglerne, og de var i det væsentlige henvist til
at benytte andre kanaler. Enkelte forlag hav-
de tiltrådt reglerne, men forsøgte i videst mu-
ligt omfang også at benytte andre kanaler.

Det må bemærkes, at i de første år efter de
alternative forlags opblomstring omkring
1968 eksisterede der kun enkelte bogcaféer,
og denne distributionskanal havde derfor
kun ringe betydning, jfr. afsnit 5.7.

Endelig kan det anføres som et karakteri-
stisk træk, at forlagene dels i kraft af deres
begrænsede størrelse, dels i kraft af de an-
vendte mangfoldiggørelsesmetoder, ofte mu-
liggjorde, at man selv udførte hele arbejdet
eller betydelige dele heraf. Forlagene var
overskuelige på en sådan måde, at man mod-
virkede den fremmedgørelse, som ellers let
kan opstå i forbindelse med forlagsvirksom-
hed.

Mange af de her nævnte træk kan fortsat
ses ved forlagenes udvikling siden perioden
fra 1968-1972/73. En lang række forlag er
opstået med forskellige specialer, f.eks. bør-
nebøger, fagkritik, kvindelitteratur m.v.
Som oftest er der dog sket en professionalise-
ring i takt med de enkelte forlags alder. Man
har benyttet lønnet arbejdskraft i stigende
omfang, selve produktionprocessen er ofte
overført fra forlaget til udenforstående sæt-
terier og trykkerier og man har i stigende
grad benyttet sig af det eksisterende boglade-
net til distributionen. Hertil kommer, at bog-
caféerne efterhånden er kommet til at udgøre
en effektiv alternativ salgskanal, jfr. afsnit
5.7.

Skellene mellem de traditionelle og de al-
ternative forlag er derved blevet mindre, og
i takt hermed har de alternative forlags priser
tilnærmet sig niveauet på det etablerede mar-
ked.

Også på andre måder er skellene blevet
mindre. Flere af de alternative forlag har ud-
videt udgivelsesspektret til også at omfatte
skønlitteratur og forlag med speciale heri er
opstået, eksempelvis Husets Forlag/Århus,
Prometheus, Sommersko og Swing. Disse
forlag har kun i ringe grad distribueret gen-
nem bogcaféerne, der oftest har lagt hoved-
vægten på politisk relevante udgivelser. I ste-
det har man benyttet sig af boghandelen og
af direkte salg under forskellige former. Fle-
re af forlagene har haft et vist salg til biblio-
tekerne. Endvidere er en del forlag begyndt
at honorere forfattere og oversættere.

Visse forlag har i øvrigt også forsøgt at ud-
nytte bogklubformen enten ved selv at starte
en klub (f.eks. Socialistisk Bogklub, admini-
streret af Modtryk) eller ved at sælge egnede
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bøger til udgivelse i »etablerede« bogklub-
ber.

På den anden side har en del forlag så vidt
muligt fastholdt en nær tilknytning til den al-
ternative distribution gennem bogcaféerne
også efter forlagenes tiltrædelse af samhan-
delsreglerne.

I takt med de her beskrevne udviklingsten-
denser har forlagene i nogen grad opgivet al-
ternativbetegnelsen og i stedet opfattet sig
som venstrefløj s forlag, og i 1978 stiftede en
gruppe således Venstrefløjens Forlagsfore-
ning. Betegnelsen venstrefløjsforlag benyttes
tillige om en række »traditionelle« forlag,
hvis udgivelseslinie er socialistisk præget, og
som ikke er medtaget i ovenstående beskriv-
else.

Under ét skønnes de alternative forlags
markedsandel at udgøre omkring 1 % af det
samlede bogsalg.

Venstrefløjens Forlagsforening omfatter
25 forlag, dog ikke forlag med egentlig parti-
tilknytning og heller ikke de ikke-socialis-
tiske alternative forlag. Foreningen har ar-
bejdet for en intern koordinering og infor-
mation, og den har endvidere især varetaget
forlagenes interesser i forhold til bogcafeer-
nes organisation. BID.

Bogudvalget nedsatte i oktober 1972 et un-
derudvalg for alternative produktions- og di-
stributionsformer, som afgav en upubliceret

betænkning i juli 1974. Udvalget bestod af
Jan Schultz-Lorentzen (formand), Hans
Hertel, Per Kofod, forlagsboghandler Jarl
Borgen, boghandler Mogens Ege og cand.
mag. Preben Wilhjelm. De tre sidstnævnte
havde - i modsætning til de øvrige medlem-
mer - ikke samtidig sæde i Bogudvalget.

Underudvalget lagde i sine præmisser vægt
på, at den alternative bogproduktion kun har
en begrænset andel af den samlede bogpro-
duktion. På den anden side består produkti-
onen i hovedsagen af bøger, som ud fra en
traditionel kommerciel betragtning ikke er
lønsomme og/eller ikke vil kunne sælges til
en pris fastsat ud fra en normal forlagskalku-
1e. Disse marginale udgivelser kan imidlertid
tillægges en ikke ringe betydning, både fordi
de repræsenterer en betydelig mængde viden
og analyse, som ellers kun ville opnå en
yderst begrænset udbredelse og fordi de påvi-
ser nogle behov for litteratur, som ikke er er-
kendt af det »traditionelle« system. Endelig
bemærkedes, at de alternative forlags struk-
tur fremmer en decentralisering og geogra-
fisk spredning af udvælgelsesprocessen og
dermed af udgivelsesprogrammerne. Under-
udvalget fremkom med en række forslag til
støtteordninger, som drøftes nedenfor i af-
snit 9.

Underudvalgets overvejelser med hensyn
til forholdet til samhandelsreglerne gengives
nedenfor i afsnit 5.1.7.



Ved vurderingen af disse tal må det be-
mærkes, at uændrede optryk ikke registreres.
Fagbøger vil ofte blive revideret i forbindelse
med nye optryk, hvorimod dette sædvanlig-
vis ikke er tilfældet med skønlitteratur. Op-
gørelsen giver derfor ikke et fuldstændigt bil-
lede af aktiviteten på det skønlitterære områ-
de.

Den danske bogstatistik har fra og med
1958 fulgt UNESCO's bogkriterier, og der
skelnes derfor mellem småtryk (16-48 sider)
og bøger (49 sider og derover). Bogfortegnel-
sen medtager alle ikke-private og ikke-
periodiske publikationer over 16 sider, og
normalt er småtryk indregnet i det samlede
årlige titeltal. Fra og med 1967 har Biblio-
tekscentralen fuldt ud fulgt UNESCO's an-
befalinger: Således medregnes kioskbøger,
mens værker i flere bind kun tæller for 1.
Endvidere udelades uændrede optryk, årbøg-
er og andre periodica, kommissionsartikler
for udenlandske forlag samt noder, skrive-
hefter, kalendere m.v. Den svingende praksis
har givet betydelige udsving i bogstatistik-
kens sluttal, så tallene fra før 1967 kan kun
med forsigtighed benyttes til sammenligning.

Af det samlede antal udgivne bøger i 1980
udgjorde 1. udgivelserne ca. 82% eller 5.081,
hvoraf 1.131 var skønlitterære. De skønlitte-
rære 1. udgivelser fordelte sig på genrer som
følger:

85 digtsamlinger udkom i småtryk som
1.udgave. (I 1979 var tallet 54).

I tabel 4.3. vises udviklingen i antallet af
udgivelser fra 1935 til 1980.

I Fig. 4.4. er udviklingen i antallet af ud-
givelser i årene 1958-79 angivet grafisk. Kur-
ven over det samlede antal udgivelser viser
betydelige udsving i sit forløb. Der er dog ta-
le om en klart stigende tendens, især påvirket
af forløbet af det meget store antal faglitte-
rære udgivelser. Som nævnt i forbindelse
med tabel 4.2. må opgørelserne læses med
det forbehold, at uændrede optryk ikke regi-

streres, hvilket medfører højere tal for faglit-
teraturen. M.h.t. skønlitteraturen må det i
øvrigt bemærkes at de uændrede optryks an-
tal har været stigende i løbet af 70'erne. Som
det ses af fig. 4.6., hvor antallet af faglitte-
rære udgivelser er angivet i totale tal og i pro-
cent af det samlede antal udgivelser, har dis-
se udgivelser haft en rimeligt konstant andel
på mellem 2/3 og 3/4 af de samlede udgivel-
ser. I fig. 4.4. er kurven over det samlede
bogsalg excl. moms i 1948-priser fra fig. 4.2.
tillige indtegnet med en forholdsvis kraftig
udhævning af stigninger og fald. Det er
navnlig markant her, at den stagnerende ud-
vikling i bogsalget i årene 1967-70 medførte
en »fastfrysning« af udgivelsen af faglittera-
tur, og at de skønlitterære udgivelser med et
års forsinkelse direkte gik tilbage. Betragter
man specielt børnelitteraturen er det interes-
sant, at bogsalgets svingninger kun i begræn-
set grad slår igennem. Af den kraftigere ud-
hævede kurve i fig. 4.7. ses således, at det
kraftigste »dyk« i antallet af børnebogsud-
givelser i de senere år fandt sted, hvor bog-
salget ikke var specielt vigende. Modsat steg
udgivelsestallet totalt og procentvist i de
salgsmæssigt usikre år 1967-70. Først i 1971
slog usikkerheden igennem, og da skete det i
et ret af svækket omfang.

Ser man længere tilbage, vil man bemær-
ke, at årene lige efter 1925 nærmest var ken-
detegnet af en nedgang i antallet af titler.
Bogmarkedet syntes påvirket af 20'ernes kri-
seår. Fra 1929 til 1935 var bogproduktionen
ret konstant, men i 1936 kom et nyt og plud-
seligt fald. Derefter faldt udgivelsestallet støt
frem til 1940. Formentlig på grund af mørke-
lægning, udgangsforbud, mangel på andre
varer etc. steg læselysten jævnt i krigsårene.
Til trods for papirrationering, censur og
mangel på kontakt med udlandet gav det sig
udslag i en stigning i antallet af udgivne tit-
ler, og da papiret tilmed efterhånden blev let-
tere for forlæggerne at få fat på, steg bog-
produktionen voldsomt i årene lige efter
krigsafslutningen. Denne udvikling hang og-
så sammen med den stadige mangel på varer
i almindelighed, således at bøger måtte blive
en særlig efterspurgt gaveartikel. Et brat pro-
duktionsfald med efterfølgende forstærket
stigning i 1947-48 må forklares med den
langvarige typograf strejke i 1947, som stand-
sede bogproduktionen i flere måneder, med-
ens forsinkede udgivelser fra dette år får tal-
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B betegner tal for udgivne bøger (49 sider og derover)
BP betegner det samlede tal for udgivne bøger og pjeser (16-48 sider).
Kilder: Statistikken over dansk bogproduktion, udarbejdet af Bibliotekscentralen på grundlag af bogfortegnelsen
og offentliggjort i Det danske Bogmarked. Sammenstillingen er foretaget af Hans Hertel. For 1975 er statistikken
baseret på 54 ugefortegnelser, for 1976 på 50 ugefortegnelser. Signaturen »-« betyder, at den pågældende opgørelse
ikke er foretaget dette år.

74



B betegner tal for udgivne bøger (49 sider og derover)
BP betegner det samlede tal for udgivne bøger og pjecer (16-48 sider).
Kilder: Statistikken over dansk bogproduktion, udarbejdet af Bibliotekscentralen på grundlag af bogfortegnelsen
og offentliggjort i Det danske Bogmarked. Sammenstillingen er foretaget af Hans Hertel. For 1975 er statistikken
baseret på 54 ugefortegnelser, for 1976 på 50 ugefortegnelser. Signaturen »-« betyder, at den pågældende opgørelse
ikke er foretaget dette år.

let til at stige ekstraordinært i 1948. De første
år af 1950'erne gik bogproduktionen atter
tilbage, idet bogpriserne steg og andre varer
var kommet frem, således at forbrugerne fik
større muligheder i deres forbrugsvalg. Der
må også peges på de stigende råvarepriser ef-
ter Koreakrigen, og fra slutningen af
1950'erne på konkurrencen fra fjernsynet - i
hvert fald i den første periode efter frem-
komsten. Op gennem 60'erne er bogproduk-
tionen igen gået i vejret. Velstandsstigningen
er formentlig også kommet bogsalget til go-
de, ligesom udviklingen på uddannelsesom-
rådet og udbygningen af folkebibliotekssy-
stemet i denne periode har påvirket udgivel-
sestallene. I denne forbindelse kan henvises
til den ny skoleordning fra 1958, stigningen

i den højere undervisning samt væksten i dis-
se års billigbogsproduktion.

Betragtes fig. 4.4., er det vigtigt at bemær-
ke (som tidligere nævnt), at kurvernes forløb
efter 1967 på grund af en omlægning af stati-
stikken kun med forsigtighed kan sammen-
lignes med perioden før. Betragtes derfor
alene perioden efter 1967, fremgår det af fi-
guren, at der er sket en voldsom stigning i det
totale antal udgivelser frem til 1972 - fra
4.895 til 6.547 - men produktionen i 1973 var
stagnerende, formentlig på grund af de fore-
gående års usikre salgsudvikling. Igen i 1974
og 1975 skete der imidlertid atter forøgelse i
antallet af udgivelser, og det samlede antal
nåede i 1975 over 7.000. Det bør i denne sam-
menhæng bemærkes, at bogfortegnelsens
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registrering med årene er forbedret. Det kan
derfor ikke udelukkes, at den omstændighed
at færre boger fejlagtigt undgår at blive regi-
streret, bidrager til stigningen i statistikkens
udgivelsestal.

Efter en mindre nedgang i 1976 steg titel-
antallet meget kraftigt frem til 1979, i 1980
faldt antallet svagt. Bogsalget i 1979 og 1980
levede ikke op til forventningerne, og følgen
er blevet nedskæringer på forlagene, f.eks.
Gyldendal.

4.4.1. Skønlitterære udgivelser
I fig. 4.8. illustreres udviklingen i 1. udgivel-
ser af henholdsvis romaner/noveller, digte
og skuespil. Med hensyn til romaner og no-
veller er der tale om en klart faldende ten-
dens, hvilket ses af den indtegnede rette linie,
der viser hovedtendensen, beregnet ved line-
ær regression (y = mx + b). Gennemsnitligt
er der tale om et årligt fald på 16 titler.

Lyrikken synes i modsætning hertil at vin-
de stadigt bedre fodfæste, idet hovedtenden-
sen (ikke indtegnet) viser en gennemsnitlig
årlig stigning på ca. 4,5 titler. Stigningen kan
muligvis hænge sammen med, at man inden
for denne genre - der traditionelt har været
betragtet som markedsmæssigt vanskelig -
ofte har satset på de billigere produktions-
former og alternative udgivelser, hvilket
økonomisk har muliggjort et større antal ud-
givelser. Udgivelsen af skuespil synes at ligge
ret konstant på 25-50 om året. Det gælder
dog for begge disse kategorier, at deres andel
af den samlede udgivelsesmængde er falden-
de.

Den faldende tendens for de skønlitterære
udgivelser for voksne må ses i sammenhæng
med forlagssituationen. I de seneste 15 år har
adskillige forlåg afskrevet udgivelsen af
skønlitteratur som urentabel. Af Danmarks
ca. 80 etablerede forlag har kun få en egent-
lig, kontinuerlig og generel produktion af ny,
dansk skønlitteratur for voksne (Arena, Bor-
gen, Chr. Erichsen, Fremad, Gyldendal, La-
demann, Lindhardt & Ringhof og Vindrose).
Hertil kommer 6-8 forlag, som en sjælden
gang udgiver en ny roman af en fast forfat-
ter, samt 3-4 religiøse forlag. Siden slutnin-
gen af 1960'erne er der dog komet nye forlag
til, hvoraf et par netop har specialiseret sig i
ny lyrik og prosa.

Der findes ikke statistiske opgørelser over
de respektive genrer, og en vurdering af, om

der kan tales om koncentrationstendenser,
må derfor i nogen grad bero på skøn. Der
henvises til diskussionen heraf ovenfor afsnit
4.2.

Skønlitteraturen kan ud fra et udgiver-
synspunkt siges at indtage en særstilling
blandt de forskellige litteraturkategorier. I
modsætning til flertallet af fagbøger udkom-
mer den skønlitterære bog ikke nødvendigvis
for at imødekomme et direkte defineret be-
hov hos en kreds af læsere. Den skabes oftere
som resultat af forfatterens behov for at ud-
trykke sig end som resultat af en bestillings-
opgave. Den skønlitterære forfatter - i det
mindste den ikke-etablerede - er derfor un-
der udarbejdelsen ofte temmelig usikker på
udgivelsesmulighederne. Udgives manu-
skriptet gør der sig for både forfatter og for-
lag en stor usikkerhed gældende med hensyn
til salgsmulighederne.

Den altovervejende del af de skønlitterære
udgivelser udkommer kun i et oplag, som for
romanernes vedkommende normalt er på
omkring 3.000 eksemplarer. Digtsamlinger
trykkes sjældent i mere end 500 eksemplarer.
Kun ganske få bøger når oplag over 10.000
eksemplarer - dvs. det antal, hvor en bog
bliver betegnet som bestseller. Udgivelsesfor-
løbet for denne type bøger får til gengæld of-
te karakter af en selvforstærkende proces,
som dels resulterer i nye oplag, dels resulterer
i ekstra bogklub- og billigudgaver, hvilket
kan virke stimulerende på backlistsalget af
ordinærudgaven. Der kan formentlig påpe-
ges en tendens på det skønlitterære marked i
retning af, at enkelte titler hurtigt skiller sig
ud og trækker opmærksomheden til sig.

4.4.2. Faglitterære udgivelser
Til grund for en faglitterær udgivelse ligger
ofte - i modsætning til den skønlitterære ud-
givelse - et konkret og angiveligt læsebehov.

Den almindelige samfundsudvikling og
herunder ikke mindst den stærke satsning på
uddannelsessystemet i videste forstand har
skabt en betydelig efterspørgsel efter alle mu-
lige typer af fagbøger. Det gælder videnska-
belige værker, lærebøger for de højere ud-
dannelser, skolebøger, populærvidenskabe-
lig fremstillinger, debatbøger og praktiske
håndbøger. I første halvdel af 1960'erne og
igen i 1970'erne har udgivelsen af faglittera-
tur vist en betydelig stigning, jfr. fig. 4.4.

Skole- og lærebogsproduktionen oplevede
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en kraftig ekspansion efter skolereformen i
1958, der med nye metoder gjorde store par-
tier af de ældre skolebøger kassable. I første
halvdel af 1970'erne lå produktionen af sko-
lebøger nogenlunde konstant omkring de 500
årlige udgivelser, men i anden halvdel af årti-
et er der sket en fordobling af antallet af ud-
givelser, en udvikling der tillige har forøget
skolebøgernes andel af det samlede antal ud-
givelser, jfr. fig. 4.6. I tallene for skolebøger
er lærebøgerne til de højere uddannelser ikke
medregnet. Også på dette område har der
været tale om en kraftig udvikling, bl.a. i
form af den kraftigt øgede gruppe af faglitte-
ratur (bl.a. i paperback-form) der specielt
sigter på et studenterpublikum. Uddannel-
seslitteraturen udgør således en stadig vigti-
gere del af bogproduktionen, hvilket ikke
mindst gælder ud fra en økonomisk syns-
vinkel, lait tegnede skole- og lærebøgerne sig
for godt 27% af forlæggernes samlede bog-
salg i 1981.

Det stigende antal titler kan dog muligvis
tages som et udtryk for en udvikling, der
vanskeliggør udgivelsesvirksomheden på det-
te område. Generelt synes der at være tale
om et fald i brugen af obligatoriske lærebøg-
er til fordel for et friere bogvalg både for læ-
rere og elever/studerende, ligesom man i no-
gen grad benytter engangsbøger, der efter
brugen bliver elevernes ejendom. Denne ud-
vikling har øget titeludbuddet, men samtidig
er markedet gjort vanskeligere at forudbe-
regne, ligesom det er blevet mere udsat for
konjunktursvingninger og hurtig forældelse.
Følgen heraf har været, at konkurrencen er
blevet hårdere.

En væsentlig del af den egentlige danske
skolebogsproduktion er samlet på følgende
forlag: Gyldendal, Munksgaard, Gjellerup,
Aschehoug og G.E.C. Gad. Den resterende
del fordeler sig på andre forlag, og blandt
disse i første række: Grafisk, Nyt Nordisk
Forlag, Haase og Schønbergske forlag.
Praktisk talt alle skolebogsforlag er medlem-
mer af Den danske Forlæggerforening.

I det store og hele må faglitterære udgivel-
ser anses for mindre risikobetonede end an-
dre udgivelser, selv om resultatet i de enkelte
tilfælde kan være stærkt svingende. Visse ud-
givelser - f.eks. en meget brugt lærebog ved
et studium med et højt studenterantal eller en
debatbog, som placerer sig i centrum for den
aktuelle debat - kan komme i store oplag og

skabe basis for gode resultater. På den anden
side er tabsudgivelser ikke sjældne, idet den
fordelagtige efterspørgselssituation medfører
en hård konkurrence med deraf følgende risi-
ko for emnekollisioner inden for de mest at-
traktive emnegrupper. Samtidig risikerer an-
dre genrer at blive forsømt.

Gennemarbejdede værker, som opfylder
høje kvalitetskrav og krav om fuldstændig-
hed - og som derfor rummer forudsætnin-
gerne for at blive standardværker - opfattes
i reglen som risikable projekter.

4.4.3. Børne- og ungdomslitteratur
Udgivelsesprincipperne for børnelitteratur
skifter fra forlag til forlag, afhængigt af for-
lagenes indstilling til børnelitteraturen og de-
res udgivelsespolitik iøvrigt.

For flertallet af de danske forlag udgør
børnebogsudgivelsen kun en mindre del af
virksomheden; for et mindre antal udgør den
en væsentlig del - hermed også af indtjenin-
gen - og endelig udgør den for nogle få for-
lag næsten hele produktionen.

I tabel 4.9. belyses bevægelsen i antallet af
bogudgivelser for børn i årene 1967-80 med
uddrag af Dansk Bogstatistik. Benyttes disse
tal til vurdering af børnebogsproduktionens
omfang og bevægelser, må der imidlertid gø-
res opmærksom på følgende vedrørende bog-
statistikkens registreringsmetode:

I 1980 blev der eksempelvis ifølge Dansk
Bogfortegnelse udgivet ialt 953 børnebøger.
Heraf var 729 titler skønlitterære og 224 tit-
ler faglitterære. Disse teil omfatter imidlertid
ikke samtlige bøger, der udgives henvendt til
et børnepublikum. Dansk Bogstatistik angi-
ver foruden de årlige udgivelsr af børnebøger
også de årlige udgivelser af skolebøger. Såle-
des udkom der i 1980 1009 skolebøger, hvor-
af 203 var skønlitterære og 806 faglitterære.
Da ingen bøger indgår i begge statistikker,
skjuler der sig i skolebogstallene en række
titler, som på den ene side er undervisnings-
midler, på den anden side fremtræder som og
benyttes som almindelig skøn- og faglittera-
tur for børn. En del af disse bøger købes af
og formidles gennem skole- og børnebiblio-
tekerne. I Dansk Bogstatistik skelnes der i
angivelsen af bøger efter originalsprog ikke
mellem skønlitterære børnebøger og skønlit-
terære skolebøger, hvorfor der i tabellen
nedenfor angives danske skønlitterære bør-
nebøger inclusive skolebøger.
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Som det fremgår af tabellen samt fig. 4.7.
skete der i 1970 en forøgelse på mere end
40% i antallet af udgivelser af skønlitterære
børnebøger. Siden har udviklingen været no-
get svingende, men hovedtendensen er en
klar og støt stigning. De skønlitterære børne-
bøgers andel af den totale skønlitterære titel-
produktion har været svingende mellem 30
og 40%, og giver ikke mulighed for aflæs-
ning af en klar tendens. Derimod må det
konstateres, at de faglitterære udgivelser i
hele den betragtede periode har udvist en
meget stærk ekspansion. I 1967 udgjorde de
7% af det samlede titeludbud for børn, og i
1979 var andelen steget til 25%.

Med det formål at belyse de enkelte forlags
udgivelsespolitik foretog den af Bogudvalget
nedsatte arbejdsgruppe vedrørende børne-
og ungdomslitteratur* en undersøgelse for
året 1973 på grundlag af det seddelmateriale
over bogudgivelserne, som Bibliotekscentra-
len udarbejder til børne- og skolebiblioteker-
ne (ikke lektørudtalelserne). Undersøgelsen
er refereret i »Børnebogens situation« Rap-
port nr. 1 fra Bogudvalget, ministeriet for
kulturelle anliggender, København 1976.

Bibliotekscentralens fortegnelse omfatter
både nyudgivelser, nye udgaver og optryk.
Ved optællingen af titler medtog man ved

*) Om arbejdsgruppens sammensætning henvises til for-
ordet ovenfor afsnit 1.

denne undersøgelse de ovennævnte kategori-
er af børnebøger, der i Dansk Bogstatistik
skjuler sig i tabellen: Skolebøger, hvorimod
rene læsetræningsbøger, der skønnedes kun
at have relevans i en undervisningssituation,
såvel som tidsskrifter og ugeblade ikke ind-
regnedes.

Bibliotekscentralens seddelfortegnelse om-
fattede 74 forlag, der tilsammen udgav 784
titler. Af de 74 forlag udgav 9 mere end 20
titler, 11 mellem 10 og 20 titler og de reste-
rende 54 mindre end 10 titler.

De 9 forlag, som udgav mere end 20 titler,
var - regnet efter titelantal: Gyldendal, Carl-
sen, Lademann, Grafisk, Borgen, Williams,
Høst & Søn og Palbe (for Interpresse forelig-
ger ikke titelantal). D.v.s., at listen både om-
fatter forlag, der med deres produktion pri-
mært sigter på det offentlige som aftager (bi-
bliotekerne), og forlag, der med deres pro-
duktion henvender sig direkte til et børne-
publikum uden om den voksne formidler-
gruppe samt tillige forlag, hvis produktion
aftages af både offentlige institutioner og
private. De fleste af forlagene henvender sig
imidlertid overvejende til den voksne køber.
Der er en markant kvalitetsforskel mellem de
forskellige forlagstypers produktion. De for-
lag, der sigter direkte på et børnepublikum,
afsætter dele af deres produktion gennem ki-
oskleddet, mens de forlag, der henvender sig
til den voksne formidlergruppe, anvender
boghandelen som distributør.
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Det fremgår ikke af det tilgængelige tal-
matriale, hvor store førsteoplag forlagene
udsender bøgerne i, men det må skønnes, at
der for enkelte forlags vedkommende er tale
om endog store oplagstal; det gælder for-
trinsvis de forlag, der har specialiseret sig i
serieudgivelser og tegneseriealbums, mens
der for de øvrige forlags vedkommende er ta-
le om væsentligt mindre førsteoplagstal,
skønsmæssigt 3.000-6.000 eksemplarer. Det
kan iøvrigt konstateres, at oplagstallene for
denne produktion ikke er vokset siden
1920'erne, antagelig på grund af den udvidel-
se af titeludbuddet, der har fundet sted.

I gruppen af forlag, som har udgivet mel-
lem 10 og 20 titler, er Berg, Branner og
Korch, Chr. Erichsen, Det danske Forlag,
Gutenberghus, Haase, Hernov, Jespersen og
Pio, Munksgaard, Skandinavisk Bogforlag
og Tommeliden.

De fleste af forlagene i denne gruppe har
gennem en årrække udgivet børnebøger i et
årligt antal, der har placeret dem som
»egentlige« børnebogsforlag. Desuden har
flere valgt en forholdsvis seriøs linie og ud-
giver blandt andet bøger, der behandler nuti-
dens problemer i en form, der er egnet til at
vække debat. Forlagene i denne gruppe udvi-
ser lighed i antallet af børnebogsudgivelser,
men det må understreges, at der på andre
områder er store forskelle mellem f.eks.
Munksgaards Forlag, Gutenberghus og
Tommeliden. Grupperingen beror alene på
titelantallet; forhold som oplagsstørrelser,
salgsmetoder m.v. fremgår ikke af noget til-
gængeligt materiale.

Den sidstnævnte gruppe af forlag omfatter
de 54 forlag, der udgav mindre end 10 titler.
Det er karakteristisk, at en relativ stor del af
forlagene har specialiseret sig enten emne-
mæssigt, ved udgivelse af specielle faglittere
emner, eller ideologisk, ved udgivelse af
overvejende religiøse eller socialistiske bør-
nebøger. 17 forlag udgav således udelukken-
de faglitteratur. De forlag, hvis produktion
er tydeligt ideologisk, falder i to grupper, 1)
de religiøse forlag (f.eks. Lohse, Juniorforla-
get og Dansk Bogforlag) og 2) de socialisti-
ske forlag (f.eks. Demos, Hanegal og Mod-
tryk).

Hovedparten af samtlige 74 forlag distri-
buerer deres produktion alene gennem bog-
handelen, men i alle tre grupper findes for-
lag, der også eller fortrinsvis distribuerer

gennem kioskernes grossister. De forlag, der
distribuerer gennem grossister står i højere
grad for kvantitet end kvalitet i deres udgiv-
elser; salgsprisen er desuden lavere for disse
forlags produktion end for de øvrige forlags.
Den boghandelkanaliserede børnelitteratur
er udsat for hård konkurrence fra denne
masseproducerede børnelitteratur.

Arbejdsgruppen pegede i rapporten på, at
vilkårene for den del af kvalitetsbøgerne,
som helt eller overvejende består af tekstbøg-
er, i de senere år er påvirket af, at børn i sti-
gende grad henter deres underholdning og
oplevelser i billedmedierne: film, fjernsyn,
tegnede bøger og hefter.

I årene 1967 til 1973 steg salget af tegnese-
riehefter og -albums meget voldsomt i hele
Europa. Der blev i 1973 udgivet ca. 3 mio.
tegneseriehefter om måneden i Danmark.
Der var efter arbejdsgruppens opfattelse
grund til at tro, at forlagene gennem deres
udgivelsespolitik og bibliotekerne i deres ind-
købspolitik har medvirket til at forstærke
denne udvikling. Det sidste ses f.eks. af, at
Indbindingscentralens 10 mest solgte skønlit-
terære børnebøger i 1970 androg ialt 31.913
bind, hvoraf 6.794 bind var tegneseriealbums
(21%), mens der i 1972 blev solgt 38.616
bind, hvoraf 24.457 bind var albums (63%).
Indbindingscentralens salg af tegneserieal-
bums er således tredoblet i løbet af to år.

Det blev af arbejdsgruppen anset for givet,
at den lettere adgang til underholdning, som
tilbydes i billedmedierne har været medvir-
kende til, hvad man kunne kalde en svigten-
de interesse for tekstbøgerne, en udvikling,
der har bevirket, at disse er blevet trængt til-
bage, hvilket gruppen beklagede. Man fandt
det rimeligt at antage, at den ændring, der
var sket i de senere år med hensyn til skolens
danskundervisning, hvor timetallet blev skå-
ret ned, også havde fået: indflydelse på bør-
nenes læsevaner.

Der findes ikke senere undersøgelser, sva-
rende til den af arbejdsgruppen foretagne.

Arbejdsgruppen vedrørende børne- og
ungdomslitteratur foretog endvidere en ana-
lyse for 1973 af prisdannelsen på de to ho-
vedbogtyper - billedbogen og tekstbogen -
og konkluderede:
»1. Billedbøger. Udgives både hæftede og
eller indbundne. Såvel i antal titler som i op-
lagstørrelse må denne gruppe formodes at
være den største. Bogladepriserne varierer
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fra ca. kr. 1,00 til ca. kr. 40,00 og udgivelser
i prislejet fra ca. kr. 1,00 til 15,00 (herunder
mange i mindre solidt udstyr, d.v.s. hæftede
med kartonomslag, bl.a. tegneseriealbums)
må antages at have en endog meget stor an-
del af salget, hvilket kan udledes af den lave
gennemsnitspris, som salgsstatistikken vi-
ser.« (Gennemsnitlig udsalgspris for både
billed- og tekstbøger var 8,65 kr. i 1973.)

»2. Tekstbøger (romaner, fortællinger,
eventyr). Udgives både hæftede og/eller ind-
bundne. Størstedelen er indbundne, herun-
der seriebøgerne, hvor bogladepriserne varie-
rer fra ca. kr. 9,00 til kr. 16,00. For bøger,
som ikke er seriebøger, varierer bogladepri-
serne mellem ca. kr. 24,00 og kr. 30,00, men
udstyret er som oftest bedre og sidetallet
større i disse tilfælde. Seriebøgerne må for-
modes at udgøre en stor andel af salget i den-
ne gruppe.«

(Børnebogens situation, s. 32).

4.4.4. Oversættelser
Det årlige antal oversættelser har i de seneste
år været på ca. 1.800, mens det samlede antal
danske titler har ligget på ca. 5.000-6.300.
Med hensyn til udviklingen inden for før-
steudgaver af skønlitteratur dominerede den
oversatte litteratur gennem det meste af det
19. århundrede totalt over den danske orgi-
nalproduktion, der ikke kunne tilfredsstille
det hurtigt voksende læsebehov. Omkring år-
hundredeskiftet var antallet af udgivelser af
de to kategorier stort set det samme. I begyn-
delsen af 1930'erne var den danske skønlitte-
ratur oppe på 2/3 af samtlige 1. udgivelser;
men fra midten af 50'erne indtog oversættel-
seslitteraturen atter en dominerende positi-
on, og op gennem 60'erne var kun 1/3 af 1.
udgivelserne danske. Som det fremgår af fig.
4.10. vendte udviklingen sig igen i den første
del af 70'erne.

Ses 70'erne under et, har der været en mo-
derat fremgang i 1. udgivelserne af dansk
skønlitteratur, mens 1. udgivelserne af over-
sat skønlitteratur er faldet. Dette fremgår
især, når udviklingen sammenholdes med det
samlede titeludbud. Den danske skønlittera-
turs procentvise andel er faldet moderat,
mens den oversatte skønlitteraturs andel
stort set er halveret. Genudgivelserne har få-
et en stigende vægt i udbuddet, samtidig med
at antallet af 1. udgaver af oversat skønlitte-
ratur - med visse udsving - generelt har væ-

ret faldende siden 1971 og især siden 1977.
Udgivelserne af oversat faglitteratur har
stort set ligget konstant.

Udgivelserne af prosa dominerer totalt over
lyrikken og dramaet. I gennemsnit har over-
sættelserne af lyrik og drama siden 1967 ud-
gjort mindre end 10976 af det samlede antal
oversættelser, og siden 1975 har hver af gen-
rerne tegnet sig for en andel af udgivelserne
i størrelsesordenen 1%.

Dette meget lave tal modvirkes ikke af no-
gen fyldig oversættelse af lyrik i tidsskrifter
og aviser. For dramaets vedkommende må
det forhold dog tages i betragtning, at bereg-
ningsgrundlaget bygger på trykte oversættel-
ser. Et stort antal dramatiske værker over-
sættes til brug for teatret, radio og TV uden
at blive trykt.

Blandt de oversatte skønlitterære udgivel-
ser opstår normalt færre bestsellers end
blandt de danske. Sædvanligvis trykkes over-
sættelser i samme gennemsnitsoplag som
dansk skønlitteratur (normalt 3.000), men
salgbarheden er endnu mere uberegnelig, selv
for opreklamerede udenlandske successer,
bl.a. fordi de skal konkurrere med langt billi-
gere udgaver på originalsproget. Det må iøv-
rigt bemærkes, at oversat skønlitteratur i høj
grad indgår i mange bogklubbers udgivelses-
program, ja i voksende grad synes det at væ-
re en forudsætning for, at forlagene tør ud-
give oversat skønlitteratur af lidt mere speci-
el karakter og/eller af uetablerede navne, at
denne på forhånd er aftaget til bogklubud-
givelser.

Med hensyn til de faglitterære udgivelser,
som især i de senere år har udvist en voldsom
ekspansion, synes andelen af oversættelser at
være faldende, idet titeltallet i årene
1974-1979 har ligget forholdsvist konstant
med et gennemsnit omkring 675.

Det engelske sprogområde er hovedleve-
randør af skønlitterære titler til oversættelse.
I 70'erne har andelen af oversættelser af en-
gelsk og amerikansk skønlitteratur jævnligt
udgjort omkring 2/3 af det totale antal skøn-
litterære oversættelser.

En så stærk dominans af oversættelser fra
ét sprogområde er kun set én gang tidligere.
I de første årtier af 1800-tallet udgjorde over-
sættelser fra tysk mellem 3/4 og 2/3 af de
samlede oversættelser til dansk, hvad der
svarer til det daværende to-sprogede monar-
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ki. Ved midten af århundredet nåede over-
sættelser fra fransk op på halvdelen af samt-
lige oversættelser, og først ved århundrede-
skiftet 1900 bliver oversættelser fra engelsk

førende. Fra 1. verdenskrig og op til 1960 ud-
gør de gennemsnitligt omkring 60%. Over-
sættelserne fra f.eks. italiensk og spansk har
altid udgjort en forsvindende lille procent.

4.5. Bogpriser

Forlæggernes kalkulation af en bogs pris vil genlunde typisk eksempel fremgår af følgen-
ofte være præget af en række faktorer, der i de opstilling, der bygger på den såkaldte
praksis varierer en del fra bog til bog. Et no- »normalkalkule«:

Kalkulen er opstillet sådan, at der forud-
sættes en fast proportion mellem udgifterne
til teknisk fremstilling af bogen og udgifterne
til forlagets drift og til annoncering af vær-
ket. Denne faste proportion er naturligvis
fiktiv. Den inddrager firmaets gennemsnitli-
ge administrationsomkostninger og gevinst-
krav i hver enkelt produktionskalkule, på li-
nie med fremstillings- og honorarudgifterne.
Der tages således ikke hensyn til, at en dyrt
og en billigt fremstillet bog udmærket kan
koste akkurat det samme beløb i kroner og
øre at administrere, markedsføre og forsen-
de.

Kalkulen forudsætter hurtig omsætning.
Især den skønlitterære bog er svær at vække
til live, hvis den ikke når at gøre sig gældende
i sin egentlige sæson. Den del af årets skønlit-
teratur, der ikke bliver solgt i sæsonen, vil
derfor sjældent på ny kunne afsættes til ori-
ginalpris. Skønlitteraturen er forlæggerfa-
gets farligste gren, men den er til gengæld og-
så den mest prestigeskabende.

Ved kalkulationen af en bogs pris spiller

oplagets størrelse en afgørende rolle, idet en-
gangsudgifterne til sats, korrektur, tilrette-
læggelse og evt. oversættelse og illustration
vejer tungere, jo mindre oplaget bliver. Dette
forhold medvirker ofte til overproduktion,
især i tilfælde, hvor det forventede salg er
svært at skønne. For en stor del af de skønlit-
terære titler gælder det, at måske kun halvde-
len af oplaget sælges til fuld pris. Selvom de
marginale produktionsomkostninger er for-
holdsvis beskedne, kan lager-, distributions-
og håndteringsomkostninger imidlertid bety-
de, at den samlede effekt af overproduktio-
nen bliver tyngende.

Danske skøn tyder på, at 30-40% af samt-
lige titler ikke kan svare sig. Et fingerpeg fås
af bognedsættelserne, den årlige realisation
af forlagenes restlagre, der normalt omfatter
1.400-1.500 numre. Af disse er skønsmæssigt
1.000 på nedsættelse første gang, svarende til
godt 1/5 af årsproduktionen. Efter bogbran-
chens samhandelsregler kan nedsættelse ske i
det 3. år efter udgivelsen. Alt i alt 15-20% af
samtlige titler ender på nedsættelse med
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40-50% af deres oplag - som regel til under
halvdelen af den oprindelige bogladepris.
Hertil kom navnlig først i 70'erne de - ofte
store - restoplag af billigudgaver, som send-
tes direkte i papirmøllen fordi nedsættelse ik-
ke kunne betale sig.

I løbet af 1960'erne voksede gennemsnits-
oplaget betydeligt - det steg med godt 50% -
hvilket skyldtes billigbøgernes og bogklub-
bernes fremkomst samt et stigende bogfor-
brug i befolkningen i det hele taget, og tillige
indicerede en vilje til at operere med en større
risiko/gevinstmargin hos forlagene. Dette
billede har imidlertid ændret sig, idet de gen-
nemsnitlige oplagsstørrelser har vist en fal-
dende tendens i den sidste halvdel af
1970'erne. Det kan næppe udelukkes, at det-

te hænger sammen med det stigende titelud-
bud indenfor visse bogtyper, omend det sti-
gende omkostningsniveau formentlig også
har været en medvirkende årsag.

Udviklingen i bogpriserne kan følges i det
særlige index for bogpriserne, som udarbej-
des af Danmarks Statistik i forbindelse med
beregningen af forbrugerpristallet. Som det
ses af fig. 4.12. har bogpriserne siden 1973 i
det væsentlige fulgt forbrugerpristallet. Det
er interessant at bemærke, at netop i de år,
hvor prisudviklingen på bøger har været sær-
lig kraftig (1973, 1976, 1979 og 1980), har
der også været en vis afmatning i salgs- og
udgivelsestallene, jfr. fig. 4.4. ovenfor side
76.



4.6. Den eksisterende udgivelsesstøtte

4.6.1. Statens Kunstfond
Statens Kunstfond har til formål at virke til
fremme af dansk skabende kunst, jfr. lov nr.
163 af 12. april 1978 om Statens Kunstfond
§ 1, stk. 1. Dette formål kan fondet opfylde
bl.a. ved ydelser til kunstnere (jfr. § 2, 1),
men det kan også ske ved andre egnede for-
anstaltninger (jfr. § 2, 4). I bemærkningerne
til den sidstnævnte bestemmelse blev det ved
lovrevisionen i 1969 anført, at det havde vist
sig stadig vanskeligere at få udgivet visse ar-
ter af betydningsfuld litteratur på grund af
den betydelige økonomiske risiko, som ud-
giveren løber. I bemærkningerne hed det vi-
dere:

»Det vil derfor være rimeligt, at de foreslå-
ede forøgede fondsmidler - i overensstem-
melse med lovens principielle sigte mod at
fremme den kunstneriske produktion - an-
vendes også til sikring af udgivelsen af kunst-
nerisk værdifulde litterære arbejder og til ud-
givelsen og fremførelsen af kvalificerede
kompositoriske værker. Ved litterære arbej-
der tænkes også på udgivelse af kunstnerisk
værdifulde oversættelser til dansk af uden-
landsk litteratur, der ellers ikke ville blive til-
gængelig for et dansk publikum.

Ved gennemførelsen af sådanne foran-
staltninger må det naturligvis søges undgået
at befordre særlige forlagsinteresser. Udvæl-
gelsen af de støtteværdige arbejder må suve-
rænt ligge hos de respektive udvalg under
kunstfondet, og i forhold til forlæggerne kan
der kun blive tale om garantiordninger til
imødegåelse af dokumenterede tab på udgiv-
elserne. De nærmere regler tænkes fastsat i
ministeriets bekendtgørelse om »Statens
Kunstfond«.«

Ved lovrevisionen i 1978 blev de nævnte
bestemmelser opretholdt. Det anførtes i be-
mærkningerne, at der ikke fra fondets virk-
somhed forelå nævneværdigt erfaringsmate-
riale med hensyn til støtten til litterære ud-
givelser. Under henvisning til Bogudvalgets
arbejde ønskede man ikke at tage stilling til,
om fondet permanent skulle have mulighed
for at yde udgivelsesstøtte. Endvidere anfør-
tes i bemærkningerne:

»Fra fondets side har man rejst spørgsmå-
let om, hvorvidt der af fondets midler skulle
være mulighed for at yde støtte til litterære
tidsskrifter. Efter ministeriets opfattelse bør

det ikke være udelukket af fondets midler at
yde støtte til disse formål i det omfang, der
er tale om foranstaltninger, der skønnes at
være til fremme af den kunstneriske produk-
tion. Det bør i overensstemmelse med lovens
almindelige principper være overladt til de
respektive udvalg at afgøre, om støtte skal
ydes i det konkrete tilfælde. Det bør i den
forbindelse nævnes, at ministeriets bevilling
til tidsskrifter og selskaber kun giver meget
begrænsede muligheder for støtte specielt til
nye foretagender.«

I den gældende bekendtgørelse nr. 391 af
9. august 1978 om Statens Kunstfond m.v.
bestemmes i § 5 om udvalget for den litterære
kunsts arbejde:

»§ 5. Udvalget for den litterære kunst ad-
ministrerer de fondsmidler, der er til rådig-
hed til ydelser til forfattere og deres efterlad-
te og til foranstaltninger, der sigter på at op-
retholde og fremme forfatteres produktion.

Stk. 2. Støtte til forfattere kan ydes som
rejse- og studiestipendier, arbejdsstipendier
og som anerkendelse i forbindelse med ud-
givelse af værker, hvor det økonomiske ud-
bytte ikke står i rimeligt forhold til den
kunstneriske indsats. Støtte kan også ydes til
litterære tidsskrifter samt til sikring af udgiv-
else af kunstnerisk værdifulde litterære ar-
bejder, herunder udgivelse af kunstnerisk
værdifulde oversættelser til dansk af uden-
landsk litteratur, der ellers ikke ville blive til-
gængelig for et dansk publikum. Støtte til
forlag kan dog kun ydes i form af forhånds-
tilsagn om dækning af dokumenteret tab på
udgivelsen. Støtten beregnes normalt på
grundlag af det vederlag, der ydes til forfat-
ter eller oversætter, ligesom støtten bør med-
føre en for værket rimelig salgspris. I intet
tilfælde kan støtten til forlag dog overstige
halvdelen af fremstillingsomkostningerne.
Endvidere anvendes efter bestyrelsens be-
stemmelse et beløb som støtte til efterladte
efter forfattere. . . .«

Statens Kunstfond har i perioden 1974-81
ydet udgivelsesstøtte i 6 tilfælde, med beløb
varierende fra 5.000 kr. til 20.000 kr. I to af
disse tilfælde har der været tale om støtte til
et litterært tidsskrift.

4.6.2. Tipsmidlerne
En del af overskuddet fra Dansk Tipstjeneste
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anvendes i henhold til § 7 i lov om tipning
(jfr. lovbekendtgørelse nr. 66 af 25. februar
1977) til formål af almen kulturel karakter.
På dette grundlag kan kulturministeriet år-
ligt disponere over et beløb, der i 1982 an-
drog knap 10 mio. kr. Specielt til oversættel-
sesformål afsættes et fast beløb, der i 1982
androg 400.000 kr. løvrigt afhænger forde-
lingen af tipsmidlerne af ansøgningernes an-
tal og karakter. De bevilgede beløb til udgiv-
elsesstøtte svinger derfor fra år til år. I 1978
støttedes 13 projekter med ialt 262.000 kr., i
1979 støttedes 11 projekter med ialt 275.000
kr., i 1980 8 projekter med ialt 285.000 kr.,
i 1981 9 projekter med ialt 320.000 kr. og i
1982 6 projekter med ialt 290.000 kr. Her-
udover ydes støtte til visse litterære og andre
tidsskrifter, til årsskrifter og til lokalhistori-
ske publikationer. De støttede projekter er af
meget varierende karakter. Under rubricerin-
gen »litterære formål« støttes f.eks. forskel-
lige genudgivelser af klassiske værker m.v.,
og herudover støttes især saglitterære udgiv-
elser om forskellige kulturelle emner, såsom
billedkunst, teater m.v. Der ydes normalt ik-
ke støtte til forlagsdrift af tipsmidlerne.

4.6.3. Den nordiske nabolandslitteraturstøt-
te
Den nordiske nabolandslitteraturstøtte har
eksisteret siden 1975. Støtteordningen skal
primært tjene til at øge antallet af udgivelser
af oversat nordisk litteratur. Støtten tilfalder
udgiveren i form af et bidrag, som bevilges
på forhånd og udbetales, når bogen forelig-
ger. Hovedreglen er, at bidragets størrelse
skal svare til oversættelsesomkostningerne.
Generelt skal skønlitteraturen prioriteres,
men når det gælder de små sprogområder
skal prioriteringen også gælde børnebøger og
faglitteratur. Den samlede bevilling androg i
1980 1,2 mio. kr. og i 1981 ca. 1,3 mio. kr.
Principielt skal bevillingen fordeles således,
at hvert land modtager følgende andele:
Danmark 17%, Grønland 6%, Færøerne

9%, Finland 19%, Island 9%, Norge 17%,
Sverige 17% og det samiske sprogområde
6%. I praksis er der dog sket visse forskyd-
ninger i forhold til disse normtal, således at
f.eks. oversættelser til dansk har fået en stør-
re andel (21%), mens oversættelser til Fær-
øsk og Grønlandsk har fået en mindre andel
(henholdsvis 4% og 1% i gennemsnit for
1975-78).

I 1980 indkom 58 ansøgninger om støtte til
oversættelser til dansk på et samlet beløb af
595.095 kr., og heraf blev 28 imødekommet
med et samlet beløb på 244.550 kr. De bevil-
gede beløb varierede mellem 650 kr. og
24.000 kr.

For at et værk skal kunne modtage støtte
kræves, at det er garanteret en distribution i
oversættelseslandet (sprogområdet), som er
adækvat for landet og den pågældende gen-
re, at det udgives i en rimelig teknisk kvalitet,
så det eksempelvis kan anvendes af bibliote-
ker og som regel at det er udgivet eller anta-
get til udgivelse på originalsproget. Støtte
gives normalt ikke til udgivelser, som forven-
tes at give et klart økonomisk udbytte. For-
delingen af bevillingerne varetages af en sær-
lig komité på ni medlemmer, et fra hvert
sprogområde, som mødes 2 gange årligt.

4.6.4. Private legater og fonds
De ovenfor nævnte udgivelsesstøtteordnin-
ger er alle finansieret af det offentlige. Udov-
er dem findes der et betydeligt antal private
legater og fonds, som efter omstændigheder-
ne vil kunne yde støtte til bogudgivelser. Der
findes ingen samlet registrering af disse støt-
temuligheder, ligesom man ikke har noget
overblik over, hvilke midler der herigennem
stilles til rådighed for udgivelsesformål. I bi-
lag 4 findes en fortegnelse over forskellige
private fonds m.v., som i følge deres fundats
kan yde støtte til bogudgivelser. Man har i
bilaget alene kunnet medtage de fonds m.v.,
som udvalget har kendskab til, og opregnin-
gen prætenderer ikke at være udtømmende.

4.7. Bogudvalgets overvejelser

Vedrørende udvalgets overvejelser i forbin- snit 9 nedenfor,
delse med bogproduktionen henvises til af-
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5. Bogdistributionen

5.1. Boghandelen

5.1.1. Samhandelsreglerne
De nugældende samhandelsregler er baseret
på en aftale mellem Den danske Forlægger-
forening og Den danske Boghandlerfore-
ning, som trådte i kraft den 1. april 1982. I
det følgende skal reglernes centrale bestem-
melser refereres.

Forlæggerne har principielt leveringspligt
overfor boghandlerne, som har krav på rime-
lige rabatter og leveringsvilkår (§ 6). Tilsva-
rende har boghandlerne en eneret til at vide-
resælge bøger (§ 7). Fra sidstnævnte regel
gælder dog visse undtagelser. Således kan det
gives tilladelse til at sælge bøger om specielle
emner gennem andre forretninger end bogla-
der, såfremt der er en naturlig forbindelse
mellem bøgernes indhold og forhandlernes
virksomhed (f.eks. bøger om musik gennem
musikhandlere) (§ 8), og desuden gælder der
særregler om direkte salg af publikationer
fra videnskabelige selskaber, forskellige in-
stitutioner, foreninger m.v. til disses med-
lemmer (§ 9).

Endelig findes i § 12 regler om de såkaldte
frisalgsartikler, der må videresælges af alle
handlende. Den væsentligste frisalgsartikel
er bøger, hvis bogladepris ikke overstiger
65,25 kr. incl. moms (pr. 1/6 - 1982). Skole-
og lærebøger samt bøger, der ved nedsættelse
er bragt under frisalgsgrænsen, er dog ikke
omfattet af reglen. Desuden er en række
nærmere angivne udgivelser omfattet af fri-
salgsreglerne; eksempelvis kan nævnes turist-
kort o.lign., visse tidsskrifter, bibler og sal-
mebøger samt musikalier.

Når der bortses fra frisalgsreglerne giver
de ovenfor refererede regler boghandlerne en
særstilling ved salg af bøger fra de forlag, der
har underskrevet samhandelsreglerne, et for-
hold der ofte betegnes som »boghandlermo-
nopolet«. Hertil må det dog føjes, at også
medlemmer af Den danske Forlæggerfore-
ning betragter sig som boghandlere i sam-
handelsreglernes forstand. (Til beskrivelsen
af boghandlermonopolet hører også antagel-

sesreglerne, der er behandlet nedenfor afsnit
5.1.4). Som et modstykke til denne særstil-
ling gælder, at boghandlerne kun må for-
handle bøger fra forlag, som er omfattet af
reglerne (§ 14). (Dog kan Boghandlerrådet
dispensere herfra, ligesom boghandlerne frit
kan forhandle bøger fra udgivere af enkelte
bøger af udpræget lokal karakter eller om
andre emner af særlig afgrænset art. Disse
udgivelser kan dog ikke optages i branchens
fælles kataloger eller benytte dens fælles ser-
viceapparat.) Boghandlerne er endvidere for-
pligtet til at overholde den af forlæggeren til
enhver tid fastsatte udsalgspris ved salg til
forbrugere (den faste bogladepris) (§ 15).
Dette fastprissystem gælder også for frisalget
og i det hele taget for salg, der finder sted
udenom boghandelen. Eneste undtagelse er
det salg, som efter § 9 kan ske gennem sel-
skaber, institutioner m.v.

Reglen om fast bogladepris har som kon-
sekvens, at det ikke er tilladt boghandlerne at
yde rabat til kunderne. Der er dog hjemlet
Boghandlerrådet mulighed for at dispensere
fra denne regel, jfr. § 20. Pr. 1/4 1982 er føl-
gende rabatter tilladte: Biblioteksrabat på
danske bøger 20% (til Københavns og Frede-
riksberg kommunebiblioteker dog 25%), på
udenlandske bøger 10%, skolerabat, der ef-
ter omstændighederne kan variere mellem 4
og 15%, studierabat på indtil 10% og kon-
tantrabat, der ydes med stigende satser efter
ordrens størrelse fra 3 til 10%. Endelig kan
der ved visse institutioners køb af udenland-
ske bøger ydes indtil 10-15% rabat. Satserne
for biblioteks- og skolerabatten er i henhold
til afgørelser fra Monopoltilsynet kun vejle-
dende.

I §§ 21 og 22 findes regler om, at forlæg-
gerne for hhv. bøger og publikumscirkulærer
skal fastsætte udsendelsesdatoer, som bog-
handlerne er forpligtet til at overholde. Mod-
sat er forlagene forpligtet til at sørge for, at
boghandlerne får tilsendt disse ting i passen-
de tid forinden (§ 23).
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Reglerne i §§ 25-31 om det økonomiske
mellemværende mellem forlægger og bog-
handler vil blive behandlet nærmere neden-
for i afsnit 5.1.6. om leveringsformer.

I §§ 34 og 35 er der regler om ændringer i
og opsigelse af samhandelsreglerne.

5.1.2. Boghandlerrådet
Til varetagelse og drøftelse af fælles interes-
ser indenfor den organiserede boghandel har
man ved samhandelsreglernes § 4 nedsat
Boghandlerrådet, der er et fællesorgan for
Forlæggerforeningen og Boghandlerforenin-
gen. I § 1 i Regulativ for Boghandlerrådet er
en række særlige opgaver for rådet fremhæv-
et: Det skal afgive betænkning om revision af
samhandelsreglerne, det skal udøve en for-
tolkende virksomhed i relation til disse reg-
ler, det skal afgøre visse dispensationsspørgs-
mål, det skal afslutte overenskomst med for-
læggere og udgivere udenfor Forlæggerfore-
ningen og det skal fastsætte regulativ for
Boghandlernævnet.

Boghandlerrådet består af 8 medlemmer,
der udpeges med 4 fra hver af de 2 forenin-
ger. Der findes ikke regler om udslaggivende
formandsstemme el. lign. ved stemmelighed.

5.7.3. Boghandlernævnet
Boghandlernævnet har i henhold til samhan-
delsreglernes § 32 til opgave at behandle og
pådømme overtrædelse af disse regler. Ved
at tiltræde samhandelsreglerne underkaster
man sig således automatisk Boghandlernæv-
nets afgørelser vedrørende spørgsmål om så-
danne overtrædelser. Boghandlernævnet be-
står af 5 medlemmer. Forlægger foreningen
og Boghandlerforeningen udpeger hver 2
medlemmer, det sidste medlem er uafhæn-
gigt i forhold til foreningerne. Påtale til Bog-
handlernævnet tilkommer kun de to forenin-
ger.

Boghandlernævnet kan sanktionere over-
trædelser af samhandelsreglerne med advars-
ler, irettesættelser og bøder på mindst 1000 kr.
I særlige tilfælde kan nævnet indstille, at den
pågældende udelukkes af Forlæggerforenin-
gen, fratages anerkendelsen som samhan-
delsberettiget boghandler eller fortaber ret-
ten til samhandel med boghandlerne. Disse
særlige sanktioner iværksættes automatisk,
hvis bøder eller sagsomkostninger ikke beta-
les inden en vis frist. I Regulativ for Bog-
handlernævnet findes tillige en række proces-

suelle regler for nævnets virksomhed, som
ikke skal behandles nærmere her.

5.1.4. Antagelsesregleme
Efter samhandelsreglernes § 1 er følgende
forlæggere omfattet af reglerne: 1. Ethvert
medlem af Den danske Forlæggerforening,
2. Enhver forlægger eller udgiver, som har
indgået overenskomst med Boghandlerrådet
om samhandel med den organiserede bog-
handel og 3. Enhver boghandler, der tillige er
forlægger eller udgiver. Det fremgår heraf,
at der ikke stilles særlige krav til forlæggerne
for at de skal kunne tiltræde samhandelsreg-
lerne. For boghandlerne er forholdene noget
anderledes. Efter samhandelsreglernes § 2
omfatter udtrykket boghandler i reglerne føl-
gende:

1. Enhver boghandler, der er antaget af
Den danske Forlæggerforening, 2. Ethvert
medlem af Den danske Forlæggerforening,
der driver direkte bogsalg. Det er således ik-
ke muligt at blive samhandelsberettiget bog-
handler uden det på den ene eller den anden
måde er godkendt af Forlægger foreningen.
Antagelsen af boghandlere er reguleret nær-
mere i »Den danske Forlæggerforenings reg-
ler vedrørende antagelse af boghandlere«.
De centrale bestemmelser i disse regler er §§
2 og 3, der som hovedregler opstiller følgen-
de krav til boghandlere, som ønsker samhan-
delsberettigelse: 1. Dansk infødsret, 2. Bo-
pæl i Danmark, (fra disse krav gælder der
dog visse modifikationer, bl.a. af hensyn til
EF-reglerne) 3. Myndighed og 4. Fornøden
faglig indsigt og uddannelse. Det sidstnævnte
krav er uddybet i § 3, hvor det bestemmes, at
kravet skal anses for opfyldt, når enten 1.
vedkommende har gennemgået den alminde-
lige lærlingeuddannelse indenfor den sam-
handelsberettigede boghandel eller 2. ved-
kommende har virket som Gyldendalfor-
handler i de sidste 6 år. Disse krav er formu-
leret med særligt henblik på enkeltmands-
virksomheder, men efter § 4 kan selskaber
drive boghandel, dog under forudsætning af,
at boghandelen ledes af en af Forlæggerfore-
ningen godkendt leder, der har den fornødne
faglige indsigt og uddannelse. Under samme
forudsætning kan personer, der ikke har den
fornødne faglige indsigt og uddannelse i sær-
lige tilfælde opnå samhandelsberettigelse,
jfr. § 5. Endelig findes der mulighed for, at
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flere personer i fællesskab under visse betin-
gelser kan drive boghandel, jfr. § 6. Som
hovedregel gælder, at antagelse som samhan-
delsberettiget kun giver ret til at sælge bøger
fra et enkelt udsalgssted. Hvis antagelsen øn-
skes udnyttet gennem mere end et udsalgs-
sted, skal der indgives særlig ansøgning til
Forlægger foreningen, der i ganske særlige
tilfælde kan tillade oprettelse af filialer,
f.eks. i sommerlandet, jfr. § 10.

Udover disse krav indeholder antagelses-
reglerne nogle bestemmelser om boghandle-
rens pligt til at drive forretningen således, at
dens karakter af boglade for nye bøger tyde-
ligt fremhæves, om almen adgang til forret-
ningen og om åbningstider, jfr. § 7. Bestem-
melserne i § 8 om kommissionslager behand-
les nedenfor i afsnit 5.1.6. om leveringsfor-
mer. I § 9 er det bestemt, at boghandlere,
som ikke er kontantboghandlere, skal stille
sikkerhed over for Forlæggerforeningen.
Størrelsen af denne sikkerhed fastsættes i de
enkelte tilfælde og kan efter omstændighe-
derne kræves ændret af foreningen. § 11
indeholder formelle regler om ansøgningers
behandling m.v. og i § 12 gives regler om an-
tagelsers ophør ved boghandlerens død, kon-
kurs m.v. I § 14 bestemmes, at antagelsesreg-
1erne kan ændres af Forlæggerforeningens
plenarforsamling og endelig bestemmes i §
15, at enhver afgørelse, truffet af Forlægger-
foreningen i henhold til reglerne, kan ind-
bringes for domstolene. Disse sager kan såle-
des ikke indbringes for Boghandlernævnet.

5.7.5. Distributionssystemet
Med provinsboghandelens opståen i slutnin-
gen af 1700-tallet opstod der et behov for en
formidling til provinsen af de bøger, som ud-
kom i hovedstaden, og af de udenlandske
bøger. Dette problem blev i begyndelsen løst
ved, at hver enkelt boghandler havde forbin-
delse med et enkelt københavnsk forlag, som
dels leverede egne udgivelser, dels som kom-
missionær leverede udgivelser fra andre for-
lag. Udviklingen gik dog hurtigt i retning af,
at boghandlerne optog direkte forbindelse
med flere forskellige forlag, men der bestod
dog stadig et betydeligt kommissionærvæ-
sen, som overvejende blev varetaget af nogle
få, større, københavnske forlag. I midten af
1800-tallet overgik hovedparten af kommis-
sionærvirksomheden efterhånden til en lille
halv snes kommissionærer, der havde denne

form for virksomhed som speciale, men alle-
rede sidst i århundredet ansås systemet for
utidssvarende, og i 1894 opnåedes enighed
mellem Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn
og Den danske Provinsboghandlerforening
om oprettelse af en kommissionsanstalt på
kollektiv basis, »Boghandlerforeningens
Kommissionsanstalt«, som overtog virksom-
heden fra praktisk taget samtlige hidtidige
kommissionærer. Efter nogle organisatori-
ske ændringer blev kommissionsanstalten i
1921 en selvejende institution, og navnet
ændredes til Danske Boghandlers Kommissi-
onsanstalt (D.B. K.).

D.B.K. er idag en fælles brancheløsning af
distributionen mellem forlæggerne og A-
boghandlere og bevirker en betragtelig ratio-
nalisering af samhandelen. Både forlæggere
og boghandlere kan dog frit vælge, om de vil
anvende D.B.K. Også andre varer end bøger
kan leveres gennem D.B.K.

Ordresedler fra boghandlerne indsendes til
D.B.K., som fordeler ordrerne til forlagene.
De bestilte bøger leveres af forlagenes ekspe-
ditioner til D.B.K., som sammenpakker dem
til fælles forsendelse til de enkelte boghand-
lere. I forsendelserne medtages dels bog-
handlernes bestillinger, dels nyhedssendinger
og uforlangte kommissions- og returretsleve-
ringer. D.B.K. formidler desuden retursen-
dinger fra boghandlerne til forlagene.

Hver boghandler har hos D.B.K. en kon-
to. På denne kan trækkes betaling for kon-
tante sendinger, forsendelsesomkostninger
m.v. D.B.K.'s drift finansieres ved et kvar-
talssalær, der trækkes på boghandlernes
D.B.K.-konto.

D.B.K. har tillige en forlagsekspedition,
som især betjener mindre forlag og private
udgivere. Under D.B.K.'s Forlagsekspediti-
on hører desuden en afdeling for udenland-
ske tidsskrifter. I øvrigt kan det nævnes, at
en række større forlag har etableret en sær-
skilt forlagsekspedition gennem Fællesekspe-
ditionen a.m.b.a., som senere også er kom-
met til at omfatte en lang række små og
mindre forlag.

Til varetagelse af dansk boghandels fælles re-
klame stiftedes i 1939 foreningen Dansk Bog-
tjeneste, Boghandlernes Fællespropaganda.
Dette var en naturlig følge af strukturen i
bogbranchen med de mange små enkelte fir-
maer. De kunne ikke producere egne brochu-

93



rer og kunne kun i begrænset omfang tage
selvstændige initiativer til reklame og mar-
kedsføring.

Dansk Bogtjeneste er således producent af
to af branchens store kataloger, og optræder
her som redaktion og koordinator mellem på
den ene side forlæggerne og på den anden
boghandlerne. Det drejer sig om katalogerne
»Nye Bøger« i oktober og »Boggaver« i nov-
ember. Dansk Bogtjeneste udgiver selv ud-
salgskataloget »Bogdillen« i februar. Disse
store kataloger trykkes i tilsammen næsten 2
mio. eksemplarer. I øvrigt udgiver DB en
række mindre specialkataloger og brochurer
over fagbøger. DB står også for en betydelig
produktion af skiltemateriale og af praktiske
hjælpemidler til boghandlerne såsom blan-
ketter, kuverter, firmaetiketter, emballage,
brancheskilte o.lign.

DB har i nært samarbejde med forlagene
gennemført en række meget store initiativer
som f.eks. Bogens Dag i Danmark og Børne-
bogsugen. Også større kampagner f.eks. Bo-
gen som gave og en bogklubkampagne har
været i DB-regie.

Som medlemmer optages kun boghandlere
og DB har tilknytning til ca. 90% af samtlige
landets boghandlere. Forlagene er nære sam-
arbejdspartnere, men deltager individuelt og
frivilligt fra sag til sag. I 1981 havde DB 516
medlemmer.

5.1.6. Leveringsformer
Det økonomiske mellemværende mellem for-
lag og boghandlere er i princippet organiseret
efter 3 forskellige modeller: kontantsalg, salg
i fast regning og kommissionssalg, også kal-
det salg å condition.

Kontantsalg foregår efter almindelige reg-
ler, således at der principielt sker en samtidig
udveksling af varer og betaling. Dette fore-
går i praksis gennem D.B.K., jfr. ovenfor af-
snit 5.1.5.

Salg i fast regning er reguleret i samhan-
delsreglernes §§ 26-28. Efter disse regler er
det forudsat, at de bøger, boghandlere bestil-
ler, som hovedregel leveres i fast regning.
Ved 1982-revisionen af samhandelsreglerne
blev den ombytnings- og omberegningsret,
som boghandlerne tidligere havde, erstattet
med en procentuel returret på mindst 10% af
det foregående kalenderårs køb. Visse bog-
kategorier er dog holdt udenfor returretten.

Det økonomiske mellemværende reguleres

over de såkaldte fastregningskonti, som bog-
handlerne har hos de enkelte forlag. Afreg-
ningen af disse konti sker efter visse tidsfri-
ster, som er fastsat i § 28.

Å conditionssalget er især forudsat an-
vendt på forlagenes nyheder. Efter § 25 afta-
les det mellem de enkelte forlæggere og bog-
handlerne, om denne leveringsform skal be-
nyttes. Ved å conditionssalg er boghandleren
bemyndiget til at sælge bøgerne i eget navn,
men for forlagenes regning. Boghandleren
bærer ansvar og risiko for kommisisonslage-
ret, men forlæggerne beholder ejendomsret-
ten til de enkelte bøger, der således ikke vil
kunne inddrages i boghandlerens konkursbo.
§ 25 indeholder iøvrigt nærmere regler om
tilbagekaldelse af bøgerne, opgørelse og af-
regning.

Ä conditionssalget har en lang tradition
bag sig i dansk boghandel, og før samhan-
delsreglerne fra 1982 var det obligatorisk for
boghandlerne at modtage mindst 1 eksemp-
lar af hver titel i kommission. De nærmere
regler om ordningens administration funge-
rede imidlertid ikke tilfredsstillende, og sy-
stemet mistede sin betydning i den form, som
samhandelsreglerne foreskrev. Derimod fun-
gerede andre, moderniserede systemer til-
fredsstillende. Ved ændringen af samhan-
delsreglerne i 1982 blev det frivilligt for bog-
handlerne at modtage kommissionssendin-
ger, og de nærmere regler om systemet mo-
derniseredes. Det er endnu ikke muligt at ud-
tale noget definitivt om de nye reglers prakti-
ske gennemslagskraft, men meget tyder på,
at å conditionssalget vil få en stigende betyd-
ning. For eksempel har Fællesekspeditionen
pr. 1. juli 1982 indført et sådant system.

Fordelen ved å conditionssystemer er, at
bøgerne i stedet for at ligge på forlagenes lag-
re kommer ud i bogladerne uden at boghand-
lerne af den grund kommer til at binde store
summer i varelagre. Det er iøvrigt bemærkel-
sesværdigt, at ved moderniseringen af syste-
merne er en betydelig del af arbejdet med op-
gørelse af kommissionslageret overført fra
bogladerne til forlagene, hvor man kan lade
EDB-systemer klare administrationen.

Også antagelsesreglerne indeholder be-
stemmelser om kommissionssalget. Efter § 8
er det således hovedreglen, at samhandelsbe-
rettigede boghandlere skal have et kommissi-
onslager. Denne bestemmelse har sammen-
hæng med de tidligere regler om pligt til at
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modtage å conditionssendinger, og må for-
ventes revideret i lyset af de nye samhandels-
regler.

5.1.7. Bogudvalgets overvejelser vedrørende
fast bogladepris, boghandlermonopol, eks-
klusivitetsprincip og etableringsregler
Som det fremgår af afsnit 5.1.1.-5.1.6. oven-
for reguleres handelen med bøger gennem et
system af konkurrencebegrænsninger, der
bygger på aftaler mellem forlagene og bog-
handlerne. Et hovedformål med disse aftaler
er fastholdelsen af den faste bogladepris.
Ifølge samhandelsreglerne skal den af for-
læggeren til enhver tid fastsatte udsalgspris
overholdes ved ethvert salg til forbrugerne,
og rabat til disse er forbudt, med mindre
Boghandlerrådet har givet dispensation hertil.

Det er et led i ordningen, at forlagene som
hovedregel kun leverer med rabat til særligt
antagne faguddannede boghandlere (bog-
handlermonopolet), og boghandlerne har
desuden siden 1941 haft pligt til udelukkende
at handle med de forlag, der er tilsluttet ord-
ningen. Disse to forhold udgør tilsammen
det såkaldte eksklusivitetsprincip.

Ved vurderingen af disse ordninger er det
naturligt at betragte dem som et samlet hele,
og i sammenhæng med boghandelens struk-
tur og de ændringer heri, som må anses for
ønskelige. En eventuel håndhævelse af den
faste bogladepris vil i sidste ende have form
af leveringsstandsning over for den boghand-
ler, der ikke respekterer prisen, og en sådan
sanktion vil være særlig virkningsfuld, når
den sker i Organisationsregie, altså kollektivt
fra alle de organiserede forlag. Under en fri
priskonkurrence i detailleddet vil de forplig-
telser, som påhviler forlagene efter samhan-
delsreglerne, næppe kunne opretholdes.

Fastprisordningen blev indført sidst i
1830'erne, men den aktuelle problematik er
af nyere dato, idet den især har relation til
bestemmelserne i lov nr. 102 af 31. marts
1955 (med senere ændringer) om tilsyn med
monopoler og konkurrencebegrænsninger.
Det bestemmes heri (§ 10), at aftaler, vedta-
gelser og bestemmelser, der fastsætter mind-
stepriser eller -avancer ved videresalg i efter-
følgende omsætningsled, ikke må håndhæ-
ves, medmindre monopoltilsynet har god-
kendt de pågældende aftaler m.v. Det be-
stemmes videre, at en sådan godkendelse kan
gives, når vægtige grunde taler derfor.

Ved den oprindelige dispensation fra mo-
nopollovens § 10, der er publiceret i Medde-
lelser fra Monopoltilsynet nr. 5, 1956, side 50
ff, anføres følgende om begrundelsen for di-
spensationen:

»Højesteretssagfører Gert Jessen har i ansøgningen
om godkendelse af bindende videresalgspriser frem-
sat en argumentation, der kan resumeres således:

a. Hensynet til avertering og kataloger. Det er nød-
vendigt, at der for bøger findes en af forlaget ansat
katalogpris, fordi det inden for bogbranchen er forla-
get, der forestår salgspropagandaen, der ikke kan
foretages effektivt, uden at bogens pris angives.

b. Forlagenes direkte salg - kolportagen. Forlage-
nes direkte salg til publikum understreger nødvendig-
heden af, at boghandlerne overholder den fastsatte
bogladepris.

c. Priskonkurrence mellem forlagene. Den faste
bogladepris hindrer ikke priskonkurrence, men kon-
centrerer blot denne på forlagene, og disses interesse
i den lavest mulige udsalgspris - samt også det sidelø-
bende kolportagesalg - giver tilstrækkelig garanti
mod urimelige boghandlerrabatter.

d. Byttemuligheden. Det er »en almindelig opfat-
telse hos publikum, som boghandlere og forlæggere
også støtter, at enhver ny bog skal kunne byttes hos
enhver boghandler, uanset hvor den er købt« . .. »En
ophævelse af den faste pris ville også på dette punkt
være til stor skade for bogsalget og derigennem atter
føre til højere priser«.

Gert Jessen henviser i øvrigt til folketingsudvalgets
betænkning, hvoraf det fremgår, at der ved »vægtige
grunde« bl.a. er tænkt på tilfælde, hvor det er prak-
tisk ønskeligt, at varen kan byttes i enhver forretning
inden for branchen.

e. Salg i kommission. Leverings- og samhandels-
reglerne bygger på kommissionssystemet, således at
de i kommission leverede bøger er forlæggerens ejen-
dom, hvoraf følger, at forlæggeren allerede af denne
grund må have ret til at fastsætte udsalgsprisen.

/. Servicekonkurrence i boghandelen. For bog-
handlerne er priskonkurrence erstattet af konkurren-
ce på service ydelser: veluddannet personale, biblio-
grafiske hjælpemidler, nyhedstjeneste, alsidigt lager
etc. Denne konkurrence om at yde bedst mulig service
er til større fordel for publikum end en usund kon-
kurrence på priserne.

g. »Kultursynspunkt«. Det har erfaringsmæssigt
vist sig i en række lande, at hvis det tillades boghand-
lerne at yde rabat på katalogprisen, fører det til, at
boghandelen undergraves til skade for både bogbran-
chen, forfatterne og den kultur, der bæres af bøger-
ne.

En ophævelse af forbudet mod at yde rabat vil end-
videre medføre, at forlagene af hensyn til boghand-
lerne nødsages til at sætte priserne højere end i øje-
blikket til skade for de kunder, der ikke er så forret-
ningsmæssigt indstillet, at de sørger for at få en pas-
sende rabat. Adgang til rabatydelse vil gøre det van-
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skeligt for boghandlerne at disponere - fordi de kan
udsættes for underbud fra andre - og rabatydelse vil
svække tilliden til bogens værdi og til reel behandling
i bogladerne, hvorved købelysten forringes.

På baggrund af denne argumentation og under
hensyn til, at der i Sverige er givet bogbranchen en
midlertidig dispensation fra det svenske forbud mod
bindende videresalgspriser, har monopoltilsynet til-
trådt, at der også her i landet indtil videre gives bog-
branchen adgang til at opretholde faste priser.

Denne dispensation er imidlertid begrænset til det
almindelige bogsalg og omfatter ikke bogsalget til of-
fentlige biblioteker samt skolernes indkøb af skole-
bøger.«

Det må erkendes, at den stedfundne udvik-
ling siden 1956 nødvendiggør en fornyet vur-
dering af den fremførte argumentation. Det-
te gælder således det under punkt a. anførte
om forlagenes salgspropaganda, hvor erfa-
ringerne fra andre brancher siden monopol-
lovens ikrafttræden har vist, at det er muligt
at reklamere effektivt fra producent- eller
grossistledet under angivelse af vejledende
priser. Det må dog hertil bemærkes, at en an-
givelse af faste priser i annoncer, brochurer
og evt. anmeldelser kan medvirke til at styrke
forbrugerens tillid til den lokale boglade.

For andre af argumenterne gælder, at de
bygger på forhold i branchen, som har æn-
dret sig, således at en fornyet afvejning er re-
levant. Dette gælder således det under b. an-
førte om kolportagesalget. Som anført i af-
snit 5.5.2.1. er kolportagesalget faldet bety-
deligt i omfang siden 50'erne, men det har
stadig en afgørende betydning for udgivelsen
af de større - og dermed mere sårbare - vær-
ker. Et bortfald af fastprisordningen vil be-
tyde, at dette salg stilles særligt dårligt. Kol-
portagen er en særdeles omkostningskræven-
de salgsform, idet den forudsætter en væ-
sentlig større personaleindsats pr. solgt en-
hed end salg via boghandelen. På den anden
side vil man ved frie priser ikke kunne opret-
holde dette salg, idet det vil være helt øde-
læggende, hvis værkerne som tilbudsvare vil
kunne erhverves billigere i boghandelen eller
andetsteds. Hertil kommer, at man næppe
kan forvente, at den trediedel af de større
værker, som almindeligvis sælges gennem
kolportage, vil kunne afsættes som tilbuds-
vare. Et værk med normal udsalgspris på
2.500 kr. vil kunne sælges for ca. 1.900 kr.,
hvis boghandleren helt giver afkald på avan-
ce. Selv med et sådant afslag i prisen kan det

forekomme tvivlsomt, om man kan få afsat
så store restoplag, som der her er tale om, og
i givet fald ville det formentlig betyde en for-
skydning i købsvanerne, således at en vok-
sende del af oplaget måtte sælges på denne
måde. Det kan derfor konkluderes, at en op-
hævelse af fastprissystemet i forhold til disse
værker kan medføre alvorlige konsekvenser.

Det under c. anførte om forlagenes ind-
byrdes konkurrence kan fortsat tilskrives en
betydelig aktualitet, også uden at der lægges
den store vægt på konkurrencen gennem kol-
portagesalget. Den kraftige fremvækst af
bogklubber har således betydet en betydelig
skærpelse af priskonkurrencen. Det kan må-
ske ikke udelukkes, at forlag, der i overvej-
ende grad er baseret på direkte salg til for-
brugerne, vil kunne se en fordel i at holde et
forholdsvist højt prisniveau i boghandelen,
men dette kan dog næppe anses for at være
et generelt eller vedvarende fænomen. Den
generelle hovedregel synes fortsat at være, at
bogladeprisen holdes på et niveau, der i vi-
dest muligt omfang er konkurrencedygtigt i
forhold til det direkte salg, og i forhold til
andre forlags udgivelser. Det sidstnævnte ses
f.eks. på skolebogsmarkedet, hvor der fore-
går en udtalt priskonkurrence.

Muligheden for at bytte nye bøger i enhver
boglade, uanset hvor de er købt, eksisterer
stadig, selv om denne ordning ikke er hjemlet
i samhandelsreglerne. Det kan imidlertid ik-
ke påregnes, at den vil kunne opretholdes un-
der en priskonkurrence i detailledet, da der
eksisterer en åbenbar risiko for misbrug. Et
bortfald af denne ordning vil betyde, at for-
brugerne får ringere service, men det vil også
skade forlagene, idet bøger netop på grund
af byttemuligheden er særligt attraktive ga-
veartikler.

Det under e. anførte om kommissionssal-
get må underkastes en fornyet vurdering i ly-
set af den stedfundne udvikling. Dette salg
har med tiden mistet betydning i dets oprin-
delige form, da det var forbundet med meget
betydelige administrationsomkostninger,
men der er nu sket en modernisering af sam-
handelsreglernes bestemmelser herom, hvil-
ket forhåbentlig vil føre til en styrkelse af
dette salgs betydning. Det må i denne sam-
menhæng pointeres, at fastprissystemet og
kommissionssalget er bestræbelser i samme
retning, nemlig at sikre det bredest mulige
udbud i den enkelte boglade. Dette punkt må
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derfor ses i sammenhæng med de kulturpoli-
tiske overvejelser omkring fastprissystemet.

Disse overvejelser må tage udgangspunkt i
en målsætning vedrørende den ønskede og
mulige boghandelsdækning og -struktur.
Som det nærmere er uddybet nedenfor finder
udvalget i så henseende, at en vis udtynding
i antallet af boghandlere kan accepteres, hvis
markedsmæssige forhold nødvendiggør det-
te. På den anden side må det fastholdes, at
dækningen i landdistrikter og i øvrigt uden
for bysamfundene ikke må forringes, men
tværtimod i videst muligt omfang bør styr-
kes.

I denne forbindelse bør det tilstræbes, at
landet i det hele taget er dækket af et velas-
sorteret boghandlernet. Netop det brede ti-
teludbud i bogladerne er af stor kulturel be-
tydning, bl.a. fordi det er med til at sikre ud-
bredelsen - og dermed også produktionen -
af den mere marginale litteratur, som ellers
ville have vanskeligt ved at eksistere i et lille
sprogområde som det danske.

Især denne litteratur er af afgørende be-
tydning for det litterære, kulturelle og politi-
ske liv, idet den virker som en nødvendig ga-
rant for den kulturelle bredde, for nyskabel-
se i store dele af samfundets forhold og i sid-
ste ende for selve ytringsfrihedens reelle be-
tydning.

Det må erkendes, at udvalget af litteratur
i visse egne af landet er for begrænset, og en
yderligere svækkelse må derfor modarbejdes
aktivt. Det fremgår af Boghandlerforenin-
gens omsætningstal for 1981, at 32% af lan-
det boglader ligger i provinsbyer med mindre
end 5.000 husstande. Af disse havde 30% en
årsomsætning under 800.000 kr.

På denne baggrund må fastprissystemets
virkninger betragtes. I og med at priskonkur-
rence på den enkelte udgivelse er udelukket,
betyder systemet en mindskelse af den risiko,
der er forbundet med at tage et bredt udvalg
af titler hjem. Endvidere gør systemet det
muligt for bogladerne at afskrive nogle af
omkostningerne ved en bred lagerførening
på salget af bestsellers o.lign. En ophævelse
af fastprissystemet og boghandlermonopolet
vil betyde, at ikke mindst bestsellers vil blive
afsat til lavere priser i og udenfor boghande-
len. Konsekvensen heraf vil være forringelser
af lagerføringen eller betydelige prisstignin-
ger på de mindre solgte bøger. En sådan ud-
vikling må anses for særdeles uønskelig, ikke

mindst fordi den vil betyde en alvorlig trussel
for de mindre boglader og dermed for den
geografiske spredning af bogudbuddet.

Den strukturomlægning af boghandelen,
som vil komme under alle omstændigheder,
og som vil indebære en vis koncentration og
dermed også nedlæggelse af visse mindre,
urentable boglader, bør efter udvalgets op-
fattelse gennemføres således, at ikke mindst
de mindre byers og landbefolkningens bog-
handelsdækning tilgodeses i videst muligt
omfang.

Det må i øvrigt bemærkes, at frie priser og
den deraf følgende svækkelse af lagerførin-
gen i givet fald vil komme til at virke i for-
længelse af visse almene tendenser i sam-
fundsudviklingen, som vanskeliggør det bre-
de udbud. Det er således vanskeligt at forren-
te den betydelige kapital, som bindes i lage-
ret, ligesom dette er meget pladskrævende,
og derved betyder meget høje huslejeomkost-
ninger. Endelig må det påpeges, at den gene-
relt lave rentabilitet i boghandelen, som der
redegøres for i afsnit 5.1.8. nedenfor, klart
indicerer, at der ikke kan forventes generelle
prisfald som følge af en frigivelse af priser-
ne.

Til dette må føjes de erfaringer, man har
indvundet i en række lande, hvor bogpriser-
ne i de senere år er frigivet. Det gælder eks-
empelvis Australien, Canada, Finland, Sveri-
ge og - i årene 1979 til 1981 - Frankrig.

Disse erfaringer synes at vise, at frit bog-
salg til frie priser fører til en mindre alsidig
bogproduktion og distribution. Konkurren-
cen på bogpriserne gør sig stort set kun gæl-
dende for de let salgbare bøgers vedkommen-
de, og salget koncentreres yderligere om-
kring de i forvejen dominerende dele af deta-
illedet (bogladekæder, stormagasiner og su-
permarkeder). Dette fører igen til boglade-
lukninger (især i tyndere befolkede områder)
og - stik imod hensigten - til højere priser på
de mindre salgbare bogtyper. Det er da også
netop grunden til, at den franske regering,
der kom til magten i 1981, allerede samme
sommer gennemførte en kulturpolitisk be-
grundet lovgivning om tilbagevenden til en
fastprisordning. I følge den nye lov beholder
boghandlerne en vis frihed i prisfastsættelsen
- boghandlernes udsalgspris må svinge mel-
lem 95-100% af forlagenes bruttopris. Bog-
klubberne skal holde sig til fastprisen i
mindst ni måneder efter en bogs udgivelse,
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hvorefter den må udbydes til specialpris. Ef-
ter to år må alle frit sætte prisen.

Også inden for De europæiske Fællesska-
ber har man haft opmærksomheden henledt
på de faste bogpriser bl.a. i lyset af EØF-
traktatens forbud mod konkurrencehindrin-
ger og konkurrencefordrejninger i artikel 85.

Spørgsmålet drøftedes i Europa-Parla-
mentet i februar 1981. Til grund for drøftel-
serne lå en betænkning om faste priser på
bøger udarbejdet for økonomi- og valutaud-
valget af Bouke Beumer (dokument 1-554180).
Baggrunden for denne betænkning var en
konkret sag, nemlig en strid om en aftale
mellem medlemmerne af Nederlandse Vere-
niging van boekhandelaren (den nederland-
ske forening af boghandlere) om fastsættelse
af faste priser. Gyldigheden af denne aftale
blev bestridt af firmaet ELDI-Records, der
ikke var medlem af foreningen, og som bl.a.
solgte tegneserier til lavpriser. Aftalen blev
dog 20. marts 1980 kendt foreløbigt gyldig i
henhold til Fællesskabets retsregler af EF-
domstolen (Dom nr. 106179 af 20. marts
1980). Betænkningen gennemgår på bag-
grund af udviklingen i Sverige, Australien og
særligt i Frankrig følgerne af frigivelsen af
bogpriserne. Her noteres det, at frigivelsen
af priserne ikke har medført noget prisfald,
men i virkeligheden har bidraget til at for-
værre produktions- og særlig distributions-
mulighederne for alle andre udgivelser end
bestsellerne. Dette sammenholdes med den
europæiske politik på konkurrencereglernes
område. Herom hedder det bl.a. i betænk-
ningen (side 14).

»Ved fortolkningen af artikel 85 stk. 3, må der i fuldt
omfang tages hensyn til bogens særlige karakter som
vare. Det er da også nærliggende, at kriterierne for
forbedring af distributionen og en mere retfærdig
fordeling af udbyttet for den læsende forbruger sna-
rere må bedømmes ud fra kvalitet end kvantitet; bog-
udvalg og servicens kvalitet er altid mere værdifuld
end de sjældne rabatter, der gives på den lille og un-
dertiden ringe kategori af succesbøger.«

På baggrund af denne betænkning vedtog
Europa-Parlamentet den 13. februar 1981
følgende beslutning:

»Europa-Parlamentet,
- der henviser til forslag til beslutning (dok.

l-744/7a),
- der henviser til betænkning fra økonomi- og valu-

taudvalget og udtalelse fra udvalget for ungdom, kul-

tur, uddannelse, information og sport (dok.
1-554/80),

1. bemærker, at bogindustrien og handelen med
bøger ikke alene må ledes ud fra økonomiske kriteri-
er, da bogen har en særlig karakter som vare, der di-
rekte angår borgernes interesser inden for kultur, un-
dervisning og information;

2. understreger, at Europas kulturelle identitet (i
sin mangfoldighed) kan bringes i alvorlig fare, der-
som alle bøger, og navnlig de, der vedrører mindre-
tals kulturelle og etniske interesser, underkastes de
frie markedskræfter;

3. mener, at det har pligt til at medvirke til styrkel-
sen af kulturspredningen;

4. bemærker, at skønt frigivelsen af priserne kan
gøre en lang række populære og kulturelle bøger let-
tere tilgængelige for det store publikum, kan den også
have økonomiske følger, der kan skade et mindretal
blandt brugerne, nemlig:

- større uligheder i indkøbsbetingelserne for hen-
holdsvis små boghandlere og købere af store partier;

- lukning af små boghandler, der ikke har speciali-
seret sig eller tilpasset sig til at kunne drage fordel af
den blomstrende handel med restpartier, navnlig i de
små byer;

- potentielt alvorlige følger ud fra et kulturelt syns-
punkt såsom fald i antallet af solgte titler, navnlig for
sprog med begrænset udbredelse i befolkningen;

- intet prisfald på bøger, der ikke er bestsellers;
5. udtrykker det ønske, at Kommissionen - ligesom

den bør gøre i sagen om aftalen inden for det neder-
landske sprogområde - klart og tydeligt fastlægger sit
standpunkt med hensyn til aftaler om salg af bøger til
faste priser, og i den forbindelse fortolker artikel 85,
stk. 3. i EØF-traktaten under hensyntagen til bogens
aspekter på kultur- og undervisningsområdet;

6. anmoder Kommissionen om:
- at gennemføre en undersøgelse af udviklingen i

koncentrationen og af konkurrencesituationen i bog-
industrien og dermed følgelig også af de mellemstore
og små virksomheders situation;

- at udarbejde de nødvendige forslag om bogpri-
serne (i den forbindelse kan følgende tages under
overvejelse: generel anvendelse af systemet med vejle-
dende priser, salg til lavpriser gennem store distributi-
onscentre, gennemsigtighed og rimelighed i indkøbs-
betingelserne i handelen med bøger, ordning med in-
tern støtte) med henblik på at udvikle, at Fællesska-
bet på bogområdet følger en politik, der stemmer
overens med bogens særlige rolle indenfor undervis-
ning og kultur; er i den forbindelse tillige af den op-
fattelse, at (parallel) reimport, hvad angår publikati-
oner på modersmålet, skal medtages i forslagene, og
at de gældende ordninger ikke må berøres, så længe
undersøgelsen ikke er afsluttet.

7. anser det for nødvendigt, at Fællesskabet sikrer,
at publikationer for etniske og kulturelle mindretal
adskilles fra det populære massemarked, og at med-
lemsstaternes regeringer om nødvendig får mulighed
for at støtte de sektorer, hvor de normale markeds-
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kræfter ikke er tilstrækkelige til at sikre de kulturelle
interesser;
8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til
Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes rege-
ringer og parlamenter.«

Den under pkt. 5 i beslutningen omtalte
sag om aftalen inden for det nederlandske
sprogområde blev behandlet ved Kommissio-
nens beslutning af 25. november 1981 om en
procedure i henhold til EØF-traktatens arti-
kel 85 (IV/428 - VBBB/VBVB), jfr. De Eu-
ropæiske Fællesskabers Tidende Nr L 54/36,
25.2.82. Kommissionens beslutning gik ud
på, at en aftale mellem bogmarkedsorganisa-
tionerne i Holland og Flandern om faste pri-
ser m.v. i samhandelen mellem landene ikke
var forenelig med reglerne i EF-traktatens ar-
tikel 85, stk. 1. Desuden afviste Kommissio-
nen at dispensere i henhold til artikel 85, stk.
3. Afgørelsen omfatter ikke landenes interne
prisbindingssystemer. Kommissionens afgø-
relse er den 15. februar 1982 indbragt for EF-
domstolen af den hollandske brancheorgani-
sation, jfr. a.st. Nr C 67/12, 16.3.82. GALC
og GELC (EF-boghandlernes og EF-
forlæggernes organisationer) har intervene-
ret i sagen.

Udviklingen i Sverige siden bogprisernes
frigivelse pr. 1. april 1970 har i denne sam-
menhæng tillige særlig interesse.

Det daværende svenske næringsfrihedsråd
motiverede sin beslutning om, at dispensatio-
nen fra bruttoprisforbudet på bøger skulle
ophøre, bl.a. med at konkurrencebegræns-
ningen hæmmede udviklingen af nye former
for spredning af bøger. Af et friere system
ventede man sig, at handelen med bøger ville
blive rationaliseret, og at bøger skulle blive
tilgængelige for salg på flere steder end tidli-
gere. Et fald i bogpriserne forudsås også.

På grundlag af en regeringsproposition
1976/77: 81 gennemførte man i Sverige i
1977 forskellige former for støtte af boghan-
delen for en forsøgsperiode af 3 år.

I propositionen refererer undervisningsmi-
nisteren til frigivelsen af bogpriserne og til de
forventninger, man knyttede til den og udta-
ler herefter:

»Upphävandet av konkurrensbegränsningarna för
handeln med böcker har möjligen haft vissa positiva
effekter. Åtminstone den mer lättsålda litteraturen är
nu tillgänglig på många olika slag av försäljningsstäl-
len. Förlagens direktförsäljning genom bokklubbar
har också bidragit till att öka spridningen av god litte-

i*

ratur. Å andra sidan har det friare systemet inneburit
att den mera udda men kulturellt värdefulla litteratu-
ren har blivit svårare att få tag på för konsumenten.
Detta hänger direkt samman med de ändrade arbets-
villkoren för främst den fullsorterade bokhandeln, de
s.k. A-boklådorna. Jeg avser då sådan bokhandel
som har anslutit sig till överenskommelsen den 19. ja-
nuari 1973 mellan företrädare för Svenska bokförläg-
gareföreningen och Svenska bokhandlareföreningen,
det s.k. fackbokhandelsavtalet. Ökad konkurrens in-
om bokhandelsbranchen och från förlagens direkt-
försäljning samt ökade personalkostnader har tvingat
fram en strukturomvandling. Många A-boklådor,
främst på mindre och medelstora orter, har fått vid-
kännas lönsamhetproblem och under senare tid har
många nedläggningar skett.

Från kulturpolitisk utgångspunkt finns det anled-
ning att se allvarligt på den nu antydda utvecklingen
inom bokhandelsbranschen. En välsorterad boklåda
har stor betydelse för litteraturintresset på den ort där
den finns. En minskning av antalet boklådor med god
sortering motverkar dessutom syftena med det statli-
ga utgivningsstödet. Det framstår därför som angelä-
get att staten jämsides med ett stöd till produktionen
av böcker även försträker distributionsledet.«

Bogudvalget finder, at de kulturpolitiske
hensyn, der bl.a. har motiveret den i sin tid
for bogprisernes vedkommende meddelte di-
spensation fra monopollovens forbud mod
bindende bruttopriser, fortsat bedst tilgode-
ses ved faste udsalgspriser i detailledet og så-
ledes afgørende taler for en bevarelse af fast-
prissystemet. Udvalget er yderligere bestyr-
ket i dette synspunkt af de foran refererede
udtalelser om erfaringerne i de lande, hvor
bogpriserne er eller har været frigivet.

Et medlem, Schlichtkrull, som kan tilslutte
sig dette principielle standpunkt, ønsker dog
at tilføje, at man efter hans opfattelse ikke
bør afvise muligheden af en vis lempelse af
fastprissystemet. F.eks. kunne det overvejes
at indføre en tidsbegrænsning af den faste
bogladepris og en tilladt prisafvigelsesmar-
gin, således som det er sket i Frankrig efter
genindførelsen af et fastprissystem for bøg-
er.

Et andet medlem, Spang Olsen, bemærker
til det ovenfor refererede vedrørende EF, at
EF ikke i Romtraktaten har hjemmel til at
beskæftige sig med kulturelle forhold.

For udvalget er det en naturlig konsekvens
af opbakningen bag fastprissystemet, at man
i princippet også kan gå ind for eksklusivi-
tetsprincippet, dvs. den eksklusive forret-
ningsforbindelse mellem forlagene og bog-
handelen. Også dette led i systemet medvir-
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ker efter udvalgets opfattelse stort set til at
sikre alsidigheden i både produktion og di-
stribution.

Eksklusivitetsprincippet indebærer, at in-
gen forlægger eller boghandler må levere
bøger til videreforhandling her i landet til an-
dre end boghandlere. På tilsvarende måde
som forlæggerne således principielt har eks-
klusiv salgspligt over for boghandlerne, må
disse sidste principielt kun købe hos medlem-
mer af Den danske Forlæggerforening eller
hos boghandlere, der tillige er forlæggere el-
ler udgivere eller hos forlæggere og udgivere,
der har sluttet overenskomst med Boghand-
lerrådet om samhandel med boghandelen.

I praksis er disse bestemmelser dog blevet
lempeligt administreret, og i de nye samhan-
delsreglers § 14 gives der boghandlerne mu-
lighed for frit at handle med bøger fra udgiv-
ere af enkelte bøger af udpræget lokal karak-
ter eller om andre emner af særlig afgrænset
art, uden at der foreligger overenskomst med
Boghandler rådet. Desuden har bogcaféer
som oftest kunnet forhandle relevant saglit-
teratur efter dispensationer fra Boghandler-
rådet, givet i medfør af samhandelsreglernes
§ 8. Derimod er der ikke givet dispensationer
for skønlitteratur.

Forholdene omkring eksklusivitetsprincip-
pet er derfor ikke entydige. Fordelene er
bl.a., at en hvilken som helst udgivelse fra et
medlem af Den danske Forlæggerforening el-
ler et forlag, som har underskrevet samhan-
delsreglerne, kan erhverves i en hvilken som
helst boglade her i landet, og at supermarke-
der o.lign. ikke overtager salget af den lettest
salgbare litteratur. Dette er sammen med den
faste bogladepris med til at sikre udgivelsen
og distributionen af den marginale litteratur.
Ulemperne er, at undertegnelse af samhan-
delsreglerne er en forudsætning for handel
med den organiserede branche. Det betyder
f.eks. at bogcafeerne i princippet må vælge,
om de vil handle med den organiserede eller
den alternative sektor, og de alternative for-
lag må tilsvarende principielt vælge om deres
udgivelser skal distribueres gennem den or-
ganiserede boglade eller gennem bogcafeer-
ne. Bøger under frisalgsgrænsen kan dog for-
handles frit, og der har udviklet sig en meget
liberal dispensationspraksis m.h.t. især sag-
litteratur i henhold til samhandelsreglernes §
8 ovenfor bl.a. bogcaféerne. Sagen kompli-
ceres yderligere af, at de alternative forlag i

det væsentlige udgiver marginal litteratur,
hvis fortsatte eksistens er en væsentlig del af
begrundelsen for ønsket om at bevare eks-
klusivitetsprincippet .

Man ønsker desuden at gøre opmærksom
på, at det i det i sin tid nedsatte underudvalg,
hvis overvejelser ligger til grund for forslage-
ne i nærværende afsnit af betænkningen, af
kioskejernes repræsentant blev gjort gælden-
de, at den faste bogladepris ikke nødvendig-
vis forudsætter en opretholdelse af eksklusi-
vitetsprincippet og dermed af den organisere-
de boghandels monopol på salget af bøger
over frisalgsgrænsen.

Bogudvalgets underudvalg for alternative
produktions- og distributionsformer (jfr. om
udvalgets sammensætning afsnit 1 ovenfor)
foreslog, at man stillede alternativforlagene
frit med hensyn til de brancheaftaler, der er
nedfældet i samhandelsreglerne. Dette skulle
især medføre ret til at benytte andre distribu-
tionskanaler end den traditionelle boghan-
del, friere muligheder for at sætte bøger på
udsalg og ret til at operere med særpris ved
direkte salg. Dette forslag skulle dog ikke
fratage de alternative forlag muligheden for
at benytte de traditionelle distributionskana-
ler på de sædvanlige vilkår. De alternative
forlag defineredes i denne forbindelse som
udgivervirksomhed af non-profitable art,
hvor forlagsmedarbejderne investerer deres
arbejdskraft uden lønbetaling. Som det
fremgår af afsnit 4.3. ovenfor om alternativ-
forlagene, eksisterer der næppe længere for-
lag af denne type.

Specielt med hensyn til bogcaféer (jfr. af-
snit 5.7. nedenfor om bogcaféer) foreslog
undervalget, at de skulle have ret til at for-
handle de alternative forlags publikationer til
fri pris og til at indkøbe udenlandske publi-
kationer direkte hos udenlandske forlag til
videresalg til fri pris. Dette skulle ikke be-
grænse bogcaféernes adgang til at købe og
forhandle de traditionelle forlags publikatio-
ner på samme vilkår som traditionelle bog-
handlere, evt. med begrænsninger med hen-
syn til emner. Bogcaféer defineredes som et
kontaktsted til brugeren af læsestof, som ud-
gør et miljø, hvor der udfoldes andre aktivi-
teter end lige netop salg af læsestof. Struktu-
relt drives virksomheden på non-profitable
basis.

Til underudvalgets forslag skal føjes, at
bogbranchens repræsentanter i underudval-
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get i en særudtalelse fastholdt, at de faste pri-
ser bør gælde for alt bogsalg. Det er i øvrigt
oplyst ovenfor Bogudvalget, at bogcaféerne
overholder den faste bogladepris for så vidt
angår danske bøger.

Med hensyn til forholdet til bogcaféerne
finder Bogudvalget, at man fortsat bør an-
lægge en liberal praksis med hensyn til dis-
pensationer for relevant saglitteratur. De
ikke-samhandelsberettigede bogcaféer udgør
et værdifuldt supplement til den samhandels-
berettigede boghandel. De fungerer ofte som
specialiserede boglader og bidrager derved til
spredningen af marginale udgivelser, navnlig
ved at lagerføre bøger, som det for alminde-
lige boglader kun ville være lønsomt at hjem-
tage efter bestilling. Et flertal i udvalget fin-
der, at man må tage den særlige praksis med
hensyn til skønlitteratur (for hvilken der ikke
gives dispensation efter samhandelsreglernes
§ 8) til efterretning. Selv om bogcaféerne ik-
ke kan slås i hartkorn med supermarkeder
m.v., er der grund til at værne om den sam-
handelsberettigede boghandels muligheder
for at bevare og om muligt at udbygge den
brede lager føring af skønlitteratur.

Bogudvalgets medlemmer Ettrup, Else Fa-
ber, Hertel, Kofod, Lindbo-Larsen, Pade,
Schultz-Lorentzen og Spang Olsen mener
dog, at hvis man går ind for hovedsynspunk-
tet, at »de ikke-samhandelsberettigede bog-
cafeer udgør et værdifuldt supplement til den
samhandelsberettigede boghandel«, bør man
i byer eller nærområder, hvor den samhan-
delsberettigede boghandel er ringe repræsen-
teret, kunne give dispensation med hensyn til
skønlitteratur, der ligger i forlængelse af den
relevante saglitteratur (f.eks. den halvdoku-
mentariske roman og den fiktionsprægede
fotoreportagebog). Det er endvidere disse
medlemmers opfattelse, at det undertiden
kan være vanskeligt at »etikettere« litteratur,
fordi grænserne kan være flydende, således
at det må være anbefalelsesværdigt, at man
lægger en mere liberal praksis med hensyn til
dispensation for litteratur i det hele taget.

Siden begyndelsen af forrige århundrede har
forlagene søgt at kontrollere etableringen af
nye boglader og at sikre, at boghandelen blev
drevet af folk med kendskab til faget. For-
læggerforeningens adgang til at udøve eta-
bleringskontrol ved antagelsen af samhan-
delsberettigede boghandlere blev i 1944

stærkt begrænset, og i det væsentlige er der
i dag fri etableringsret bortset fra visse krav
til lederens uddannelse, forretningens åb-
ningstider og sortimentsbredde samt til en vis
sikkerhedsstillelse for forlagenes kreditter, se
herom nærmere i afsnit 5.1.4.

Hans Hertel henleder opmærksomheden
på, at der fra bogbranchens og især forlags-
branchens side jævnligt - sidst i betænkning
fra underudvalget vedrørende traditionel
bogdistribution fra 1973 - har været rejst kri-
tik mod de friere etableringsregler, der har
været gældende siden 1944. Synspunktet var,
at denne lempelse undertiden har gjort det
for let at oprette nye boglader, således at de
er kommet til at ligge for tæt, til skade for
rentabiliteten, og at det derfor var ønskeligt,
at der blev åbnet mulighed for en kraftigere
styring ved antagelsen af samhandelsberetti-
gede boghandlere (ved nyetablering eller ved
ejerskifte). Målet for en sådan styring skulle
angiveligt være at hindre et for stort antal
mindre boglader på samme plads og dermed
at øge de resterende bogladers rentabilitet og
sortimentsbredde.

Medlemmerne Ettrup, Else Faber, Hertel,
Kofod, Lembourn, Lindbo-Larsen, Pade,
Schlichtkrull, Schultz-Lorentzen og Spang
Olsen ønsker af principielle grunde at fast-
holde, at det ikke udelukkende bør være
bogbranchen selv, der definerer og håndhæv-
er etableringskrav - og dermed i realiteten
bestemmer, hvor der skal kunne åbnes bogla-
der, og til dels også hvor de skal lukkes.

Disse udvalgsmedlemmer mener heller ik-
ke, at der herudover bør lægges unødige
hindringer i vejen for start af nye boglader -
og lignende bogsalgsinitiativer - f.eks. med
skærpede krav om sikkerhedsstillelse. Man
erkender, at sikkerhedsstillelse er fornødent
af hensyn til de af forlagene ydede kreditter,
men kravet må administreres således, at det
ikke i unødvendig grad vanskeliggør opret-
telsen af mindre boglader i tyndt befolkede
egne.

Danmark har i forhold til de fleste vestlige
lande et sjældent veludbygget boghandler-
net, som det også må være i offentlighedens
interesse at bevare, men der er stadig geogra-
fiske og sociale uligheder i adgangen til at læ-
se bøger. Der bør derfor kun ske nedlæggelse
og sammenlægning af boglader, der ligger så
relativt tæt ved hinanden, at nedlæggelse ik-
ke går ud over den geografiske spredning.
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Desuden bør oprettelsen af nye boglader på
steder, hvor nye behov opstår, fremmes mest
muligt.

Ole Busck tager afstand fra de ovennævnte
medlemmers udtalelse, idet alle tanker om en
stramning af antagelsespraksis har været for-
ladt siden 1973.

Ni medlemmer af udvalget, Ettrup, Else
Faber, Hertel, Kofod, Lembourn, Lindbo-
Larsen, Pade, Spang Olsen og Schultz-
Lorentzen, finder, at man ikke bør lade krav
til åbningstider, lederens uddannelse eller
sortimentets bredde hindre, at bogcaféer op-
når samhandelsberettigelse med status som
netop bogcaféer, under forudsætning af at
de opfylder de betingelser, som opstilledes af

underudvalget for alternative produktions-
og distributionsformer. Herefter kræves, at
bogcaféen er et kontaktsted til brugeren af
litteratur, som udgør et miljø, hvor der ud-
foldes andre aktiviteter end lige netop salg af
læsestof, og at virksomheden drives på non-
profitable basis.

5.1.8. Tal om boghandelen
Der var i oktober 1982 ialt 549 A-boglader i
Danmark. Går man tilbage til 1947 var der
630 boglader og antallet var stigende. Således
var der i 1957 ialt 661 og i 1967 kulminerede
stigningen med 685 forretninger. Siden da
har antallet været jævnt nedadgående, jfr.
tabel 5.1.

Af de 549 A-boglader, der eksisterede i ok-
tober 1982, var 517 medlemmer af Den dan-
ske Boghandlerforening. Foreningen gen-
nemfører årligt en omfattende analyse af en
række medlemmers regnskaber, den såkaldte
regnskabundersøgelse. I de senere år har
denne analyse omfattet ca. 1/5 af alle med-
lemsvirksomhederne, og den giver derfor en
række værdifulde oplysninger om boghande-

lens aktuelle økonomi. Da regnskabsunder-
søgelserne ikke udskiller salget af bøger fra
salget af andre varer, har man i en række år
tillige gennemført særundersøgelser, hvori
denne adskillelse af varegrupperne gennem-
føres.

Bogladernes størrelse, baseret på oplysnin-
ger indsamlet til brug for kontingentbereg-
ning, er angivet i tabel 5.2.



Tabellens tal er ikke inflationsrensede, og
man kan derfor ikke umiddelbart tale om en
betydelig øgning af forretningernes størrelse.
Det fremgår dog af tallene, at der er sket en
vis spredning i fordelingen på omsætnings-
størrelser, idet den overvægt af mindre bog-
lader, som kan ses i de sidste år i I960'erne
er aftaget gradvist uden samtidig at medføre
en tilsvarende overvægt i de nærmeste højere
omsætningsgrupper. Alligevel synes omsæt-
ningen at være stigende. Regnskabsunder-
søgelsernes »gennemsnitsboglade« havde i
1968 en omsætning på ca. 776.000 kr. I 1981
var det tilsvarende tal næsten 3,1 mio. kr.,
altså 4 gange så stort. I samme tidsrum øge-
des bogpriserne med 3 gange.

Bogladerne er samtidigt blevet fysisk stør-
re. Gennemsnitsbogladen havde i 1968 et to-
talareal på 148m\ og det var i 1981 steget til
227m2. Tilsvarende steg salgsarealet (lokaler
der benyttes til salgsfremmende vareudstil-
linger og/eller som kunder normalt har ad-
gang til) fra 85m2 til 141m2. Derimod har an-
tallet af beskæftigede i den enkelte boglade
holdt sig nogenlunde uændret på omkring 5
i gennemsnit.

Det er ikke muligt at udlede sikre tal for
bogomsætningens andel af den samlede om-
sætning af de foreliggende oplysninger, men
Den danske Boghandlerforening anslår på
grundlag af andre oplysninger, at bøgernes
andel af omsætningen udgør 55 og 65%.

Bruttoavancen, forstået som omsætningen
med fradrag af varekøb og hjemtagelsesom-
kostninger, har i perioden fra 1968-1980 lig-
get forholdsvist konstant på omkring 28% af
omsætningen. For bøgernes vedkommende
har bruttoavancen været lavere, svingende

omkring 24%, mens andre varer modsat har
givet en højere avance, typisk i størrelsesor-
denen 30-35%. (I Danmarks Statistiks årlige
regnskabsstatistik for detailhandelen er brut-
toavanceprocenten typisk angivet 1-2% høje-
re, hvilket hænger sammen med, at Dan-
marks Statistik i modsætning til Den danske
Boghandlerforening medtager det direkte
salg gennem bogklubberne ved beregningen
og ikke tager hensyn til hjemtagelsesomkost-
ningerne.) Sammenlignet med andre bran-
cher ligger boghandelens bruttoavancepro-
cent forholdsvis lavt. Ifølge Danmarks Stati-
stiks regnskabsstatistik for detailhandelen
(1978) ligger procenten i f.eks. damekonfek-
tionsbranchen omkring 37%, i farve og ta-
petbranchen omkring 39%, i isenkrambran-
chen omkring 33% i møbelbranchen om-
kring 35% og i skotøjsbranchen omkring
39%.

Trækker man omkostningerne (f.eks. hus-
leje, lønninger, reklame, renter) fra bruttoa-
vancen fås nettoavancen, der med andre ord
er et udtryk for, hvad der er til overs til løn
til boghandleren (i personligt ejede forretnin-
ger) løn til medhjælpende familie, forrent-
ning af egenkapitalen og driftsherregevinst. I
1968 udgjorde nettoavancen i gennemsnits-
bogladen 9,3% af omsætningen og i 1969 ud-
gjorde den 9,5%. Siden har tendensen været
faldende. Fra 1977 til 1981 er den faldet fra
7,7 til 5,7%.

Reduceres nettoavancen med lønnen til
boghandleren og medvirkende familie samt
en beregnet forrentning af egenkapitalen (an-
sat efter renteniveauet ved investering i stats-
obligationer) fås driftsherregevinsten, der
kan siges at være udtryk for det reelle økono-
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miske udbytte ved virksomhedens drift.
Driftsherregevinsten har i de senere år været
negativ. Angivet i procent af omsætningen
var den i 1976 på + 0,2%, i 1977 på +
0,9%, i 1978 på + 0,6%, i 1979 på + 1,6%,
i 1980 på -r- 2,3% og i 1981 på + 2,3%. Der
gør sig her betragtelige forskelle gældende
mellem boglader af forskellig størrelse. I
1981 beregnedes driftsherregevinsten til -s-
5,5% for boglader med en omsætning under
800.000 kr., -f- 7,9% ved en omsætning mel-
lem 800.000 og 1,6 mio. kr., -s- 0,9% ved en
omsætning mellem 1,6 mio. og 3,0 mio. kr.
og •*• l,7%ved omsætninger over 3,0 mio.
kr. Ca. 3/4 af bogladerne havde negativ
driftsherregevinst. Ved vurderingen af disse
tal må det bemærkes, at indehaverens løn er
fastsat til HK-minimalløn på højeste for en
almindelig boghandel relevante sats + 3% af
omsætningen. Dette giver i gennemsnit for
hver af de ovenfor anførte omsætningsgrup-
per henholdsvis 103.626 kr., 123.955 kr.,
164.984 kr. og 192.770 kr. Løn til medhjæl-
pende familie er ansat til HK-minimalløn
(garantiløn) for en nyudlært boghandlermed-
hjælper, og udgjorde i 1981 44.286 kr. i for-
retninger med en omsætning mellem 800.000
kr. og 1,6 mio. kr., 37.800 kr. mellem 1,6
mio. og 3,0 mio. samt 26.044 kr. ved omsæt-
ninger over 3,0 mio. kr. Der er i disse tal ta-
get hensyn til eventuel deltidsbeskæftigelse.

Et udtryk for lagerets størrelse i forhold til

omsætningen fås i lageromsætningshastighe-
den, der angiver et gennemsnitligt tal for,
hvor mange gange lagere omsættes i løbet af
et år. Sidst i 1960'erne lå lageromsætningsha-
stigheden på ca. 3.7. Først i 1970'erne steg
den, og i de senere år har den ligget nogen-
lunde konstant på 4,6-4,8. Sagt på en anden
måde lå en vare gennemsnitligt på lager i 101
dage i 1969 mod 74 dage i 1981. Dette tal va-
rierer noget efter bogladernes størrelse. Op-
delt efter de ovenfor angivne omsætningska-
tegorier var antallet af lagerdage i 1981 hen-
holdsvis 81, 101, 66 og 74. Af særundersøgel-
serne fremgår, at antallet af lagerdage for
bøger i 1969 var 89 og for andre varer 135.
I 1981 var tallet 65 dage for bøger og 104 da-
ge for andre varer. Den lavere lagertid på
bøger skyldes bestillingsleverancerne til bibli-
oteker, skoler m.v. Uden dem er lagertiden
betydeligt længere, nemlig i gennemsnit 120
dage.

Den såkaldte afkastningsgrad angiver,
hvor stor en rente hele den kapital, der er in-
vesteret i forretningen kaster af sig. Sidst i
1960'erne lå procenten omkring 11-12, men
siden er den - bortset fra en vis opgang i
1974-1975 - faldet støt. I 1978 lå den på
3,5% og i 1980 og 1981 på + 0,6%*). Også
her gør der sig betragtelige forskelle gælden-
de for de forskellige forretningsstørrelser,
jfr. tabel 5.3.



Egenkapitalens forrentning er herefter:

I årene 1968-1975 svingede egenkapitalens
forrentning omkring en snes procent, men i
de senere år er der sket en mærkbar forrin-
gelse (beregningsmåden ændredes fra 1976,
jfr. ovenfor). Forrentningen var på 10,0% i
1977, 9,2% i 1978, 0,6% i 1979, -5 ,5% i
1980 og; -s-11,0% i 1981. Også her gør der sig
betydelige forskelle gældende alt efter forret-
ningernes størrelse. Reelt er der tale om, at
den egenkapital, der er investret i forretnin-
gerne ofte bliver »spist op«. Boglader med en
omsætning på mellem 1,6 mio. og 3,0 mio.
kr. tegnede sig for den bedste driftsøkonomi
i 1981. Alligevel var egenkapitalens forrent-
ning kun 6,8%, hvilket må sammenholdes
med den væsentligt højere forrentning, som
kunne opnås ved risikofri investering i stats-
obligationer.

I fig. 5.4. og 5.5. er nøgletallene for »gen-
nemsnitsbogladen« i årene 1968-1980 gengiv-
et grafisk.

Den væsentligste del af bogsalget i Dan-
mark kanaliseres gennem bogladerne. I fig.
5.6. angives den procentvise fordeling af sal-
get på de forskellige kanaler. I den 20-års pe-
riode, figuren omfatter, er de første 15 år

præget af nedgang i A-boghandelens mar-
kedsandel, der faldt fra 76,7% i 1960 til
64,4% i 1975. Netop i denne periode (i 1967)
kulminerede antallet af boglader. I de senere
år synes udviklingen at have stabiliseret sig,
omend det må noteres, at boghandelens lave-
ste markedsandel (63,9%) blev noteret i
1977. Af oversigten fremgår, at den del af
bogsalget, som boghandelen har mistet, er
afgivet til det, der er rubriceret som direkte
salg. Herunder hører det bogklubsalg, som
ikke foregår gennem boghandelen, postord-
resalg og kolportagesalg.

Hovedtendensen i 70'ernes udvikling har
været et stagnerende bogsalg, og betydelige
dele af de stedfundne markedsudvidelser er
kommet det direkte salg til gode. For bog-
handelens vedkommende er der ikke sket væ-
sentlige markedsudvidelser siden sidste halv-
del af 1960'erne. Samtidig er antallet af bog-
lader faldet med 136 siden 1967, men dette
har ikke medført en generel forbedring af de
resterende forretningers økonomi. Tværti-
mod er navnlig de mindre forretningers regn-
skabstal fra de senere år klart utilfredsstillen-
de, hvilket også synes at gælde de større bog-
lader i de senere år, og man må derfor anta-
ge, at en del boglader tvinges til at lukke i de
kommende år, medmindre udviklingen ven-
des.

5.2.1. Importboghandelen

En gruppe boglader med særegne problemer
er dem, der fører et stort udvalg i udenland-
ske bøger, og som påtager sig at fremskaffe
sådanne bøger efter bestilling, de såkaldte
importboglader. Ca. 7-8% af landets bogla-
der er medlemmer af Danske Boghandleres
Importørforening (DANBIF), og disse med-
temmer er overvejende fra København og
omegn. Der er dog også medlemmer i provin-
sen, fortrinsvis i de større byer.

De fleste DANBIF-medlemmer importerer
selv bøger, og det gælder iøvrigt også i en vis
udstrækning for bogcafeerne. Bortset herfra
sker importen hovedsageligt gennem grossi-
ster, hvoraf der findes en række med forskel-
lige specialer.

Indtil 1980 havde bogladerne mulighed for
at rekvirere udenlandske bøger gennem Dan-

ske Boghandleres Bogimport, som forhand-
lede alle arter af udenlandske bøger og
tidsskrifter. Desuden påtog bogimporten sig
at ekspedere enkeltbestillinger for boglader,
som ikke selv importerede. På trods af en ik-
ke ubetydelig omsætning (17-18 mio. kr. år-
ligt) måtte bogimporten lukke i 1980 på
grund af manglende indtjening og likviditets-
problemer i forbindelse med kraftige udsving
på valutamarkedet; især spillede det engelske
punds stigning en afgørende rolle. Bogim-
porten havde en central betydning for de
mindre boglader, som uden selv at specialise-
re sig i import herigennem var i stand til at
fremskaffe udenlandske bøger. Denne funk-
tion forsøgtes i en periode videreført gennem
Danske Boghandleres Kommissionsanstalt,
som uden selv at lagerføre udenlandske bøg-
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er påtog sig at rekvirere dem via importafde-
lingen i det svenske boghandlerejede distri-
butionsfirma Seelig & Co. AB. løvrigt er Bog-
importens plads på markedet tildels overta-
get af nytilkomne importfirmaer.

Prisfastsættelsen ved importerede bøger
kan ske på flere måder, jfr. samhandelsreg-
1ernes § 15, stk. 3. Findes der en hovedkom-
missionær eller en eneforhandler, kan denne
principielt fastsætte prisen efter egne ret-
ningslinier. I praksis har denne mulighed dog
kun en meget begrænset betydning. I andre
tilfælde kan der foretages individuelle kalku-
lationer. For en række valutaer erstattes de

individuelle kalkulationer dog af særlige
»bogkurser«, som fastsættes af DANBIF.
Der er fastsat kurser for alle betydelige valu-
taer, og ved import fra disse lande er det ikke
tilladt at kalkulere individuelt. Bogkurserne
er fastsat højere end de almindelige valuta-
kurser, og differencen dækker de med im-
porten forbundne merudgifter. Herunder
hører f.eks. porto, fragt og betalingsomkost-
ninger, personaleomkostningerne (som ofte
vil være højere ved importerede bøger), om-
kostninger som følge af de udenlandske bøg-
ers lavere omsætningshastighed, anskaffelse
af bibliografisk materiale, forhøjet risiko
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som følge af at returnering er bekostelig og ser, afhængige af den enkelte bogs pris, såle-
ofte ikke mulig og endelig reklame og andre des at de billige bøger, der bærer en særlig
salgsomkostninger, som på hjemmemarke- stor del af de faste omkostninger, omsættes
det afholdes af forlagene, men som ved im- efter højere kurser. Dette til trods er bogkur-
port må afholdes af boghandlerne. serne udtryk for en gennemsnitsberegning

Bogkurserne er fastsat med degressive sat- for hvert land, hvor de bøger, som er lettere
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at fremskaffe, bærer en del af de omkostnin-
ger, som de »vanskelige bøger« medfører.
Når overkursen varierer fra valuta til valuta,
er det således udtryk for, at nogle lande er
vanskeligere at handle på end andre.

Uanset hvilken af de ovennævnte former,
prisfastsættelsen sker efter, er de importere-
de bøger omfattet af den faste bogladepris,
jfr. samhandelsregler nes § 15, og de må føl-
gelig ikke sælges til andre priser fra samhan-
delsberettigede boglader. Handelen med im-
porterede bøger er imidlertid ikke omfattet
af boghandlermonopolet, idet de udenland-
ske forlag og boghandlere ikke er underka-
stet forbudet mod salg af bøger til andre end
de samhandelsberettigede boghandlere.
Ikke-samhandelsberettigede boghandlere,
bogcaféer og andre kan således frit importere
udenlandske bøger og videresælge dem uden
prisbindinger. Dette forhold har givet anled-
ning til, at nogle virksomheder har specialise-
ret sig i import af de bøger, som har en rime-
lig sikker afsætning. Disse bøger kan derved
sælges billigere gennem disse virksomheder
end gennem den samhandelsberettigede bog-
handel.

Et beslægtet forhold, som har givet anled-
ning til problemer for importboghandelen, er
den private import af bøger. I mange tilfælde
er det især for privatpersoner muligt at opnå
betydelige besparelser ved selv at bestille
bøgerne hjem fra udenlandske boghandlere,
en del af disse besparelser opstår ved, at de
importerede bøger ikke altid toldklareres,
hvorved køberen undgår at betale moms,
men det medfører tillige besparelser, at købe-
ren ved selv at lægge arbejdskraft til bestillin-
gerne undgår den omtalte højere omreg-
ningskurs.

Også offentlige institutioner - og herunder
især forskningsbibliotekerne - køber i bety-
deligt omfang bøger direkte i udlandet, jfr.
afsnit 5.3.2. om forskningsbibliotekernes bog-
indkøb. Offentlige institutioner opnår ikke
nogen momsbesparelser, idet de er forpligtet
til at lade de importerede bøger toldklarere,
og besparelserne ved selv at lægge arbejds-
kraft til bestillingerne vil variere fra tilfælde
til tilfælde, idet de bl.a. afhænger af, om der
er ledig personalekapacitet.

Fra importboghandelens side er det påpeg-
et, at det betydelige indkøb af udenlandske
bøger uden om importboghandelen har uhel-
dige konsekvenser, idet importboghandlerne

i stigende grad alene får bestillinger på de
bøger, som er vanskelige og bekostelige at
identificere bibliografisk og at hjemtage.
Herved bliver det økonomiske grundlag for
at hjemtage bøger for egen regning forringet,
og publikums muligheder for at orientere sig
i den udenlandske litteratur i bogladerne for-
mindskes tilsvarende.

5.2.2. Bogudvalgets overvejelser
Importbogladernes vilkår blev særligt aktuel-
le i lyset af, at 3. revisionsdepartement i en
beretning af 9. marts 1973 om universitets-
bibliotekernes anskaffelse og indbinding af
bøger og tidsskrifter henstillede, at offentlige
institutioner søgte at opnå besparelser ved di-
rekte bogimport. Denne henstilling blev
mødt med skepsis fra importboghandelens
side, idet man betvivlede, at de forudsatte
besparelser var realistiske.

Beretningen blev drøftet i Bogudvalget,
som i skrivelser af 20. juli 1973 og 6. marts
1974 til kulturministeriet pegede på, at de
danske universitetsboglader befandt sig i en
økonomisk krisesituation, som delvis var be-
grundet i, at forskningsbibliotekerne i stigen-
de omfang benyttede udenlandske leveran-
dører. Dette kunne føre til, at den velassorte-
rede universitetsboglade, der måtte anses for
at være en væsentlig kulturel faktor i et uni-
versitetsmiljø, ikke længere ville kunne dri-
ves på en økonomisk forsvarlig måde og der-
for efterhånden ville forsvinde. Udvalget
fandt, at revisionsdepartementets tilkende-
givelse, dersom den opfattedes som en henstil-
ling og måtte tages til følge af forskningsbib-
liotekerne, kunne have konsekvenser, der ud
fra en kulturpolitisk helhedsbetragtning måt-
te bedømmes som særdeles uheldige.

I 1976 nedsatte DANBIF og Forsknings-
bibliotekernes Fællesråd et forhandlingsud-
valg, det såkaldte importaftaleudvalg, hvis
formand efter anmodning fra parterne blev
udpeget af kulturministeriet. Under arbejdet
i dette udvalg blev der fremsat et tilbud fra
DANBIF om en 3-årig forsøgsordning, hvor-
efter der bl.a. ydedes en højere rabat til de
større forskningsbiblioteker (15% mod nor-
malt 10%). Forskningsbibliotekernes Fælles-
råd afviste af økonomiske og principielle
grunde at indgå en egentlig aftale, men man
anbefalede tilbudet overfor forskningsbiblio-
tekerne.

Ved en undersøgelse i 1980 konstaterede
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Forskningsbibliotekernes Fællesråd, at det
overvejende er de mindre og små forsknings-
biblioteker, der foretrækker levering af
udenlandske bøger fra dansk leverandør.
Dette er især begrundet i manglende ar-
bejdskraft og i fordelen ved at kunne få bøg-
er til gennemsyn. De større og store forsk-
ningsbiblioteker synes at foretrække leve-
rancer direkte fra udlandet. Kulturministeri-
et udtalte i denne anledning i skrivelse af 7.
marts 1980 til Rigsrevisionen, at hvert enkelt
af forskningsbibliotekerne efter ministeriets
opfattelse selv må afgøre, om levering fra
dansk eller udenlandsk leverandør er det
mest fordelagtigt efter en samlet vurdering,
hvori bl.a. indgår bogprisen, bibliotekets
egne ressourcer med hensyn til mandskab og
bogkøb, gennemsynsordningen m.v.

Bogudvalget finder, at udviklingen om-
kring importboghandelen giver anledning til
nogen bekymring. Det er et generelt træk, at
omsætningen forskydes fra de specialiserede
boglader til direkte køb i udlandet og til an-
dre, ikke-samhandelsberettigede, leverandø-
rer. Udvalget finder denne udvikling uheldig,
idet den medfører, at kun de vanskelige og
ekspertisekrævende bestillinger kanaliseres
gennem importboghandelen. På længere sigt
kan dette ventes at føre til forhøjede priser
på disse bøger, idet det i stadigt ringere grad
bliver muligt at lade de mindre krævende
ekspeditioner bære en del af omkostninger-
ne. Resultatet bliver en forringelse af bred-
den i udbuddet, ligesom importboghandelens
muligheder for at hjemtage bøger for egen
regning formindskes.

Udvalget tillægger det stor betydning, at
vilkårene for forsyningen med litteratur på
fremmede sprog ikke forringes, og at priser-
ne fo/ alle bogtyper holdes på et rimeligt ni-

veau. Dette er særligt vigtigt i en tid, hvor
udbuddet af oversat litteratur, specielt skøn-
litteratur er faldende.

Tendensen til, at det offentliges indkøb af
udenlandske bøger til biblioteks- og under-
visningsbrug sker uden om den samhandels-
berettigede boghandel, er der i denne sam-
menhæng særlig grund til at advare imod.
Det kan ikke være hensigtsmæssigt, at det of-
fentlige for at opnå umiddelbare, marginale
besparelser skaber en situation, hvor det vil
være nødvendigt at iværksætte kulturpolitisk
motiverede støtteforanstaltninger for im-
portboghandelen. Sådanne støtteforanstalt-
ninger vil antagelig medføre merudgifter for
det offentlige, som langt overstiger den be-
sparelse, som biblioteker og undervisningsin-
stitutioner ville kunne opnå ved indkøb uden
om boghandelen. Udvalget foreslår derfor,
at der optages forhandlinger mellem de kom-
munale myndigheder, undervisningsministe-
riet og kulturministeriet samt bogbranchens
organisationer med henblik på at sikre im-
portboghandelen en så stor del af det offent-
liges leverancer at denne branches fortsatte
virksomhed sikres. De medlemmer af udval-
get, der tilslutter sig oprettelsen af en bog-
fond, finder at initiativet til sådanne for-
handlinger med fordel kan tages af den i af-
snit 9.5. omhandlede bogfondsstyrelse.

Som en retningslinie for disse forhandlin-
ger henvises der fra disse medlemmer i øvrigt
til Bibliotekskommissionens betænkning
(bet. 878/1979), hvor det side 114 anføres:

»Ved de fælles indkøbsaftaler som det kan være i
folke- og forskningsbibliotekernes interesse at indgå,
bør der tages rimeligt hensyn til både det kulturpoliti-
ske gode som ligger i bevarelse af dansk boghandel,
og de økonomiske fordele der kan være forbundet
med direkte indkøb i udlandet.«

5.3. Bibliotekers og undervisningsinstitutioners bogindkøb

5.3.1. Folkebibliotekerne
Folkebibliotekernes samlede driftsomkost-
ninger androg i 1982 ca. 1,5 mia. kr. (budget-
tal). Heraf brugtes knap 300 mio. kr. til an-
skaffelse af bøger og tidsskrifter, incl. ind-
binding. Salget fordelte sig med ca. 40% gen-
nem Indbindingscentralen og resten gennem
Dansk Bibliotek Tjeneste og andre boghand-
lere og bogbindere. Direkte indkøb af uden-
landske bøger i udlandet finder for folkebib-

liotekernes vedkommende praktisk talt ikke
sted.

Indbindingscentralen (IBC) er en selvejen-
de institution, hvis formål er at formidle
bogsalg til folke- og skolebibliotekerne, jfr.
nærmere herom i afsnit 7.8. Institutionen har
tilsluttet sig samhandelsreglerne, og kan såle-
des indkøbe bøgerne direkte fra forlagene.
Bøgerne indbindes i IBC's eget bogbinderi,
og de sendes herefter videre til lokale bogla-
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der, som videresender de uåbnede bogpakker
til bibliotekerne.

Efter overenskomst med Boghandlerrådet
skal IBC mindst have den højeste rabat ved-
kommende forlag yder boghandlerne på den
enkelte titel, d.v.s. mellem 25 og 40%. Det er
samtidigt aftalt, at IBC skal fakturere bøger-
ne til boghandlerne med en rabat, der er 5%
lavere end den rabat, IBC har modtaget. IBC
får på denne måde godtgørelse for admini-
strationen af bestillinger, indkøb og levering
af bøger, herunder udskrivning af fakturaer
fra boghandler til bibliotek, således at pak-
ken med den indlagte faktura uåbnet kan gå
fra boghandleren til biblioteket. Faktu-
raudskrivningen på boghandlerens vegne
sker på basis af de rabatvilkår, der er aftalt
mellem de enkelte boglader og biblioteker,
og som giver bogladerne et dækningsbidrag
på 10-15%. Leverancerne sker via et stort an-
tal boglader, idet IBC leverer gennem ca.
89% af provinsbogladerne og ca. 27% af de
københavnske boglader.

Fraregnet biblioteksrabatten fra boglade
til bibliotek giver denne ordning den lokale
boglade et dækningsbidrag på 10-15%. En
del af dette dækningsbidrag medgår til dæk-
ning af hjemtagelsesomkostninger (D.B.K.-
salær og fragt), renter og udbringning, foru-
den at det er basis for den service med hensyn
til f.eks. gennemsynssendinger, levering af
bøger, der ikke er på IBC's tilbudsliste, kon-
tering o.s.v., som den lokale boglade i det
daglige yder det lokale bibliotek.

Ordningen har afgørende betydning for
eksistensen af lokale boglader især i mindre
byer, fordi den giver bogladerne en nogen-
lunde sikker omsætning.

IBC omsatte i 1981 for 78,9 mio. kr. lait
klargjorde man 1,7 mio. bind til en gennems-
nitlig pris af 14,50 kr. pr. indbinding.

I de såkaldte lektørudtalelser, som udsen-
des af institutionen jfr. nærmere herom i af-
snit 7.4.1.), behandles årligt 3-4.000 titler,
primært nyudgivelser. Af disse bøger tilby-
des omkring halvdelen bibliotekerne på en
ugentlig tilbudsliste. Herved finder der en vis
selektion sted, idet man frasorterer de bøger,
som skønnes ikke at have biblioteksmæssig
interesse. Man søger i denne forbindelse at
tilgodese bibliotekslovens påbud om alsidig-
hed, men der tages også visse forretnings-
mæssige hensyn, idet der især satses på ud-
givelser med et forventet mindstesalg på 50

eksemplarer. Da den marginale litteratur så-
ledes ikke altid tilbydes gennem IBC, kan
den blive dyrere for bibliotekerne at anskaf-
fe. Det har iøvrigt været nævnt i debatten om
lektørudtalelserne, at der i perioder med
knappe personalemæssige ressourcer kan be-
stå en fare for, at disse bliver den eneste op-
lysningskilde ved overvejelserne om bogan-
skaffelser. Dette hænger tillige sammen med,
at IBC hurtigere end alle andre kan være
fremme med listerne over nyhedstilbudene,
idet man har aftaler med forlag om, at insti-
tutionen får korrekturaftryk ca. 6 uger før
bøgernes udgivelse. Da de store forlag har de
største ressourcer til at markedsføre deres
nyheder, vil de have et fortrin i kampen om
at komme først, og få udbredt kendskabet til
nyudgivelserne, men meget afhænger i så
henseende også af samarbejdet mellem bibli-
otekerne og de leverende boglader.

IBC har i almindelighed en leveringsfrist
på 10 uger fra bestillingen, i enkelte tilfælde
bruger man dog kun 5-6 uger.

Dansk Bibliotek Tjeneste - DBT - er et fir-
ma, der drives som privat anpartsselskab.

Virksomheden har 85 ansatte fordelt hos
Biblioteksboghandelen på Kultorvet i Kø-
benhavn, som er administration og hovedsæ-
de, og dennes afdeling på Amager samt bog-
binderiet i Svendborg, der indbinder bøger til
folkebibliotekerne i hele landet. Desuden har
firmaet en afdeling i Odense, Chr. Back
Universitetsbogbinderi, der indbinder tids-
skrifter og bøger til forskningsbibliotekerne.

DBT leverer og indbinder bøger dels igen-
nem Biblioteksboghandelen, men også gen-
nem lokale boglader, der derved bevarer hele
deres dækningsbidrag samtidig med, at bøg-
erne afhentes hos dem af DBT's vogne. Le-
veringstiden er ca. 4-6 uger. Alle nye bøger
leveres med trykt lomme, bogkort samt et
hyldelistekort. DBT har ikke samme mulig-
heder som IBC for en rationel produktion,
dels fordi man ikke modtager bøger i materie
fra forlagene, og oplagenes størrelse på de
enkelte titler er også mindre. Men på trods af
dette kan DBT på grund af en meget effektiv
arbejdsgang holde samme priser som IBC,
med undtagelse af de rabatter IBC giver bi-
bliotekerne for de store eksemplartal af sam-
me titel.

DBT indbinder også enkeltbøger, tidskrif-
ter, og foretager ombindinger, reparationer
etc. efter en særlig prisliste.
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Udover indkøbet af biblioteksbøger gen-
nem IBC og DBT sker der et betydeligt salg
gennem andre boghandlere og bogbindere.
Der findes således en del leverandører, som
har organiseret et fast samarbejde mellem
boghandler(e) og bogbinder. Sådanne leve-
randører vil ofte søge at konkurrere på en
kortere leveringstid end de store firmaer, li-
gesom de ofte med fordel kan specialisere sig
i små leverancer, herunder også af marginale
udgivelser, som ikke tilbydes af andre. Ende-
lig køber en del biblioteker bøgerne direkte
fra boghandlerne, idet man selv foranstalter
indbindingen. Specielt med hensyn til skole-
bibliotekernes indkøb forekommer det, at en
mere beskeden klargøring - den såkaldte
plastning - foretages af kommunerne selv i
egne værksteder.

5.3.2. Forskningsbibliotekerne
I henseende til bogindkøbet udgør de danske
forskningsbiblioteker en lidet homogen
gruppe, hvilket hænger sammen med, at
størsteparten af disse biblioteker er højt spe-
cialiserede, ikke mindst hvis man medregner
forskningsinstitutionernes interne bibliote-
ker. Ser man på erhvervelsen af dansk littera-
tur, gør der sig særlige forhold gældende for
Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i
Århus, idet disse biblioteker som led i pligt-
afleveringsordningen i henhold til lov nr. 160
af 1. juli 1927 vederlagsfrit modtager hver 1
eksemplar af enhver nyudkommen tryksag.
Samme ret gælder for Universitetsbiblioteket
i København, men kun efter rekvisition. Dis-
se bibliotekers indkøb af danske udgivelser
er derfor begrænset.

Også de øvrige forskningsbiblioteker ind-
køber i høj grad udenlandsk litteratur, hvil-
ket hænger sammen med disse bibliotekers
specialiseringsgrad. Bogindkøbet sker dels
gennem danske boglader, dels direkte fra
udenlandske forlag eller boglader, selv om
det betyder, at bibliotekerne mister mulighe-
den for at hjemtage bøgerne til gennemsyn.

Tager man yderpunkterne i forskningsbib-
liotekernes køb i udlandet, ligger Danmarks
tekniske Bibliotek lavest med under 1% og
Det kongelige Bibliotek højest med 90% af
alle indkøb placeret direkte i udlandet. Et an-
det eksempel er Statsbiblioteket, der har delt
sine indkøb op med lidt over halvdelen her-
hjemme og resten i udlandet, men trækkes

momsen fra, bliver beløbet til de danske bog-
lader mindre end beløbet til udlandet.

Forholdet mellem det direkte indkøb fra
udlandet og indkøbet gennem den danske
importboghandel har givet anledning til en
del debat, hvorom der henvises til afsnit 5.2.
om importboghandelen.

5.3.3. Bogsalget til undervisningsinstitutio-
ner
Der solgtes i 1980 for netto 208 mio. kr. bøg-
er, produceret til undervisningsbrug. Dette
beløb udgjorde omkring 35% af salget fra
Forlæggerforeningens medlemmer, og
27-28% af forlagenes samlede salg. Hertil
kommer et temmelig omfattende salg af
ikke-skolebøger, som bruges i undervisnin-
gen, f.eks. skønlitterære klassikere. En bety-
delig del af den samlede skolebogsprodukti-
on ligger hos forlagene Gyldendal, Gjelle-
rup, Munksgaard, Aschehoug og Gad.

Salget af bøger til undervisningsinstitutio-
ner sker næsten udelukkende gennem bog-
handelen. En mindre del passerer desuden
gennem Indbindingscentralen. Efter at skole-
rabatten er ydet, har boghandlerne et dæk-
ningsbidrag på 10-15% til dækning af bestil-
ling, hjemtagelsesomkostninger, fakture-
ring, pakning og udbringning samt service i
form af gennemsyn, kontering, et evt. UVM-
center o.s.v.

For at sikre en effektiv information af un-
dervisningsinstitutionerne om udbuddet af
undervisningsmidler har forlag og boglader i
fællesskab oprettet ca. 50 såkaldte UVM-
centre over hele landet. Et UVM-center er en
særlig afdeling i en boglade, hvor der til sta-
dighed udstilles eller lagerføres omkring
6.000 titler. Forlagene forpligter sig til at
fremlægge et eksemplar af alle nye undervis-
ningsbøger i UVM-centrerne på udgivelses-
dagen, således at udstillingerne altid er aktu-
elle.

UVM-centrernes virksomhed er selvsagt
primært salgsmæssigt orienteret. En mere
pædagogisk rettet virksomhed øves af
Landscentralen for Undervisningsmidler og
amtscentralerne for undervisningsmidler.
Disse centraler beskæftiger sig med informa-
tion om og udlån af undervisningsmidler, og
desuden står de for produktion og distributi-
on af lyd- og videobånd samt film til under-
visningsbrug.
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Også Danmarks Radio udgiver undervis-
ningslitteratur i tilknytning til undervisnings-
udsendelserne. Disse udgivelser sælges enten
direkte fra institutionen eller gennem bog-
handelen.

Specielt for de højere uddannelsesinstitu-
tioners vedkommende forudsættes de uddan-
nelsessøgende selv at anskaffe de fornødne
lærebøger. Dette kan ske gennem den almin-
delige boghandel, men en del uddannelsesin-
stitutioner huser egne boglader, som er speci-
aliseret i de relevante fag, ligesom man i en
vis udstrækning også driver egne forlag. For-
målet er at sikre de studerende den nemmeste
og billigste adgang til undervisningsmateria-
lerne. I henhold til samhandelsreglerne har
boghandlerne ret, men ikke pligt til at yde en
studierabat på højst 10% til studerende, der
fremviser studiekort til studier, som omfattes
af Boghandlerrådets studierabatdispensa-
tion. En væsentlig del af studierabatten ydes
af uddannelsesinstitutionsbogladerne, som
undertiden desuden udleverer gratis materia-
ler. Dette gælder dog ikke for de geografisk
spredte studier, f.eks. teknika og seminarie-
uddannelserne (lærere, børnehavepædago-
ger, socialpædagoger osv.). I 1982 fandtes
ialt 18 institutionsboglader/forlag, hvoraf de
7 var organiseret som selvejende institutio-
ner. Med undtagelse af bogladerne ved
Odense og Københavns universiteter og Dan-
marks tekniske Højskole stillede uddannel-
sesinstitutionerne såvel salgs- som lagerloka-
ler vederlagsfrit til rådighed. løvrigt betaltes
i en del tilfælde en leje, der lå væsentlig un-
der normal markedsleje. Endvidere afholdt
uddannelsesinstitutionerne i mange tilfælde
udgifter til drift og vedligeholdelse samt til
indkøb af udstyr.

Forholdene omkring disse boglader og for-
lag blev i 1978 undersøgt af rigsrevisionen,
jfr. Beretning nr. 4 1977-78 om en undersøg-
else af boghandeler og forlag ved universite-
terne og de højere læreanstalter. Rigsrevisio-
nen fandt, at det ikke umiddelbart forekom
begrundet, at der afholdtes udgifter til etab-
lering og drift af lokaler m.v. for sådanne
boghandler og forlag af institutionernes or-
dinære bevillinger. Herved skabtes mulighed
for opnåelse af overskud og oparbejdelse af
disponibel egenkapital, der bl.a. fandt an-
vendelse til studentersociale formål. Rigsre-
visionen måtte ud fra bevillingsmæssige syns-
punkter mene, at støtte til sådanne formål

burde ske ved særskilte tilskudsbevillinger,
hvoraf formålet fremgik. Det hedder videre
i Rigsrevisionens beretning:

»53. Rigsrevisionen er opmærksom på den praktiske
fordel, der ligger i etableringen af boghandeler i til-
knytning til institutionerne. Undersøgelsen synes
imidlertid at vise, at de direkte økonomiske fordele,
som eksistensen af sådanne boglader indebærer, både
for studerende og for uddannelsesinstitutioner er af
begrænset omfang.

Efter rigsrevisionens opfattelse bør driften af bog-
handeler og forlag ved højere uddannelsesinstitutio-
ner ske på kommercielt grundlag ved oprettelse af
egentlige lejekontrakter med erhvervsdrivende, stu-
denterorganisationer eller andre, som det ud fra en
forretningsmæssig vurdering må anses for rigtigst at
overlade driften af sådanne virksomheder til. I sådan-
ne lejeaftaler, der i princippet bør have samme ind-
hold ved alle uddannelsesinstitutioner, må det ud
over fastsættelse af størrelsen af lejebeløbet bestem-
mes, i hvilket omfang udgifter til varme, el, vand
m.v. skal afholdes af lejeren. Selve huslejen bør svare
til almindelig markedsleje. Udgifter til inventar og
udstyr bør enten afholdes af lejeren eller indgå i hus-
lejeberegningen.

54. For så vidt den nugældende praksis for etable-
ring og drift af boghandeler og forlag ved højere ud-
dannelsesinstitutioner måtte blive opreholdt, finder
rigsrevisionen det rettest, at der tilvejebringes gene-
relle retningslinier for virksomhedernes organisation
og indholdet af vedtægtsbestemmelser, og at der fast-
sættes ensartede regler med hensyn til lokalernes
etablering, størrelse og indretning samt driftsudgif-
ternes fordeling på henholdsvis boghandelerne/forla-
gene og institutionerne. Retningslinierne bør rumme
en klar tilkendegivelse af, at staten ikke er forpligtet
i forhold til boghandelernes og forlagenes kreditorer,
herunder vareleverandører.

55. Ved skrivelse af 7. april 1978 forelagde rigsrevi-
sionen undersøgelsens resultater og de forannævnte
synspunkter for undervisningsministeriet.

I skrivelse hertil af 31. juli 1978 har ministeriet
meddelt, at man har noteret sig, at rigsrevisionen er
opmærksom på den praktiske fordel ved institutions-
boghandeler. Ministeriet har videre udtalt, at det må
anses for rimeligt at opretholde ordninger, der sikrer,
at lærere og studerende hurtigt og billigt i en institu-
tionsboghandel kan erhverve det rette undervisnings-
materiale og den nødvendige faglige litteratur m.v. til
brug i undervisning og forskning.

Til rigsrevisionens bemærkning om, at den rabat,
som bogladerne yder de studerende, som følge af de
særlige samhandelsregler ikke synes at overstige de
rabatter, der kan opnås ved køb af bøger i private
boghandeler, udtaler undervisningsministeriet at uag-
tet prisdannelsen også for udenlandsk faglitteratur,
der udgør en væsentlig del af bogladernes omsætning,
i princippet er reguleret, er den efter ministeriets me-
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ning i praksis fri. Institutionsbogladerne vil ofte være
hovedkommissionær eller eneimportør af de pågæl-
dende bøger, og der findes derfor næppe umiddelbart
grund til at afvise, at eksistensen af institutionsbog-
handelerne kan være medvirkende til at sikre rimelige
priser på lærebøger, dels ved direkte bestilling af så-
danne bøger i udlandet, dels ved opkøb af større op-
lag af speciallitteratur, for hvilken afsætningsmulig-
hederne i Danmark normalt er begrænset.

Ministeriet finder, at sikring af gode muligheder
for bogkøb m.v. er et så væsentligt led i de videregå-
ende uddannelsesinstitutioners virksomhed, at det ik-
ke kan siges at være urimeligt, at institutionerne i et
vist omfang stiller lokaler m.v. til rådighed for insti-
tutionsboglader, således som det efterhånden er ble-
vet fast praksis.

56. Ministeriet erklærer sig enig med rigsrevisionen
i, at det formentlig vil være hensigtsmæssigt at søge
tilvejebragt ensartede regler med hensyn til, hvilke fa-
ciliteter institutionerne kan stille til rådighed, under
hvilken form virksomhederne skal drives, og hvorle-
des der skal forholdes med overskud m.v. Det er mi-
nisteriets hensigt at nedsætte en intern arbejdsgruppe,
der skal tage de spørgsmål rigsrevisionen har rejst, op
til mere principiel overvejelse.

I disse overvejelser vil naturligt indgå spørgsmålet
om lejefastsættelsen, men undervisningsministeriet
må i denne henseende anse det for meget ønskeligt, at
de hidtidige lejeberegningsprincipper videreføres. Det
må efter ministeriets opfattelse i denne forbindelse
være af betydning, at driftsherregevinsten ved institu-
tionsboghandeler ikke tilfalder en privat virksomhed,
men derimod under forskellige former de studerende.
Tilsvarende synspunkter kan anlægges ved forlags-
virksomhed. Såfremt virksomheden skulle erlægge
markedsleje, ville dette indebære, enten at priserne
måtte forhøjes, eller at overskuddet ville formind-
skes. Da overskuddet som hovedregel anvendes til
studentersociale formål, ville konsekvenserne under
alle omstændigheder være, at de studerende generelt
ville blive ringere stillet i økonomisk henseende, hvil-
ket man i hvert fald for tiden ville anse for meget
uheldigt.

Med hensyn til gratis udlevering og salg af under-
visningsmateriale ved institutter og lign. anføres det
i ministeriets skrivelse, at det foran nævnte udvalg
som behandler spørgsmålet, forventes at afslutte sit
arbejde i efteråret 1978.

57. I en skrivelse af 5. september 1978 til undervis-
ningsministriet har rigsrevisionen meddelt, at man
har bemærket sig, at ministeriet agter at tage spørgs-
målet om opstilling af ensartede regler for driften af
boghandel- og forlagsvirksomhed ved højere uddan-
nelsesinstitutioner op til principiel overvejelse.

Efter rigsrevisionens opfattelse bør der samtidig
med fastsættelse af sådanne regler skabes bevillings-
mæssigt grundlag for den direkte og indirekte støtte,
uddannelsesinstitutionerne som foran beskrevet yder
til boghandel- og forlagsvirksomhed.«

Statsrevisorerne udtrykte ved behandlin-
gen af beretningen tilfredshed med nedsæt-
telsen af arbejdsgruppen, og tilkendegav, at
statsrevisorerne vil tillægge det afgørende be-
tydning, at reglerne søges udtrykkeligt bevil-
lingsmæssigt godkendt. Statsrevisorerne vil
ligeledes lægge vægt på, at rigsrevisionen lø-
bende bliver i stand til at følge statsmidlernes
forvaltning på dette område i forbindelse
med revisionen.

Undervisningsministeriets arbejdsgruppe
indstillede den 15. september 1980, at der
fortsat bør stilles lokaler til rådighed for stu-
denterboghandler og -forlag inden for visse
nærmere angivne forudsætninger og ram-
mer. Således må undervisningsinstitutioner-
ne ikke selv engagere sig i driften af disse
foretagender, og driftsmæssige begunstigel-
ser i form af huslejefritagelser m.v. må ikke
ydes, hvis virksomhederne drives af private
med overskud for øje. Vedtægterne skal god-
kendes af institutionerne og undervisnings-
ministeriet. Hvis institutionerne inden for
deres rammer mener at kunne afse lokaler til
formålet, kan disse vederlagsfrit overlades
boghandlerne og forlagene, dog højst om-
kring 250m2 for salgs- og arbejdslokaler og
normalt højst 150m2 til lagerlokaler. For de
lokaler, som institutionerne stiller veder-
lagsfrit til rådighed, kan de afholde udgifter
til varme, el og rengøring, ligesom der kan
afholdes udgifter til inventar i forbindelse
med etableringen. Alle andre driftsudgifter,
herunder udgifter til lønninger, telefon, in-
ventarvedligeholdelse og -udskiftning må
virksomhederne selv afholde. løvrigt kræves,
at der indgås skriftlige aftaler mellem institu-
tionerne og virksomhederne om de nærmere
vilkår, således at den revisionsmæssige kont-
rol kan gennemføres. Den bevillingsmæssige
hjemmel tilvejebringes ved tekstanmærkning
på finansloven. Disse regler, der i alt væsent-
ligt er en kodifikation af den hidtidige prak-
sis, blev tiltrådt af Finansudvalget ved Akt
337 af 2/6 1982, og de blev fulgt op af under-
visningsministeriets retningslinier af 2/7
1982 for boghandel- og forlagsvirksomhed
ved højere og videregående uddannelsesinsti-
tutioner.

5.3.4. Bogudvalgets overvejelser
Som det fremgår af de ovenstående afsnit
foregår en betydelig del af leverancerne til
folke- og skolebiblioteker direkte fra forlags-
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ekspeditionerne til Indbindingscentralen,
som i henhold til en aftale mellem Boghand-
lerrådet og institutionerne herefter ekspede-
rer leverancerne til de lokale boghandlere,
som videresender dem til bestillerne. Imidler-
tid er der i de seneste år af boghandlere etab-
leret flere bogbindervirksomheder, som på
samme måde som Indbindingscentralen leve-
rer bøger til bibliotekerne i biblioteksklar-
gjort stand. Da disse boghandlere ikke har
pligt til at levere bøgerne til bibliotekerne via
en lokal boghandler, og altså heller ikke pligt
til at afstå nogen del af avancen på bøgerne
til en lokal boghandler, mener Indbindings-
centralen at den herved udsættes for konkur-
renceforvridning. Indbindingscentralen har
protesteret imod dette forhold, og der er ind-
ledt forhandlinger med henblik på at få til-
vejebragt en fuldstændig lighed på området.

Det salg af bøger, som på den beskrevne
måde kanaliseres gennem de lokale boglader,
spiller en så stor rolle, at det for mange bog-
lader, især i mindre byer, ville være vanske-
ligt at klare sig, hvis det faldt bort. Uden
IBC-salget ville de lokale boglader i hvert
fald næppe være i stand til at yde det lokale

bibliotek og de lokale skoler den fornødne
service.

Der har været enighed i Bogudvalget om,
at de pågældende leverancer af hensyn til op-
retholdelsen af de talsidige boghandlernet
fortsat bør ske gennem de lokale boghandle-
re. Det ville efter udvalgets opfattelse være
en kortsynet politik at lade salget til instituti-
onerne gå uden om boghandlerne. De bespa-
relser for undervisningsvæsenet og bibliote-
kerne, som kunne opnås ved oprettelsen af
indkøbscentraler, ville kun være tilsynela-
dende, idet de ville blive opvejet af lønom-
kostninger og øvrige driftsudgifter. Konse-
kvensen ville desuden blive, at institutioner-
ne ville miste fordelene ved at bruge de lokale
boghandlere, og at mange boglader måtte
nedlægges. På lidt længere sigt ville dette
sandsynligvis føre til, at det offentlige for at
sikre det alsidige udbud af bøger til forbru-
gerne ville blive tvunget til at iværksætte
økonomiske støtteforanstaltninger for bog-
handelen, aer mere end opvejede de ind-
vundne besparelser. Man er iøvrigt opmærk-
som på, at disse spørgsmål er genstand for
forhandlinger mellem de berørte parter.

5.4.1. Bogsalget gennem kiosker og bladhandeler

Der findes i Danmark ca. 10.000 bladhande-
ler, hvoraf ca. 1/3 fører bøger i sortimentet.
Kioskerne har ofte tiltrukket sig interesse
som en alternativ formidlingskanal for litte-
raturen, hvilket hænger sammen med det sto-
re publikum, der kommer i disse forretninger
p.g.a. udbudet af dagligvarer og nødvendig-
hedsartikler. Principielt er der intet til hinder
for et betydeligt udbud af bøger i bladhande-
1erne, idet samhandelsreglerne tillader forla-
gene at levere bøger under frisalgsgrænsen
(pr. 1/6 1982 65,25 kr.) til alle handlende.
Denne mulighed benyttes imidlertid ikke af
mange kiosker, hvilket ikke blot skyldes tra-
dition. Det må erkendes, at kioskejerne sjæl-
dent har kendskab til forlagenes udbud,
hvortil kommer, at bladhandelerne alminde-
ligvis kræver en ret til at returnere usolgte
bøger inden for en tidsramme af et halvt år,
hvilket er betydeligt mere vidtgående end den
tilsvarende ret for bogladerne.

Enkelte forlag har dog gjort forsøg med
salg af bøger gennem bladhandelerne. Især
har Gyldendal forsøgt sig med Tranebøger-

8*

ne, en billigbogsserie der startede i 1959. For-
laget informerede bladhandelerne om den lit-
teratur, der optryktes i serien, ved konsulent-
besøg, men dette måtte opgives efter 2 år, da
det ikke var rentabelt. I det hele taget levede
forsøget ikke op til forventningerne, idet sal-
get ikke kom over 5% af, hvad man havde
kalkuleret som muligt. Endvidere kan næv-
nes salget af Spectrums Pocketbøger, der
kulminerede i 1963-64, og som senere blev
genoplivet som Spectrum Paperbacks, en
spændingsserie hvis største succes var Sjö-
wall og Wahlöös kriminalromaner. Gylden-
dal fører fortsat en række pocket- og paper-
backserier i bladhandelerne, men man mener
dog på forlaget at have gjort den erfaring, at
det ikke nytter at satse på dette salg. En mar-
kedsundersøgelse, som Den danske Bog-
handlerforening foretog i 1980, viste, at kun
3% af den del af den voksne, danske befolk-
ning, som indenfor den sidste måned havde
købt en bog, havde købt bogen i en kiosk.
Andelen var dog væsentligt større blandt de
16-19-årige.
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Der har fra forskellig side, bl.a. fra Bog-
udvalgets arbejdsgruppe vedrørende børne-
og ungdomslitteratur (se herom afsnit 8.2.3.
nedenfor), været rejst forslag om en forbed-
ring ikke mindst af børnebogssalget gennem
et salgsfremstød for de af Forlæggerforenin-
gens medlemmer udgivne børnebøger. Tan-
ken har imidlertid mødt modstand såvel fra
de implicerede forlag som fra boghandlerne.
Boghandlerne har heri set en konkurrence-
fordrejning, idet bladhandelerne ofte opere-
rer med længere åbningstider end boglader-
ne. Selv om forsøg på at komme i kontakt
med utraditionelle, men potentielle kunder
gennem bladhandelen har vist sig vanskeligt
realisable, kan man næppe afvise, at sådanne
fremstød kan have en væsentlig kulturpoli-
tisk interesse.

I Sverige har man siden 1976 gennemført
et statsstøttet forsøg på salg af kvalitetslitte-
ratur gennem utraditionelle kanaler. Forsøg-
et blev startet som en reaktion på de følger,
som indtrådte ved ophævelsen af den faste
bogladepris, nemlig at salget af billige, popu-
lære bøger steg på bekostning af værker af
højere litterær kvalitet. Forsøget bestod i, at
man ved en intensiv reklamekampagne lance-
rede bogserien »En bok för alla«. Bøgerne
tryktes i høje oplag (50.000 eksemplarer) og
solgtes til en meget lav pris, nemlig 5 sv.kr.
pr. bind, senere forhøjet til 7,50 sv.kr.

Målet var at komme i kontakt med det tra-
ditionelt ikke-bogkøbende publikum ved at
sælge bøgerne gennem kiosker og bladhande-
ler, bogombud på arbejdspladserne, oplys-
ningsforbund og lignende. Det har dog vist
sig, at de fleste købere af »En bok för alla«
hører til de traditionelle bogkøbere.

Fra den svenske bogbranches side nærede
man en vis skepsis overfor forsøget, idet man
mente, at den billige pris dels ville hindre salg
af andre bøger, dels at den ville give kunder-
ne et forkert indtryk af branchens prispoli-
tik. Ingen af delene gik imidlertid i opfyldel-
se; tværtimod oplevede det ordinære bogsalg
en stor, ekstra stigning.

De bedst solgte titler har været svenske
klassikere, f.eks. bøger af Ivar Lo-Johans-
son.

Det salg af bøger, som finder sted gennem
kioskerne, hidrører som det fremgår af oven-
stående kun i ringe grad fra Forlæggerfore-
ningens medlemsforlag. I stedet sker der et
betydeligt salg af bøger fra forlag som Inter-

presse, Carlsen if, Gutenberghus, Williams
Forlag og Winthers forlag. Der er her tale
om den billige, masseproducerede, såkaldte
kiosklitteratur. Denne litteratur læses og sæl-
ges i meget betydelige mængder, men man
kan på mange måder tale om den som en
»uofficiel« litteratur, idet den lever et liv i
stilhed, udenfor det anerkendte litterære sy-
stem. Den anmeldes således ikke i aviserne,
den optages ikke i bogkatalogerne og den
medtages ikke fuldstændigt i Dansk Bogfor-
tegnelse, ligesom forfatterne almindeligvis
ikke er kendte. Bøgerne sælges til meget lave
priser, sammenlignet med andre udgivelser,
hvilket skyldes en meget høj grad af standar-
disering og masseproduktion. Det er f.eks.
ikke ualmindeligt, at bøgerne samtidigt ud-
sendes på både dansk, norsk og svensk.

Distributionen af kiosklitteraturen sker
gennem grossistfirmaer under samme former
som distributionen af aviser og ugeblade.
Bladhandlerne har fuld returret for usolgte
bøger, og det hænder iøvrigt, at disse genind-
bindes to og to og udsælges som reklametil-
bud. Det har været nævnt i debatten om den-
ne litteratur, at der består en fare i, at disse
lave priser hindrer mange kunder i at forstå,
hvorfor bogladernes bøger er så meget dyre-
re, og at dette kan afholde dem fra at købe
bøger i boghandelen.

Det største forlag på dette marked - Win-
thers forlag - udsender hver måned bøger i
25 forskellige serier, fordelt på kriminal-,
western- og romantiklitteratur. I perioden
1960-76 steg antallet af serier fra dette forlag
fra 13 til 32, og antallet af producerede eks-
emplarer steg med 130%. Især skete der en
massiv opblomstring af de romantiske serier
i perioden 1968-76. I 1978 udsendtes 2 mio.
bøger, fordelt på ca. 300 titler. I 1979 lå
hvert oplag på 8-10.000 eksemplarer.

Winthers litteratur skrives af en eller flere
anonyme forfattere sædvanligvis efter en fast
synopsis, der er udarbejdet på baggrund af et
minutiøst kendskab til læsernes art, alder,
oprindelse, interesser og sociale tilhørsfor-
hold.

5.4.2 Bogudvalgets overvejelser
Salget gennem bladhandelen af ikke-kiosklit-
teratur kan have en særlig betydning, fordi
der synes at være en tendens til, at kioskerne
i første række leverer læsestof til de sam-
fundsgrupper, som normalt ikke køber bøger
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i boghandelen. Da der gennem bladhandelen
i overvejende grad sælges serielitteratur af
ringe litterær værdi, bør det overvejes, om
der er mulighed for at øge udbuddet og salget
af kvalitetslitteratur gennem bladhandelen.
Herom henvises til afsnit 8.2.3. om littera-
turformidling nedenfor.

Udvalget har iøvrigt drøftet spørgsmålet,
om der bør gives bladhandlerne en udvidet
adgang til forhandling af bøger. Blandhand-
1ernes repræsentant i Bogudvalgets underud-
valg vedrørende traditionel bogdistribution
ønskede, at bladhandlerne også skulle kunne
forhandle bøger, der nedsættes til under fri-
salgsgrænsen, og at samtlige forlag burde
være forpligtet til at levere samtlige udgivel-
ser under frisalgsgrænsen til salg i kioskerne.
Underudvalget bemærkede hertil, at man
skønnede, at de største hindringer for salg af
»lødige« billigbøger gennem kioskledet er:
a) bøgernes korte levetid i kioskerne,
b) manglende uddannelse af kioskpersona-

let,
c) mangelfuld information til kioskerne om

de bøger, der udsendes, især fra grossi-
sterne,

d) voksende koncentration i grossistledet,
e) grossistledets restriktive kriterier for, hvil-

ke billigbøger man vil distribuere til kio-
skerne (kun de, der ialt kan sælges i
mindst 2.000-4.000 eksemplarer om året -
hvilket i en ond cirkel fører til, at kun de
billigbøger, der ser »salgbare« ud, får lov
til at nå frem til det potentielle publikum),

f) ufordelagtige salgsbetingelser for forlage-
ne (mindst 40% rabat på alt, fri returret,
ringe salgsarbejde, stor makulatur),

g) koncentrationstendenser i udgiverledet (ét
forlag dominerer nu kioskmarkedet næ-
sten totalt og spærrer i realiteten for eks-
perimenter med andre bogtyper), hvilket
resulterer i stadigt færre udgivere og sta-
digt færre genrer og titler i stadigt større
oplag.

Bogudvalget er af den opfattelse, at disse
vanskeligheder fortsat gør sig gældende.
Man finder det i og for sig ønskeligt, at der
til stadighed er et vist udbud af kvalitetslitte-
ratur i bladhandelen, idet der herved kan ske
en spredning tilbefolkningsgrupper, som ik-
ke nås gennem boghandelen. På den anden
side må det også erkendes, at et massivt ud-
bud og salg gennem bladhandelen kunne
tænkes at svække boghandelens situation,
bl.a. ved at overtage større dele af det
ukomplicerede salg af best-sellers.

Det centrale problem i forbindelse med
pligtmæssige leverancer af alle bøger under
frisalgsgrænsen til bladhandelen synes at lig-
ge i, at bladhandelens normale leveringsvil-
kår på flere betydende punkter adskiller sig
fra boghandelens. Spørgsmålet om, i hvilken
udstrækning forlagene kan vægre sig ved at
levere bøgerne, er derfor i første række af
monopolretlig art. Udvalget vil i denne for-
bindelse pege på, at forlagenes prisfastsættel-
se i reglen primært er baseret på salg gennem
boghandelen under de her gældende vilkår.
Forpligtes forlagene til i væsentligt videre
omfang end normalt at levere til salg gennem
bladhandelen, kan det blive nødvendigt at
indkalkulere forøgede rabatter og højere re-
turprocenter, hvilket vil føre til prisstignin-
ger på pocket- og paperbackudgaver. En så-
dan udvikling ville man finde uheldig ud fra
kulturpolitiske overvejelser.

Specielt med hensyn til problemet omkring
de nedsatte bøger finder udvalget, at man ik-
ke bør imødekomme ønsket om at få disse
frigivet til salg uden om boghandelen. Efter-
spørgslen efter udsalgsbøgerne er i forvejen
meget stor, og de årlige bogudsalg tilrette-
lægges som et kollektivt fremstød for bog-
handelen, der selv financierer reklamer m.v.
Reelt set er det formentlig også tvivlsomt,
om bladhandelen ville udnytte muligheden,
idet alle udsalgsbøger sælges uden returret
fra forlagene.

5.5. Direkte salg

5.5.7.7. Bogklubber
I 1960'erne slog det direkte salg fra forlagene
til publikum i form af bogklubber stærkt
igennem. Spredte tilløb i mindre målestok
var sket tidligere. Det er naturligt i den for-
bindelse at nævne, at den tidligst kendte bog-

klub her i landet var »Børnenes bogsam-
ling«, der grundlagdes af Chr. Erichsen i
1896. I udlandet (især Tyskland og USA) slog
bogklubber som Volksverband der Bücher-
freunde, Büchergilde Gutenberg, Book-of-
the-Month-Club og Literary Guild igennem i
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1920'erne og 30'erne. I samme periode her-
hjemme startede AOF's Bogkreds (1931).
Det var ikke en egentlig bogklub, men en
abonnementsordning i tilknytning til arbej-
derbevægelsen, hvori man udgav socialt en-
gageret litteratur. Bogkredsen blev i 1952 af-
løst af Fremads Folkebibliotek, som distri-
buerede dels gennem boghandelen, dels ved
hjælp af et net af såkaldte bogombud, der
fungerede som forlagets repræsentanter på
arbejdspladser og i fagforeninger. Egentlige
bogklubber begyndte her i landet med Dan-
ske Bogsamleres Klub (1946) og Månedens
Bog (senere »Hjem og bog«) (1950). Det
egentlige gennembrud skete dog først fra
1959, da Lademanns Forlag startede bog-
klubben Union. Siden har klubbernes udvik-
ling gjort dem til en meget væsentlig faktor
på bogmarkedet.

Der findes flere måder at organisere bog-
klubsalg på, men især to salgsformer har
vundet indpas her i landet, nemlig bogpakke-
systemet og »månedens bog«. Bogpakke-
systemet, der blev introduceret af Lade-
manns Forlag, indebærer, at medlemmerne
med jævne mellemrum får tilsendt en pakke,
indeholdende 2-4 forskellige bøger. Såfremt
medlemmerne ikke ønsker at aftage bøgerne,
kan de returnere hele pakken. Det er ikke
muligt kun at beholde enkelte af bøgerne.
»Månedens bog«-princippet fungerer på den
måde, at medlemmerne med jævne mellem-
rum, oftest - men dog ikke i alle tilfælde - en
gang om måneden, får tilbudt en enkelt bog.
Hvis medlemmet ikke ønsker denne bog, må
den afbestilles. Sker dette ikke, vil bogen
blive tilsendt kunden. Ofte vil der endvidere
være mulighed for at bestille et eller flere al-
ternative tilbud eller bøger fra klubbens
»back-list« (d.v.s. tidligere, ikke udsolgte til-
bud).

Fælles for disse salgsformer er, at kunden
på den ene eller anden måde skal reagere,
hvis købet skal afværges, såkaldt »negativt
salg«. Dette kan der ud fra et forbrugersyns-
punkt knytte sig visse betænkeligheder til.

Det er uomtvisteligt, at bogklubberne ind-
tager en betydningsfuld position på det dan-
ske bogmarked. For at belyse deres nuværen-
de stilling rettede Bogudvalget i november
1981 en skriftlig henvendelse til de to store
bogklubforlag, Gyldendal og Lademann,
samt seks mindre bogklubber om klubbernes
medlemstal. Bortset fra Gyldendal ønskede

ingen af bogklubberne på dette tidspunkt at
oplyse medlemstal. I de følgende beskrivelser
er der derfor benyttet ældre oplysninger,
eventuelt fra andre kilder. Da medlemstalle-
ne ikke henfører til samme tidspunkt, kan en
direkte sammenligning ikke foretages.

En af de største bogklubber i Danmark er
Union, der hører under Lademanns Forlag.
I april 1981 oplyste forlaget over for Bogud-
valget, at Union, da klubben var på sit høje-
ste i 1977, havde ca. 300.000 medlemmer; se-
nere skete der et markant fald i medlemstal-
let, der på oplysningstidspunktet var ca.
120.000. Under Lademanns Forlag hører en
lang række mindre bogklubber, der i reglen
betjener et publikum med mere specielle inte-
resser. Blandt disse kan nævnes Unions Ro-
manbibliotek og Kriminalbibliotek (der ud-
sender samme bøger), Klassiker- og Køkken-
biblioteket. Endvidere er en række klubber
bygget op om enkelte større udgivelser, så-
som Unions Danmarkshistorie og en række
leksika. Senest er Danmarks bogklub kom-
met til. Denne klub betjener sig af pakkesy-
stemet, og er især lagt an på nyere dansk
skønlitteratur. Det er i denne forbindelse be-
mærkelsesværdigt, at andelen af medlem-
mer, tegnet gennem boghandelen, er væsent-
ligt højere for denne klub end for klubberne
under Lademanns Forlag som helhed.

Man har fra forlagets side gjort en betyde-
lig indsats for at kombinere bogklubberne
med salg af andre varer og tjenesteydelser,
og med et engagement i filmbranchen, jf. af-
snit 4.2. side 66 ff.

I perioden 1975-77 havde klubberne det
hidtil højeste medlemstal, der skønnedes at
være omkring 600.000 (medlemstal skønnet
på grundlag af gennemsnitligt antal solgte
eksemplarer, jfr. Ole Hjort Christiansen,
Finn Skøtt Hansen og Bjarne Pedersen, Bog-
klubber i Danmark, side 145, guldmedaljeaf-
handling, Odense Universitet 1980 (stencil)).
Det samlede medlemstal blev i april 1981 op-
lyst til ca. 400.000. Koncernens omsætnings-
tal fremgår af nedenstående opstilling (kilde:
Hans Hertel i Information den 26.-27. janu-
ar 1980 samt oplysninger fra forlaget):
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Tabel 5.7. Lademann-koncernens
ning 1974-80 (i mio. kr.)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Bøger

185
192
209
235
208
201
152

Unikøb

2
34
51
57
55
34
16

Film

0,2
0,2
20
30
15
3
3

omsæt-

Samlet
koncern-

tal1

187
226
279
336
284
250
183

1) Det samlede koncerntal omfatter desuden resultater
fra edb- og reklamevirksomhed.

Gyldendals Bogklub startedes i 1966, og be-
nytter »månedens bog«-princippet. I novem-
ber 1981 oplyste Gyldendal, at klubben hav-
de ca. 215.000 medlemmer. Udover bøger
formidler klubben salg af grammofonplader,
kassettebånd og grafik, men ikke andre va-
rer. Klubbens repertoire bærer i høj grad
præg af slægtskabet med Gyldendals Forlag.
Ifølge oplysninger fra Boghandlerforeningen
og Gyldendals Bogklub får ca. 40% af med-
lemmerne deres bøger ekspederet gennem
boghandelen.

Under Gyldendals forlag hører endvidere
Samlerens Bogklub, klubben Spændende
Bøger og Gyldendals Børnebogklub. Samle-
rens Bogklub startedes af Samlerens Forlag i
1967 og var karakteristisk ved at opdyrke
områder, specielt indenfor den oversatte
skønlitteratur, som ellers havde vanskelige
vilkår på markedet. Klubben blev i begyndel-
sen af 1970'erne overtaget af Gyldendal; på
dette tidspunkt havde den et meget lavt antal
medlemmer. Det lykkedes Gyldendal at øge
medlemstallet betydeligt uden at foretage
indgribende ændringer af klubbens profil, og
den havde i november 1981 ca. 30.000 med-
lemmer. Klubben Spændende Bøger havde
på samme tidspunkt ca. 12.000 medlemmer,
og Gyldendals Børnebogklub havde ca.
30.000. Begge klubber startedes i 1977.

Endelig kan nævnes Lyrikbogklubben,
som er startet i begyndelsen af 1981 i samar-
bejde mellem Borgens og Gyldendals forlag.
Klubben ligner de øvrige af Gyldendals bog-
klubber, og er baseret på nyere dansk lyrik
fra de to forlag. I november 1981 havde
klubben ca. 11.000 medlemmer.

En tredie stor koncern som har startet bog-

klubsvirksomhed, er Gutenberghus, der dels
startede Anders And Bogklub i 1975 og ind-
ledte et nært samarbejde med Alle Børns
Bogklub i 1979, dels har opkøbt Danske
Bogsamleres Klub. Sidstnævnte klub er den
ældste af de eksisterende bogklubber, idet
den grundlagdes af forlaget Wangel i 1946.
Udgivelsesprofilen tegnes især af skønlitte-
rære spændingsbøger. Endelig kan det næv-
nes, at Gutenberghus driver Hjemmets Spise-
kort, der måske ikke er en bogklub i egentlig
forstand, idet man sælger kort med madop-
skrifter til indsættelse i en særlig kassette.
Markedsføringen af klubben sker i forbin-
delse med koncernens ugeblade. Forlaget har
i 1979 oplyst, at Anders And Bogklub havde
ca. 60.000 medlemmer. Alle Børns Bogklub
havde i 1977 ca. 2.000 medlemmer, og Dan-
ske Bogsamleres Klub havde på samme tids-
punkt 35.000 medlemmer (kilde: oplysninger
fra forlaget anført i Bogklubber i Danmark
side 149-150).

Udover de her nævnte klubber findes en
række mindre bogklubber og abonnements-
ordninger. Primavera Underholdningsbog-
klubben oprettedes i 1977 af forlagsbog-
handlerne Palle Fogtdal og Gert Ringhof og
blev året efter overtaget af forlaget Lind-
hardt & Ringhof. Den fungerer efter »måne-
dens bog«-princippet. Profilen tegnes af ro-
mantiske romaner.

Forlaget Rhodos startede en bogklub i ef-
teråret 1979, især baseret på titler fra forla-
gets back-list. Ved udgangen af 1979 havde
klubben omkring 6.400 medlemmer (kilde:
oplysninger fra forlaget, anført i Hans Her-
tel: Litteraturen mellem markedet og staten
(5), Information 31. januar 1980). Udgivel-
serne lader sig både i pris og udstyr nærmest
sammenligne med paper-backs. Klubben
havde indtil slutningen af 1980 et sæt med-
lemsbetingelser som sammenlignet med an-
dre klubbers var meget frie. Disse blev senere
ophævet, og man gik over til blot at orientere
medlemmerne om nye tilbud en gang i kvar-
talet. I november 1981 oplyses det, at bog-
klubben er stillet i bero indtil videre.

Socialistisk Bogklub stiftedes i 1977 og
havde ved udgangen af 1979 omkring 4.000
medlemmer (kilde: op. cit. (6), Information
2. februar 1980). Klubben har især beskæfti-
get sig med udgivelse af socialistisk skønlitte-
ratur; men man har også udsendt enkelte
faglitterære værker. I de første år havde
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klubbens salgsform mere karakter af en
subskriptionsordning, hvor medlemmerne
skulle bestille de ønskede bøger fra katalo-
ger, der udkom med visse mellemrum. (I be-
gyndelsen 1 gang årlig, senere med kortere
mellemrum). Efter et par år så man sig dog
nødsaget til at gå over til negativt salg, i form
af »månedens bog«, dog kun med 6-8 udsen-
delser årligt. Overgangen betød ikke et større
salg, men en hurtigere afsætning af de enkel-
te titler.

Endelig kan det nævnes, at en række
mindre forlag i en årrække har skabt basis
for mere risikobetonende udgivelser ved
subskriptionsordninger. Dette gælder således
forlaget Arena, der havde en ordning med
ca. 700 subskribenter fra forlagets start i
1953 til 1978, hvor ordningen ophørte i for-
bindelse med en samarbejdsaftale med Gyl-
dendal. I 1980 genoptog man dog abonne-
mentsordningen i forbindelse med en genfor-
handling af aftalen med Gyldendal, idet den
viste sig at være af vital betydning for forla-
get. Også Brøndums Forlag har i en årrække
benyttet en subskriptionsordning som grund-
lag for mere eksklusive udgivelser, bl.a. med
illustrationer i original grafik af danske
kunstnere.

Indtil ændringen af samhandelsreglerne i
1982 indeholdt disse ikke særlige bestemmel-
ser om bogklubber, men en række af de ge-
nerelle bestemmelser fandt anvendelse, hvil-
ket bl.a. betød, at bogklubbøger ikke måtte
være i samme udstyr som normaludgaven
(forskelligt omslag ansås ikke for at være
forskelligt udstyr). Desuden medførte regler-
ne om leveringspligt, at boghandlerne havde
krav på at få leveret bogklubbøger til videre-
leverance til klubbernes medlemmer.

Ved revisionen af samhandelsreglerne i
1982 indførtes i § 17 en række særlige be-
stemmelser om bogklubber, som på nogle
punkter indebar ændringer i forhold til de
tidligere regler. Således er kravet om, at bog-
klubbøgerne fremtræder i et særligt udstyr
nu modificeret til, at bogklubben skal være
angivet på titelblad og yderomslag. I øvrigt
kræves det, at klubberne består af medlem-
mer, der har tegnet medlemsskab. Der stilles
ingen krav om større eller mindre køb gen-
nem klubberne, men i de tilfælde, hvor med-
lemsbetingelserne kun forpligter til modta-

gelse af én levering, fritages boghandleren
fra den normale hovedregel om, at bogklub-
bøger kun må sælges til medlemmer. Der til-
sigtes således en ligestilling af salget gennem
boghandelen og det direkte salg, hvilket føl-
ges op af en regel om pligt for klubberne til
at levere til boghandlere i disse tilfælde. En
sådan ligestilling tilstræbes endvidere gen-
nem bestemmelser om, at muligheden for at
vælge levering gennem en boghandel frem-
hæves på nærmere fastsat måde i annoncer
m.v.

Reglerne indeholder ingen generel bestem-
melse om karenstid d.v.s. en vis periode mel-
lem normal- og bogklubudgavens frem-
komst. Derimod bestemmes det, at der skal
iagttages en 6 måneders karenstid, hvis bog-
klubudgaven ikke adviseres for boghandelen
senest ved normaludgavens fremkomst.
Overholdes denne tidsfrist ikke, forpligtes
forlæggerne til at modtage normaludgaven
retur fra boghandlerne. Forlæggernes hand-
lefrihed begrænses således i princippet ikke,
men boghandlerne og forbrugerne sikres
mod at blive overrumplet af en bogklubud-
gave. Tilsvarende gælder med hensyn til salg
af bogklubrettigheder til ikke-samhandelsbe-
rettigede forlag. Her er forlagene forpligtet
til at tilbagekalde normaludgaven senest i
den måned, hvor bogklubudgaven udkom-
mer.

De eksisterende bogklubber har ret varie-
rende medlemsvilkår. For pakkesystemernes
vedkommende synes det almindelige at være,
at udmeldelse kan ske efter medlemmets øn-
ske, således at der kun eksisterer en binding
for så vidt angår reglerne om, at hele pakken
i givet fald skal aftages, hvilket nu også er
fastslået i samhandelsreglerne. Ved »måne-
dens bog«-systemet kræver visse klubber et
minimumssalg på årsbasis eller i medlems-
skabets fulde varighed. Der synes gennem
årene at have været en tendens til stadigt frie-
re medlemsviklår, hvilket harmonerer med
medlemmernes mere forbrugerpolitisk præ-
gede interesser. På den anden side er det
klart, at man fra boghandelens side ikke har
kunnet acceptere, at medlemsbetingelserne
bliver så frie, at bogklubben bliver en ren
formalitet. Man har på denne baggrund i et
enkelt tilfælde skredet ind efter de tidligere
samhandelsregler over for en klub, hvor der
ikke fandtes medlemsbetingelser.
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Samtidigt med revisionen af samhandelsreg-
lerne krævede man fra forfatterside af for-
læggerne, at der indførtes en karenstid på
mindst et år. Dette krav blev ikke imøde-
kommet, og i 1982 har en række forfattere
underskrevet en erklæring, hvori det anføres,
at de ikke agter at udgive deres bøger i en
bogklub, med mindre der iagttages en ka-
renstid på et år, så længe der ikke er afsluttet
overenskomst mellem Dansk Forfatterfore-
ning og Den danske Forlæggerforening om
betingelserne for bogklubudgaver. Dansk
Forfatterforening lægger megen vægt på, at
der indgås sådanne overenskomster, hvilket
er sket med forlaget Gyldendal. Der findes
ingen bindende regler, og praksis er meget
svingende. En enkelt bogklub betaler en roy-
alty på 15%, hvilket svarer til normalen ved
ordinærudgaver. I de øvrige klubber betales
en lavere royalty eller et engangsbeløb for
bogklubrettighederne. Forhandlinger om en
overenskomst er nu under forberedelse.

I Sverige findes der overenskomster mel-
lem Sveriges Forfatterforbund og visse større
bogklubber. Der er både tale om ordninger
med et engangshonorar, hvor klubben ikke
er forpligtet til at oplyse oplagsantal og -stør-
relse, og royaltyaftaler med garantibetaling.

I Norge er der indgået aftaler, der bl.a. på-
kalder sig interesse derved, at de indeholder
forpligtelser for klubberne m.h.t. det årlige
antal udgivelser af norske værker.

Bogklubberne forpligter sig til, at mindst 6
af 12 »hovedbøger« (»Månedens bog modsat
»alternative tilbud«) pr. år skal være skrevet
af norske forfattere. Bokklubben Nye Bøker
har endvidere forpligtet sig til et lyrikpro-
gram - udover det ordinære bogklubpro-
gram - som ligeledes skal bestå af mindst 6
norske bøger pr. år. Desuden har Den norske
Forfatterforening indgået aftaler med bog-
klubberne om en royalty på 12%, som skal
fordeles således at 8% tilfalder forfatteren
og 4% en særlig solidaritetsfond under for-
fatterforeningen, dog undtaget de første
50.000 kr. der tilfalder forfatteren ubeskåret.
Ud over dette skal bogklubberne yde fonden
en generel godtgørelse på 3,6% af bogklub-
prisen pr. solgt eksemplar og hvert halvår
desuden en afgift svarende til 2,6% for det
gennemsnitlige antal medlemmer, som har
fået tilbudt månedens bog. Denne solidari-
tetsfonds midler skal anvendes til støtte for

vanskeligt stillede norske forfattere (uanset
medlemskab af forfatterorganisationerne) og
som støtte for syge eller på anden måde nød-
stedte skønlitterære forfattere.

Bogklubberne har, siden deres udvikling tog
fart i 60-erne, udviklet sig et en betydende
faktor på bogmarkedet. Nærmere oplysnin-
ger herom findes i en undersøgelse, gennem-
ført i januar 1979 af Den danske Boghand-
lerforening i samarbejde med analyseinstitut-
tet AIM. Undersøgelsens resultater og kom-
mentarer hertil er publiceret i et særnummer
af Det danske Bogmarked af 11. juni 1979.
Det fremgår heraf, at 34% af samtlige dan-
ske husstande (d.v.s. ca. 736.000 ud af ca.
2.165.000) er bogklubmedlemmer. lait an-
gives der at være ca. 1.039.000 medlemsska-
ber. Medlemshusstandene tegner sig således
hver for gennemsnitligt 1,4 medlemsskab.

Undersøgelsen viser, at bogklubbernes
medlemmer i særlig grad hører hjemme i de
erhvervsgrupper, der traditionelt altid har
været gode bogkøbere, d.v.s. unge under ud-
dannelse, funktionærer og tjenestemænd
samt selvstændige i byhverv. For Union-
klubberne er der dog også tale om mange
medlemmer blandt arbejdere - specielt fag-
lærte - og selvstændige landbrugere.

Det fremgår iøvrigt af undersøgelsen, at
medlemsprocenten stiger med husstandsind-
komsten, at medlemmerne i særlig grad fin-
des blandt de husstande, hvis overhoved er
under 45 år, og at især husstande med børn
under 7 år har en høj medlemsprocent.

Langt den overvejende del af medlemmer-
ne får deres bøger leveret direkte fra bog-
klubben, men der gør sig dog her visse for-
skelle gældende fra klub til klub, jf. ovenfor.
Det er en nogenlunde generel tendens, at
bogklubmedlemmerne i højere grad køber
normale forlagsudgivelser end ikke bogklub-
medlemmerne. Det bemærkes i kommenta-
ren til undersøgelsen, at dette næppe kan for-
tolkes som et tegn på, at bogklubmedlems-
skab fører til et forøget køb af normaludgi-
velser, men snarere hænger sammen med, at
bogklubmedlemmerne især rekrutteres
blandt de grupper, som i forvejen er gode
bogkøbere.

Af en undersøgelse foretaget for Boghand-
lerforeningen i 1980 fremgår det, at 36% af
de adspurgte var regelmæssige bogkøbere,
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d.v.s. havde købt en bog indenfor den sidste
måned. Af de regelmæssige bogkøbere havde
45% erhvervet den seneste bog gennem bog-
klub, og 42% angav boghandelen som salgs-
kanal. Tilsvarende undersøgelser i 1958/59
viste, at hhv. 78% og 41% af de regelmæssi-
ge bogkøbere havde købt den seneste bog i
boghandlen, mens 44% i 1976 havde benyttet
bogklub som salgskanal.

Fig. 5.8. Direkte bogsalg excl. moms.

300 mill. kr.

Der foreligger ikke eksakte tal for bog-
klubbernes salgsmæssige udvikling i de for-
løbne 20 år. Et vist fingerpeg kan dog hentes
i Forlæggerforeningens statistik over det di-
rekte salg fra forlagene. Oplysningerne er
indhentet hos Den danske Forlæggerforening
og findes ikke offentliggjort andetsteds. De
inflationskorrigerede tal er beregnet med
1948 som basis.
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Det skal understreges, at der ikke kan ud-
ledes entydige oplysninger om bogklubberne
af denne opstiling. Dels omfatter det direkte
salg udover bogklubberne også kolportage-
salg og postordresalg, dels er de bogklubleve-
rancer, som er gået gennem boghandelen ik-
ke medregnet.

Uanset de nævnte forbehold synes det
klart, at det direkte salg er steget kraftigt i
årene frem til 1977, hvor kolportagens andel
heraf i øvrigt har udvist en klart faldende
tendens. Siden 1977 er det direkte salg dog
faldet både procentuelt og i reelle tal. Dette
korresponderer med både medlemstilbage-
gangen hos Lademann, og med at ca. 5O°7o af
medlemmerne i Danmarks bogklub - Lade-
manns seneste bogklub - får bogpakken leve-
ret gennem en boghandler, hvorimod kun ca.
10% af Unions medlemmer får leveringer
gennem boghandler. Det faldende bogklub-
salg skyldes, udover en generel tilbagegang i
bogomsætningen, hovedsagelig to faktorer:
For det første at de sidste bind af Lademanns
Leksikon udkom i 1977, hvilket alene betød
et fald i Unions medlemstal på 80.000 fra
1977 til 1978 (oplysninger fra forlaget, anført
i Bogklubber i Danmark, s. 145), og for det
andet at markedet i hvert fald midlertidigt er
blevet mættet.

5.5.1.2. Bogudvalgets overvejelser
Et af Bogudvalget nedsat underudvalg*, der
afgav en (upubliceret) rapport om den tradi-
tionelle bogdistribution i oktober 1973 havde
følgende bemærkninger om bogklubberne:

»Det må afklares, hvorvidt bogklubberne reelt udvi-
der antallet af bogkøbere - -læsere eller trækker vok-
sende andele af markedet til sig på andre udgiver- og
distributionskanalers bekostning; i sidste tilfælde vil
de jo på længere sigt true produktion og salg af mind-
re populære bogtyper. Fra et forfattersynspunkt kan
bogklubberne udgøre en fare, fordi de gør de få
kendte forfattere endnu mere solgt på de mindre
kendte forfatteres bekostning, og således forstærker
markedsmekanismerne. Fra et forbrugersynspunkt
kan bogklubberne med deres centraliserede valg og
den mere eller mindre bundne salgsform betyde en
eliminering af det frie forbrugervalg og en smagsmo-
nopolisering ud fra mere eller mindre kommercielle
kriterier.«

*) Om underudvalgets sammensætning og kommissori-
um henvises til oplysningerne i forordet, ovenfor side 10.

Underudvalgets flertal (medlemmerne Her-
tel, P.M. Jacobsen, Carsten Tofte og Tage
Voss) udtalte følgende:

»Alt i alt betyder det, at skønsmæssigt 1/3 af det
samlede bogudbud og den altovervejende del af skøn-
litteraturen nu formidles gennem bogklubberne, og at
en stadigt voksende del af forbrugerne i praksis over-
lader deres bogvalg til andre. Bogklubbernes delvis
garanterede afsætning muliggør af og til usikre udgi-
velser, men det kan også drive den »normale bogud-
givelse« over i retning af stordriften (selv førsteudgi-
velser får i voksende omfang karakter af pilotoplag
til sondering af markedet for det egentlig rentable:
bogklugudgaven). Dette stærkt centraliserede bog-
valg - herhjemme koncentreret i to store forlagshuse
med reel monopolisering i hver deres ende af det effek-
tivt delte marked - giver risiko for smagsmonopolise-
ring og dermed for indskrænkning af forbrugernes
valgmuligheder og litteraturens ytringsmuligheder.«

Endvidere anførtes af disse medlemmer
følgende vedrørende forholdet mellem bog-
klubudgaver og billigbogsudgaver:

»Siden 1967 er antallet af billigudgaver næsten halve-
ret: fra 1036 (1967) til 580 (1972). Alene fra 1971 til
1972 er der sket et fald på 203 titler, og heraf er de
193 skønlitterære. Det er tydeligvis også en bivirkning
af omlægningen i retning af stordrift: en lang række
aktuelle værker (især skønlitterære) der tidligere ville
være blevet genudgivet hurtigt i billigudgaver kom-
mer nu i bogklub i stedet. I bedste fald vil bogklub-
udgaven forsinke en påfølgende billigudgave indtil
den første er udsolgt ved back-list salg.«

Fra forlæggerside er det senere fremført,
at bogklubudgaver i virkeligheden må side-
stilles med billigbogsudgaver, eftersom pri-
sen på bogklubudgaver oftest ligger under
halvdelen af ordinærudgavens. Andre finder
det ikke naturligt at sidestille disse to katego-
rier af bøger; billigbøger er tilgængelige for
alle uden nogen form for forpligtelser, mens
bogklubbøger kun er tilgængelige for klub-
medlemmer på særlige betingelser.

Bogklubbernes funktion i det litterære liv
er søgt nærmere analyseret i en rapport fra
Bogudvalgets arbejdsgruppe vedrørende lit-
teraturformidling.*). Arbejdsgruppen kon-
kluderede, at risikoen ved bogklubsystemets
vækst set fra et litteraturformidlings-
synspunkt er, at klubberne sandsynligvis nok
får fat på visse nye læsere, men også synes at
ekspandere ved at suge læsere ind fra den

*) Om arbejdsgruppens sammensætning og kommissori-
um henvises til forordet ovenfor side 10, med hensyn til
gruppens øvrige arbejde henvises til afsn. 8 nedenfor.
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øvrige del af bogmarkedet, d.v.s. fra bog-
handelen, fra de mindre forlag og fra bøger
i normal- og billigudgaver. Bogklubbernes
salgsform - den mere eller mindre sikre af-
sætning til på forhånd definerede målgrup-
per - imødekommer forlagsbranchens behov
for sikrere markedsstyring og stordrift (færre
titler i større oplag), men dermed forstærker
den pr. definition koncentrationen omkring
de sikre titler af de sikre navne - dem, der i
forvejen er kendt gennem de øvrige masse-
medier. Det hedder videre herom:

»Denne koncentration omkring stadigt færre titler i
stadigt større oplag øger de store forlags og de kendte
forfatteres dominans på markedet - på de mindre
forlags og de mindre kendte forfatteres bekostning.
Det bliver vanskeligere for de mindre populære navne
og titler at klare sig, og derved indskrænkes forbru-
gernes valgmuligheder og forfatternes ytringsmulig-
heder. Det direkte salg fra forlag til forbruger under-
minerer også eksistensgrundlaget under den i forvej-
en vanskeligst stillede del af boghandelen. Og de do-
minerende forlag deler markedet mellem sig ved at
forsyne hver deres målgrupper med de dertil svarende
typer litteratur. Det indebærer i sig selv en stor risiko
for smagsmonopolisering, når 1/2 mio. familier mere
eller mindre direkte får deres bogvalg fra landets to
største forlagshuse - og 300.000 af dem forsynes med
færdige pakker.«

Det anføres endvidere i arbejdsgruppens
konklusioner, at der

»Hertil kommer betænkeligheder omkring de typer
litteratur, som især den populære del af klubberne
formidler til deres medlemmer. En betydelig del af til-
budene har karakter af temmelig vitaminfattig
bestseller-litteratur, romantiske romaner og kriminal-
romaner af triviallitterær karakter, samt kogebøger
og fagbøger uden større oplysningsværdi. Et særligt
problem udgør udgaverne af klassiske tekster, der i
en række tilfælde har været så drastisk forkortede og
»editerede«, at de nok bliver lettere tilgængelige for
et stort publikum, men til gengæld har fjernet sig så
langt fra de tekster, der skulle formidles, at de kun
giver læserne en afglans af dem og generelt undermi-
nerer moderne læseres mulighed for at forstå fortiden
og dens kulturelle udtryk.

Bogklub-formen har imidlertid også sine indlysen-
de fordele. Klubberne medvirker givetvis til rekrutte-
ring af nye boglæsere og bevirker, at ikke bare de
stærkest opreklamerede, men også nogle af tidens
væsentligste skøn- og faglitterære værker når ud til et
publikum, der ofte er mere end tidoblet i forhold til
litteraturens klassiske publikum. Den på forhånd sik-
rede afsætningsform vil ligeledes jævnligt kunne dan-
ne underlag under - og udbredelse for - publikatio-
ner, som der ellers næppe ville være tilstrækkeligt
marked for.«

Arbejdsgruppen stillede på denne bag-
grund forslag om, at det permanente organ,
man i rapporten foreslår oprettet til koordi-
nering af den samlede litteraturformidling,
skal have til opgave kritisk at følge bogklub-
bernes udvikling for at modvirke
koncentrations- og monopoliseringstenden-
ser. Man foreslår endvidere, at der åbnes
mulighed for at yde støtte til sikring af bred
bogproduktion og -distribution, herunder
også til drift og især start af alternative
producent- og forbrugerinitiativer, som på
non-profit basis ønsker at benytte bogklub-
eller prænumerationsformerne til at sikre
uafhængig bogproduktion og -distribution.
Støtte skal efter forslaget også kunne ydes,
hvor kommercielle initiativer må anses for
vigtige som modtræk mod monopoliserings-
tendenser på bogmarkedet. Fortrinsstilling
ved støtte bør gives initiativer, som henven-
der sig til befolkningsgrupper, der skønnes
forsømt i det eksisterende produktions- og
distributionssystem.

Bogudvalget skal til de ovenfor citerede og
refererede bemærkninger om bogklubberne
føje følgende:

Udviklingen på bogklubområdet viser, at
bogklubberne opfattes som et gode af en
meget stor kreds af forbrugerne. Klubberne
virker tiltrækkende på mange, der gerne vil
eje bøger - og næppe alene på grund af pris-
fordelen. Abonnementsordningen betyder
formentlig, at mange køber flere bøger og
nok også får læst mere, på samme måde som
et teaterabonnement fører til, at man går me-
re i teatret, end man ellers ville have kunnet
opbyde initiativ til. Mange sætter givetvis og-
så pris på, at bogklubben ved at foretage et
udvalg for dem giver hjælp til at overskue
bogudbuddet. Gennem bogklubbernes med-
lemsblade, der i reglen indeholder en fyldig
omtale af kommende udgivelser, har med-
lemmerne mulighed for selv at tage stilling til
de enkelte bøger. Denne stillingtagen er ofte
betydningsfuld, idet det i en del klubber for-
udsættes, at medlemmet selv meddeler, hvil-
ke bøger man ikke ønsker at modtage. De
bedste af disse medlemsblade kan sammen-
lignes med litterære tidskrifter - men har
opnået usædvanlig stor udbredelse i forhold
til litterære tidsskrifters normale oplag på
1500-3000 eksemplarer.

For forlæggerne betyder bogklubberne
først og fremmest en større gennemskuelig-
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hed af markedet. Sammenlignet med bog-
markedet som helhed udgør medlemskredsen
af en bogklub - der i reglen vil have en vis
udgivelsesprofil - et langt mere homogent
publikum, hvis smag og reaktioner i højere
grad lader sig forudberegne. Også bøgernes
faktiske eller forventede salg i boghandelen
indgår blandt de momenter, som vurderes
ved afgørelsen af, om en given bog skal ind-
gå i bogklubrepertoiret. Prisen pr. bog kan
holdes nede, dels fordi den intensive og nega-
tive salgsform muliggør store oplag, dels for-
di der er tale om genudnyttelse af eksisteren-
de sats eller samtidig trykning af normal- og
bogklubudgave og dels fordi forfatterroyal-
ty'en - i hvert fald som forholdene er idag -
beregnes med en lavere procentsats end ved
normaludgaven (normalt halvdelen). løvrigt
forekommer engangsvederlag også her hyp-
pigere end ved normaludgaver. Endelig er
der administrative og salgstekniske fordele
forbundet med bogklubsalget, frem for alt
hurtig omsætning, lave lagerudgifter og der-
af følgende muligheder for god forrentning.
Hertil kommer, at forlaget ved direkte salg
sparer boghandleravancen, men denne be-
sparelse modsvares delvis af det ekstra arbej-
de med administration, forsendelse, mar-
kedsføring o.s.v., som forlaget selv må udfø-
re.

Disse afsætningsmetode har givet bog-
klubberne fordele i forhold til detailledet og
de har undertiden vakt kritik i boghandelen.
Betænkelighederne ved bogklubberne har
især sammenhæng med udgivelsen af »bog-
klubegnede« bøger, d.v.s. udgivelser, som
man formoder vil imødekomme et meget
stort antal menneskers smag. Opmærksom-
heden koncentreres herved kraftigt omkring
den mere populære og let sælgelige del af lit-
teraturudbudet med den følge, at vilkårene
for den »sværere« og mere eksklusive littera-
tur yderligere forringes.

Bogklubvirksomhed kræver primært bran-
chekundskab og know-how, og bogklubber
forekommer da også i mange forskellige
størrelser med forskellige udgivelsesprofiler.
De fleste mindre klubber er relativt speciali-
serede og sigter på særlige målgrupper. De
store bogklubber henvender sig derimod til
publikum i almindelighed, fortrinsvis med
udgivelser, der på forhånd er bedømt som
salgbare i store oplag. Da store bogklubber
er kapitalkrævende, egner de sig bedst for de

store forlag, og det er derfor fra nogle sider
fremhævet som en betænkelighed ved det
store bogklubsalg, at det vil kunne medvirke
til en ikke ønskelig forlagskoncentration.

Bogklubbernes ekspansion i 70'erne synes
ikke i større grad at have medført egentlige
formindskelser i salget gennem boghandelen,
målt i inflationskorrigerede priser. Det har
været det direkte salg, hvoraf hovedparten er
bogklubsalg, der har tegnet sig for stort set
hele den stedfundne markedsudvidelse, men
på den anden side har boghandelen altså ikke
fået andel i dette merforbrug. Hertil kom-
mer, at bogklubbernes effekt i ekspansions-
perioden frem til 1977 især synes at have be-
stået i, at de dels har udvidet og måske delvis
overtaget omsætningen af best-sellers, dels
har formået at kanalisere en betydelig del af
det salg, som »det litterære efterliv« betin-
ger, altså en del af det »stabelsalg« som tra-
ditionelt har givet boghandelen den hurtigste
omsætning med de laveste omkostninger.

Også ved de før skitserede afsætningsme-
toder opnåede bogklubberne i 70'erne forde-
le i forhold til boghandelen. Siden 1978 har
bogklubbernes omsætning imidlertid været
faldende. Det direkte salg (incl. kolportage
m.v.) udgjorde i 1980 kun 18% af den samle-
de bogomsætning, mens det i 1977 gik op til
30%, men for det første må det huskes, at
det direkte salg kun omfatter ca. 2/3 af bog-
klubbernes salg, idet resten går via boghan-
delen til forbrugerne. For det andet gælder,
at da bogklubbøgerne ikke helt har fulgt med
prisudviklingen for bøger i almindelighed, er
nedgangen i antallet af solgte bogklubbind
direkte fra forlag antagelig procentvis mind-
re end nedgangen i omsætningen.

Forholdet mellem boghandelen og bog-
klubvirksomheden er som nævnt ikke pro-
blemfrit, men væsentlige problemer synes
løst gennem de nye samhandelsregler, jfr.
herom ovenfor side 120.

Det er af stor vigtighed, at man bevarer
en rimelig balance mellem det almindelige
bogsalg og salget gennem bogklubberne, og
det er ikke umuligt at forestille sig en situa-
tion, hvor det kunne komme på tale at søge
bogklubbernes ekspansion bremset f.eks.
gennem særlige afgifter på bogklubbernes
omsætning. En sådan tanke har været frem-
me i Norge, men foreløbig har Den norske
Forfatterforening og de to store norske bog-
klubber fra 1972 truffet aftaler om, at et be-
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løb pr. solgt bog indgår i en særlig solidari-
tetsfond for økonomisk vanskeligt stillede
forfattere og således kommer mindre velaf-
lagte skribenter til gode, jfr. ovenfor side
121.

For den samlede vurdering af, hvilken rol-
le bogklubberne kan tænkes at komme til at
spille i 80'ernes litterære liv, er det dog vig-
tigt at gøre sig klart, at denne stagnation eller
tilbagegang for bogklubberne næsten kun
har ramt den mest populære del af det delte
marked o: underholdningslitteraturen i skøn-
og faglitterær form, og primært Lademann-
koncernens bogklubber. Da det formentlig
især er de »folkelige« bogklubber, der har
været medvirkende til at udvide det læsende
og bogkøbende publikum, er det derfor ble-
vet mere usikkert end tidligere, om den sam-
lede bogklubaktivitet bidrager til en sådan
udvidelse; usikkerheden herom vil i alt fald
bestå, indtil Lademann-klubberne gennem
nye initiativer evt. atter får tag i deres traditi-
onelle publikum.

For de øvrige klubbers vedkommende,
specielt Gyldendals, har medlemstallet været
jævnt stigende, hvilket muligvis kan hænge
sammen med at en voksende del af det tradi-
tionelle, boglæsende publikum effektuerer
deres bogkøb gennem bogklubmedlemska-
bet, formentlig på grund af de generelle pris-
stigninger og faldet i reallønnen. Hvis denne
antagelse holder stik, betyder det, at bogklu-
bernes gennemsnitsoplag inden for den lette-
re tilgængelige og sælgelige del af især den ny
kvalitetslitteratur vokser, og at tendensen til
koncentration omkring denne type titler for-
stærkes.

Alt i alt har udviklingen siden 1978 fjernet
en del af den frygt, som nogle har næret, for
at bogklubberne skulle overtage en stadig
mere væsentlig del af både salget og udgivel-
sen af den udgivne skønlitteratur. Men de
mere »litterære« bogklubbers fortsatte med-
lemstilgang i samspil med de generelle krise-
fænomener på bogmarkedet og i samfundet
som helhed betyder alligevel, at tilsyneladen-
de større dele af kvalitetslitteraturens publi-
kum underkaster sig den frivillige forvalt-
ning af deres lekturevalg. Desuden betyder
det, at klubberne bliver en magtfaktor med
stor betydning for udgivelsesvilkårene for
den mest populære del af den bedre skønlit-
teratur, herunder ikke mindst oversættelses-
litteraturen.

Efter nogle udvalgsmedlemmers mening
vil denne udvikling yderligere forstærke den
risikable tendens, som forlagsdirektør Mo-
gens Knudsen i 1975 definerede som »den
udgivermæssige centralisering og koncentra-
tion omkring enkeltbøger i masseoplag«.
Man kan også frygte, at disse tendenser vil få
afledte virkninger inden for litteraturformid-
lingen, og at flertallet af skønlitterære titler
- som følge af kravene til øget omsætnings-
hastighed - får et stadigt kortere liv på mar-
kedet. Disse forhold stiller efter disse ud-
valgsmedlemmers skøn øgede krav til en lit-
teraturpolitik, som vil sikre bredden i forfat-
ternes ytringsmuligheder, publikums valg-
muligheder og det litterære livs generelle ori-
enteringsniveau f.eks. i forhold til den vigtig-
ste udenlandske litteratur.

5.5.2.1. Kolportagesalg og kuponsalg
Ved kolportagesalg forstås salg af bøger gen-
nem sælgere - kolportører - som opsøger
kunderne i deres hjem, på arbejdspladser
o.lign. Denne salgsform har, som det frem-
går af redegørelsen for bogsalgets historiske
udvikling ovenfor i afsnit 4.1., lange tradi-
tioner, men efterhånden har den ændret ka-
rakter, således at det i overvejende grad er de
større, oplysende værker såsom leksika og
håndbogsserier, som sælges på denne måde.

Størstedelen af kolportagesalget drives af
en række forlag, som er medlemmer af Den
danske Forlæggerforeninge, hvorunder der
er etableret et særligt organ: Samarbejdsud-
valget for direkte bogsalg. Herunder hører
følgende forlag: Arnkrone, Branner &
Korch, Forlaget Fremad, Forlaget for Faglit-
teratur og Gyldendal. Nogle af disse forlag
sælger ikke alene egne værker, men også
værker fra andre forlag, f.eks. fra Politikens
Forlag.

Kolportagens betydning for nogle værker
kan f.eks. ses af følgende procentsatser for
det direkte salgs andel af det samlede salg:
Gyldendals store Opslagsbog 1-6: 50%, Jor-
dens Dyreliv 1-3: 98%, Nordisk Konversati-
ons Leksikon: 79% og Gyldendals 10-binds
leksikon: ca. 20%. Desuden har kolportagen
haft nogen betydning for Politikens Forlag
m.h.t. Grimbergs Verdenshistorie og Dan-
marks Historie.

Det var tidligere ikke ualmindeligt, at bog-
lader opkøbte værker direkte fra forlagene
med henblik på videresalg gennem kolporta-
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ge. Dette finder dog ikke længere sted, ho-
vedsagelig fordi salgsformen er meget res-
sourcekrævende og dermed kun lønsom hvis
den anvendes i større målestok.

Man har ikke statistisk materiale, som angi-
ver sikre tal for kolportagesalgets udvikling,
men det er utvivlsomt, at salgsformens be-
tydning mindskedes i 1960'erne og 70'erne.
Dette hang bl.a. sammen med udviklingen i
omkostningsniveauet, som gjorde det tid-
krævende dørsalg for dyrt og dermed urenta-
belt. Desuden betød fjernsynets organisering
af fritidsvanerne, at publikum generelt blev
mindre tilbøjelig til at ofre tid på kolportø-
rerne. I 1980 udgjorde kolportagesalget
skønsmæssigt 2% af det samlede bogsalg,
idet det lå i størrelsesordenen 20-25 mio. kr.

Dørsalg af varer og andre salgsformer,
som foregår uden for de forretningsdriven-
des faste forretningssted har i mange år væ-
ret genstand for en betydelig opmærksomhed
fra forbrugerpolitisk hold. I næringsloven
fra 1966 var der i § 11, stk. 2 gjort en undta-
gelse fra forbundet mod uanmodet henven-
delse om bestillingsoptagelse for henvendel-
ser om bestillinger på bøger. I næringslov-
kommissionen, hvis betænkning fra 1964
dannede grundlag for denne undtagelse, blev
spørgsmålet om kolportagen drøftet indgå-
ende, jfr. betænkningens s. 37. Et flertal i
kommissionen lagde bl.a. vægt på, at kol-
portage må anses for ønskelig af hensyn til
folkeoplysningen, og at store værker af kul-
turel betydning efter det for kommissionen
oplyste ikke vil kunne udkomme, hvis der ik-
ke er adgang til kolportage. Et mindretal i
kommissionen mente, at også uanmodede
henvendelser om salg af bøger burde forby-
des. Man pegede på, at netop bestillingsopta-
gelse på større bogværker giver anledning til
mange beklagelser, og man stillede sig tviv-
lende over for kolportagens betydning for
folkeoplysning og kultur spredning, idet man
fra denne side i kommissionen havde indtryk
af, at kolportagesalget langt fra var ind-
skrænket til værker, der kunne berettige til
en sådan karakteristik.

Det af justitsministeriet i 1968 nedsatte ud-
valg om dørsalg tilsluttede sig i den i 1970 af-
givne betænkning (bet. 585/1970 om indfø-
relse af adgang for en køber til at træde tilba-
ge fra aftaler m.v. indgået på bopælen) den
opfattelse, som mindretallet i næringslov-
kommissionen havde givet udtryk for, »idet

man ikke føler sig overbevist om, at hensynet
til folkeoplysningen kan nødvendiggøre
salgsmetoder, som forudsætter agentakkvisi-
tion direkte over for publikum« (betænknin-
gens s. 27).

I Forbrugerkommissionens betænkning III
om forbrugernes retsstilling og retsbeskyttel-
se (bet. 738/1975) henstilledes til handelsmi-
nisteriet og justitsministeriet, at der ved lov
gennemførtes et principielt forbud mod uan-
modet henvendelse på bopæl, suppleret med
en lovhjemmel for at aftaler indgået i strid
hermed ikke er bindende for forbrugeren.
Kommissionen bemærkede under hensyn til,
at kolportagesalget overvejedes i Bogudval-
get, at man ikke med dette havde taget stil-
ling til de særlige problemer, der bl.a. rejser
sig vedrørende bøger.

Forbrugerkommissionens forslag indgik i
det forslag til lov om visse forbrugeraftaler
(dørsalg m.v., postordresalg og løbende tje-
nesteydelser) som justitsministeren fremsatte
i folketinget i januar 1977. Bestemmelserne i
forslagets § 2, stk. 2 indebar, at kolportage-
salg af bøger skulle være forbudt. Forslaget
bortfaldt inden 1. behandlingen p.g.a. ud-
skrivelse af valg til folketinget. I marts 1977
blev det genfremsat i uændret form. I be-
mærkningerne til lovforslaget anførtes, at
forbrugerklagenævnet i perioden fra den 1.
juni 1975 til den 31. december 1975 havde
modtaget ialt ca. 1.500 skriftlige klager, hvor-
af 25% vedrørte dørsalg af bøger. I langt de
fleste af de afgjorte klagesager havde forbru-
geren fået medhold. Den danske Forlægger-
forening havde i sit høringssvar vedrørende
et udkast til lovforslaget vendt sig imod et
forbud. Man havde bl.a. påpeget, at klager-
ne i alt væsentligt vedrørte 4 forlag, som ikke
var medlemmer af foreningen, og at der ikke
var indgivet klager over Forlæggerforenin-
gens medlemmer i forbindelse med dørsalg.
Man anførte iøvrigt, at uanset kolportagens
begrænsede del af det samlede bogsalg tegne-
de den sig for en meget væsentlig del af det
samlede salg af store værker af særlig kultu-
rel og oplysningsmæssig betydning. For så-
danne værkers vedkommende ville et forbud
mod dørsalg efter foreningens opfattelse be-
tyde, at de enten ikke ville kunne udkom-
me, eller de ville blive væsentligt dyrere.

Forbrugernes organisationer, forbruger-
klagenævnet og forbrugerombudsmanden
udtrykte derimod ønske om ophævelse af ad-
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gangen til dørsalg af bøger. Forbrugerrådet
udtalte bl.a., at der efter dets opfattelse ikke
kunne anføres noget væsentligt kulturelt
hensyn mod et forbud. Man fastholdt også
dette synspunkt for det tilfælde, at det ville
betyde en ikke uvæsentlig nedgang i oplags-
størrelsen for en række større værker og der-
med en ikke ubetragtelig prisforhøjelse for
disse værker, idet det måtte antages, at ho-
vedparten af de ved direkte salg afsatte vær-
ker af denne karakter ikke blev læst af kø-
berne, således at disse købere reelt kom til at
betale for noget, som de ingen fornøjelse el-
ler udbytte havde af, nemlig det forhold at de
veluddannede og veloplyste kunne erhverve
disse værker til en lavere pris, end hvad der
ellers ville være muligt.

Bogudvalget blev gennem kulturministeri-
et hørt om udkastet til lovforslaget. I udval-
gets udtalelse hed det om de førte drøftelser:
»Der var enighed om, at kolportagesalget
har en funktion i forhold til udbredelsen af
særlige typer bogudgivelser som f.eks. store
konversationsleksika, og at en opretholdelse
af adgangen til at anvende denne salgsform i
visse tilfælde var en forudsætning, for at så-
danne værker kunne udgives. Det blev ligele-
des fremhævet at kolportagesalget gav en
mulighed for at nå frem til et potentielt pub-
likum, som ellers af geografiske eller sociale
grunde ikke ville få kendskab til udgivelsen
af værker af interesse for dem.« Bogudvalget
advarede derfor stærkt imod en gennemfø-
relse af den del af lovudkastet, der indeholdt
forbud mod kolportagesalg af bøger.

Under behandlingen af forslaget i Folke-
tinget blev kolportagen drøftet indgående. Et
flertal af partiernes ordrører kunne ikke støt-
te forslaget om at ophæve adgangen til dør-
salg af bøger, idet man i det væsentlige til-
sluttede sig de synspunkter, som bl.a. var
fremført af Den danske Forlæggerforening.
Forslaget blev imidlertid ikke færdigbehand-
let i folketingssamlingen.

Ved den følgende genfremsættelse i den
næste folketingssamling (1977/78) var for-
slaget derfor ændret, således at adgangen til
dørsalg af bøger opretholdtes. For i videst
mulig omfang at imødegå faren for misbrug
havde man efter forhandling med Forbruger-
rådet og Den danske Forlæggerforening til
gengæld på visse punkter skærpet reglerne
om fortrydelsesret ved køb af bøger m.v. (§
6 stk. 2) og udvidet bestemmelsen om opsi-

gelsesfristen ved løbende bogudgivelser (§
14). Under denne form blev lovforslaget der-
efter endeligt vedtaget i marts 1978.

Hvor kolportagesalget er en af de ældste
salgsformer, er kuponsalget og »direct mail«
af nyere dato. Begge former slog for alvor
igennem i løbet af 1970'erne - delvis som
kolportagens afløser. Kuponsalget (der dog
har været kendt siden 1950'erne) foregår på
den måde, at enten forlag eller boghandel
indrykker bestillingskuponer i aviser, tids-
skrifter, ugeblade el. lign. eller sender dem
direkte til kunderne sammen med brochure-
materiale. Sender kunden herefter kuponen
ind, vil han eller hun modtage bogen direkte
fra forlaget eller via boghandelen. Direct
mail forudsætter en adresseret udsendelse,
bestående af salgsbreve, cirkulære og bestil-
lingskort.

Denne salgsform blev i første række intro-
duceret af forlag som Gyldendal, Forlaget
Danmark, Branner & Korch's Forlag og
Nordisk Konversations Leksikon.

Boghandlerne arbejder på deres side med
at organisere et tilsvarende salg gennem Bog-
handlernes Adresseregister (BA), der har til
huse i Danske Boghandleres Kommissions-
anstalts lokaler og benytter dennes EDB-
system. Registeret består af 50-60.000 kunde-
adresser, indsendt af de tilmeldte boghandlere.

BA deler kunderne ind i 6 hovedgrupper
med dertil hørende undergrupper. Hoved-
grupperne er: 1) skønlitteratur, 2) kulturlitte-
ratur, 3) faglitteratur, 4) børnebøger og 5)
bogklubber. Endelig er der en 6. gruppe, som
ikke er knyttet til et fast emne. Den enkelte,
boghandler kan - efter ønske og behov - selv
vælge op til 3 forskellige interessegrupper,
som har relevans for kundekredsen.

BA udarbejder i samarbejde med det for-
lag, der udgiver værket, et salgsbrev der kan
udsendes sammen med brochuren. Boghand-
lerne får tilbud om at deltage i direct-mail-
kampagnen og beslutter derefter, om salgs-
materialet skal udsendes til de kunder, hvis
adresser, de har liggende i Boghandlernes
Adresseregister. BA kan desuden medvirke,
når den enkelte boghandler ønsker at gen-
nemføre en lokal reklamekampagne. Der ud-
sendes ofte flere på hinanden følgende breve,
idet man er klar over, at det ofte er anden el-
ler tredje påvirkning, der skaber købsbeslut-
ningen.
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Systemet blev startet i 1980, og det er fort-
sat på forsøgsstadiet, men man forventer fra
boghandelens side, at det vil føre til rationa-
lisering og større salg.

I forbindelse med både kolportage- og ku-
ponsalget må det bemærkes, at samhandels-
reglerne ikke hindrer forlagene i at sælge
uden om bogladerne. Det er da også forlage-
ne, der i første række har opdyrket disse
salgsformer og som drager fordel af dem. De
to salgsformer koncentrerer sig nemlig først
og fremmest om salg af større værker i flere
bind. De er dyre at udgive, og fordelen ved
dette salg er derfor, at forlaget har mulighed
for at afsætte et restoplag, hvis salget gen-
nem boghandelen går i stå, hvilket mindsker
de økonomiske risici. Specielt med hensyn til
kuponsalget kan man pege på den fordel for
forbrugerne, der ligger i, at bogkøbet kan
overvejes og evt. besluttes, når det passer
bedst.

Ud fra kulturpolitiske synspunkter kan
man påpege den fordel ved de to salgsfor-
mer, at de kan henvende sig til befolknings-
grupper, det normalt ville være vanskeligt at
komme i kontakt med. Modsat kan man og-
så pege på, at de kan føre til en forøget sats-
ning på de økonomisk sikre udgivelser frem-
for marginallitteraturen. Dette gælder for-
mentlig især i økonomisk mere usikre tider,
hvor afsætningsmulighederne ofte er dårlige
eller i det mindste mere uberegnelige.

5.5.2.2. Bogudvalgets overvejelser
Som anført ovenfor i forbindelse med den
forbrugerpolitiske vurdering af kolportagen
har et af de centrale spørgsmål for Bogudval-
get været, om man ud fra kulturpolitiske
overvejelser bør fastholde, at denne salgs-
form fortsat tillades. Bogudvalget erkender,
at kolportagesalg af bøger er en salgsform,
som principielt ikke er uden betænkeligheder
ikke mindst set i sammenhæng med ønsket
om at beskytte forbrugerne mod uoverlagte
og uønskede købsaftaler. Heroverfor står
imidlertid den kulturelle betydning, man ef-
ter udvalgets opfattelse må tillægge dette
salg. Kolportagesalget vedrører for langt den
største del store værker, såsom leksika, op-
slagsbøger, populærvidenskabelige værker,
større udgivelser om folkebevægelserne,
skønlitterære samleværker, faglige håndbøg-
er m.v. For mange af disse værker er forhol-
det det, at de - på trods af uomtvistet lødig-

hed - ikke ville kunne udkomme, hvis den
særlige salgsindsats gennem kolportagen ik-
ke var tilladt. Af eksempler herpå fra den se-
nere tid kan nævnes Gyldendals 1 O-binds lek-
sikon og Dansk biografisk leksikon.

Sådanne større værker må, for at kunne
udgives rentabelt, sælges over en længere pe-
riode, end tilfældet er med de fleste udgivel-
ser. En sådan langsigtet salgsindsats kan kun
vanskeligt ske alene gennem boghandelen,
der i overvejende grad må koncentrere kræf-
terne omkring nyudgivelserne, som bærer
hovedparten af omsætningen. Hertil kom-
mer, at ikke mindst de folkeoplysende vær-
ker i særlig grad retter sig mod et publikum,
som kun sporadisk eller slet ikke kommer i
bogladerne.

Udvalget må derfor advare mod et forbud
mod kolportagesalg. Netop de større værker
har vanskelige vilkår i et lille sprogområde,
og der er derfor grund til at frygte, at de ikke
vil kunne udkomme, hvis priserne hæves i
forhold til det nuværende niveau. Udvalget
ser med bekymring på en sådan udvikling,
der ikke mindst vil få en uheldig indflydelse
på folkeoplysningen, hvor det ikke vil være
muligt at erstatte danske værker med tilsva-
rende på fremmede sprog. Man ønsker end-
videre at pege på de kulturelle konsekvenser
af, at større værker om specielt danske for-
hold får uforholdsmæssige vanskeligheder
ved at udkomme.

Det må iøvrigt nævnes, at der findes flere
eksempler på spredning af folkelig skønlitte-
ratur gennem kolportage og lignende salgs-
former. I Sverige startede folkeoplysningsor-
ganisationernes forlag og ugeblad Folket i
Bild i 1940 en udgivelse af billige »folkeböc-
ker« af moderne svenske forfattere. For at
nå ud til et nyt publikum opbyggede man et
system af frivillige sælgere på arbejdsplad-
ser, i foreninger, i lokalsamfundene o.s.v.,
de såkaldte bogombud. Denne salgsform
slog kraftigt an, og i en periode var oplagene
i størrelsesordenen 50.000-125.000 eksempla-
rer. Inspireret af dette initiativ startedes i
1952 Fremads Folkebibliotek her i landet.
Også her benyttede man bogombud. I syste-
mets første tid slog det kraftigt an. Ved
hjælp af omkring 18.000 bogombud lykke-
des det at afsætte oplag op til 80.000 eksem-
plarer. Siden mistede systemet sin betydning,
angiveligt ikke mindst p.g.a. TV's stigende
udbredelse.
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Bogundersøgelsen i 1959 viste, at 15% af
de bøger, de adspurgte var igang med at læ-
se, stammede fra kolportage, mens 78%
stammede fra boghandelen. Der var imidler-
tid tale om betydelige forskelle, afhængigt af
de sociale forhold. For ufaglærte arbejdere
var de tilsvarende tal henholdsvis 2397b og
64%, for faglærte arbejdere 20% og 66%,
for selvstændige landbrugere 23% og 74%
og for folke- og invalidepensionister 19% og
71%.

I 1976 og 1980 viste undersøgelser, foreta-
get for Boghandlerforeningen, at henholds-
vis 2 og 1% af de bøger, de adspurgte havde
købt inden for den seneste måned, stammede
fra kolportage. Fordelingen efter erhverv var
i 1980: Ufaglært arbejder: Boghandel 29%,
Kolportage -, Postordre -. Faglært arbejder:
Boghandel 26%, Kolportage 3%, Postordre
4%. Selvstændig landbruger: Boghandel
15%, Kolportage -, Postordre 9%. Pensioni-
ster: Boghandel 56%, Kolportage -, Post-
ordre -.

Udvalget finder på denne baggrund, at der
for visse befolkningsgrupper stadigt vil kun-
ne være et behov for mere utraditionelle og
intensive former for litteraturformidling, ik-

ke mindst af den mere folketlige og lettilgæn-
gelige skønlitteratur. Man finder det derfor
særdeles betænkeligt hvis eventuelle, fremti-
dige initiativer, svarende til Folket i Bild og
Fremads Folkebibliotek, umuliggøres som
følge af et generelt forbud mod kolportage-
salg. Man lægger herved også vægt på, at det
ikke vil være muligt gennem f.eks. postord-
resalg at gennemføre et intensivt salgsarbejde
uden betydelige investeringer.

Når udvalget således gerne vil bevare mu-
ligheden for kolportagesalg, ønsker det sam-
tidigt, at der skrides hårdt ind over for mis-
brug forbundet med kolportageformen. Ud-
valget skal i den forbindelse henstille, at an-
klagemyndigheden i de grovere tilfælde be-
nytter de muligheder, som måtte foreligge
for at rejse tiltale efter straffelovens bestem-
melser om bedrageri og efter omstændighe-
derne med påstand om, at den pågældende
virksomhed frakendes retten til at udøve kol-
portagesalg. Udvalget noterer sig iøvrigt med
tilfredshed, at klagerne til forbrugerklage-
nævnet over kolportagesalget udviser en fal-
dende tendens som følge af dørsalgslovens
virkninger, jfr. Forbrugerklagenævnets års-
beretning 1981, side 99.

5.6 Antikvarboghandelen

Samhandelsreglernes bestemmelser i § 14 om
den faste bogladepris gælder kun for nye
bøger. Ved salg af antikvariske bøger er pris-
dannelsen fri. Til gengæld bestemmes i § 12,
at handel med nye og antikvariske bøger ikke
må drives på en måde, der kan svække tilli-
den til den faste bogladepris. Således skal der
ved udstilling af antikvariske bøger sammen
med nye bøger ske en tydelig skiltning af
hver enkelt antikvarisk bog. Der findes et
vist, begrænset antal boglader, som ved siden
af også driver antikvariat, men hovedparten
af de danske antikvariater fører ikke nye
bøger.

Antallet af egentlige antikvariater kan
skønsmæssigt ansættes til 75-100. Hertil
kommer et stort antal forretninger, hovedsa-
gelig i beboelseskvarterer, som overvejende
handler med triviallitteratur (kiosklitteratur,
ugeblade, tegneserier etc.). I de senere år er
antallet af egentlige antikvariater faldet,
hvilket skyldes, at der ikke melder sig folk,

som vil/kan føre bestående antikvariater vi-
dere eller som åbner nye antikvariater. Tidli-
gere var dette ikke noget problem. Man har
drøftet dette i branchen, men nogen sikker
forklaring kan ikke gives. En forklaring kan
muligvis være, at en veldrevet antikvarbog-
handel ofte forudsætter et betydeligt kapital-
indskud. Bogbestanden i antikvariaterne va-
rierer stærkt, afhængigt af hvilke kundekred-
se man satser på. Efter det for Bogudvalget
oplyste svinger antallet formodentlig fra
nogle få tusinde bøger til 40-50.000. Et en-
kelt antikvariat har et lager på 1/4 mio. bøg-
er.

Da antikvariaterne i princippet dækker al-
le gennem tiderne udkomne bøger, har der i
høj grad fundet en specialisering sted, ikke
mindst på forskellige emnegrupper. Denne
specialisering underbygges af et samarbejde
antikvariaterne imellem bl.a. på den måde,
at man indbyrdes udveksler bøger og gensi-
digt henviser kunder til hverandre. Som regel
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har antikvariaterne udover et hovedspeciale
tillige 3-5 mindre specialer, idet det danske
marked er for lille til, at man kan specialisere
sig udelukkende inden for ét område, således
som det til tider ses i udlandet.

Visse antikvariater har iøvrigt specialiseret
sig i biblioteksleverancer. En del biblioteker
erhverver manglende bøger - og herunder
også erstatninger for udslidte bøger - gen-
nem antikvarboghandelen. Udover sådant le-
verancesalg og det traditionelle salg over di-
sken finder der et betydeligt postordresalg
sted. Provinskunder og udenlandske kunder
betjenes ofte ved udsendelse af kataloger,
hvorfra ønskede bøger kan bestilles. Endelig
kan det nævnes, at der også sker et vist salg
af bøger, som er udsolgt fra forlaget, til bog-
lader. Et enkelt antikvariat har specialiseret
sig i disse leverancer, der især er af betydning
for provinsen, hvormulighederne for at finde
antikvariske bøger er mindre end i Køben-
havn.

Antikvariaternes erhvervelse af bøger sker
på flere måder. Mange bøger købes fra pri-
vate - ofte dødsboer - men også en del »nye«
bøger finder vej direkte fra den almindelige
boghandel og fra forlag til antikvarboghan-
delen. Dette gælder navnlig usolgte bøger fra
de årlige nedsættelser. I en vis udstrækning
sker der ligefrem systematiske opkøb af for-
lagenes restoplag. Endelig finder der en livlig
handel antikvariaterne imellem sted, ligesom
mange antikvariske bøger udbydes på auk-
tioner, hvor både private og antikvarbog-
handlere kan erhverve dem.

Da antikvarboghandelen ikke er omfattet
af fastprissystemet, gælder der ikke nogen
betingelser i retning af en særlig uddannelse

eller lignende for at etablere sig som anti-
kvarboghandler. Noget andet er, at en vel-
drevet forretning forudsætter et indgående
bibliografisk kundskab hos den ansvarlige
for driften. Dette gælder ikke mindst i de til-
fælde, hvor en specialisering har fundet sted.
En del antikvariater drives af personer med
boghandleruddannelse.

I lighed med den almindelige boghandel
svarer antikvarboghandelen moms af de
solgte bøger. Efter de gældende regler herom
kan der ikke ske fradrag for indgående
moms ved de bøger, som købes af private. I
modsætning hertil gælder f.eks. i Sverige en
bestemmelse om at antikvariaterne må fra-
trække halvdelen af momsværdien ved køb
af bøger fra private sælgere.

Brancheorganisationen på området, Den
Danske Antikvarboghandler forening, blev
stiftet i 1920. Ved optagelse af nye medlem-
mer stilles der krav om to stillere, som skøn-
ner, at ansøgeren har den fornødne erfaring
og evne til at drive antikvarboghandel på an-
svarlig og fornuftig vis. Foreningen vareta-
ger kontakten med myndighederne og delta-
ger i en international organisering. Endvide-
re arrangerer man en årlig udstilling i Hellig-
åndshuset i København. Specielt med hensyn
til bibliotekerne drøfter foreningen proble-
merne omkring fremskaffelsen af tilstrække-
lige mængder antikvariske bøger med De
Storkøbenhavnske Folkebibliotekers Samar-
bejdsudvalg.

Kort før færdiggørelsen af nærværende
betænkning modtog Bogudvalget en henven-
delse fra Den Danske Antikvarboghandler-
forening, som er optrykt som bilag 5.

5.7. Alternativt bogsalg, bogcaféer

Som det er nærmere beskrevet i afsnittene
4.1 og 5.5.2.2. findes der i boghandelens hi-
storie flere eksempler på, at man har søgt at
benytte andre kanaler til bogsalg end den
»etablerede«, samhandelsberettigede bog-
handel. Dette gælder således Gyldendals for-
handlernet, Fremads salg via bogombud og
Det danske Forlags salg via brugsforeninger-
ne. Disse initiativer er dog alle strandet efter
en kortere eller længere årrække.

Et nyt initiativ i denne retning blev indledt

9«

i 1970, da de første bogcaféer, Husets bogca-
fé i Projekt Hus i Rådhusstræde og Magstræ-
de i København og Demos bogsalg startede.

Husets bogcafé var knyttet til det alterna-
tive miljø i Huset og var tænkt som et sam-
lingssted, der udover bogsalget tillige rum-
mede andre aktiviteter. Man kunne således
bruge caféen til møder og mindre koncerter,
og hertil kom også selve produktionen af
bøger, da Subpub'en flyttedes fra Arena til
Huset Gfr- herom afsnit 4.3. om de alterna-
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tive forlag). Caféen blev drevet af en uddan-
net boghandler, som af Projekt Hus var ga-
ranteret en minimumsløn; huslejen blev, i
lighed med huslejen i det øvrige Projekt Hus,
betalt af det offentlige. I modsætning til de
øvrige bogcaféer var Husets bogcafé sam-
handelsberettiget, men hovedvægten blev
dog lagt på udgivelser fra de alternative for-
lag. Endvidere drev man egen importvirk-
somhed og førte tillige megen politisk littera-
tur med tilknytning til de emner, der var ak-
tualiseret ved »ungdomsoprøret« i 1968 og
de følgende år. Husets bogcafé lukkede i
1975 på grund af en svigtende afsætning (i
forbindelse med dalende interesse).

Demos' bogsalg var, ligesom forlaget af
samme navn, knyttet til Vietnam-komité-
erne, og i modsætning til Husets bogcafé an-
lagde man en rent politisk orienteret linie,
udvalget af skønlitteratur var som følge her-
af begrænset i bogladens første år. Forret-
ningen var - i hvert fald i en årrække - ikke
samhandelsberettiget, og man førte derfor i
overvejende grad bøger fra de politiske alter-
nativforlag og importerede bøger samt bøger
under frisalgsgrænsen fra de etablerede for-
lag. De importerede bøger kunne man sælge
billigere end den etablerede boghandel, idet
man ikke var bundet af DANBIFs omreg-
ningskurser. Bogladen var fra begyndelsen
lagt an på, at driften blev varetaget af aktivi-
ster. Man lønnede disse, men i konsekvens af
arbejdets politiske karakter var lønnen lav.

Efter 1970 begyndte også andre bogcaféer
at dukke op rundt om i landet, oftest som en
videreførelse af aktivisters »private« bogsalg
og baseret på disses lagre. Først i 1972 fand-
tes der 4 bogcaféer i København, 3 i Århus
og ca. 10 bogcaféer og andre alternative bog-
salg i resten af landet - navnlig i de større
købstæder. Der knytter sig nogen usikkerhed
til antallet af bogcaféer. Skønsmæssigt kan
det dog sættes til omkring 60 i perioden
1973-75 og 139 i efteråret 1978.1 sidstnævnte
tal er medregnet 49 uddannelsesbogcaféer,
der er af en lidt speciel art, idet de dels er
koncentreret om lære- og fagbøger, dels er de
ikke åbne for offentligheden. I 1982 var 3
bogcaféer samhandelsberettigede.

For praktisk taget alle bogcaféer er det ka-
rakteristisk, at de i større eller mindre grad
betjener sig af ulønnet arbejdskraft, og i en
del tilfælde ses endvidere, at man for at op-
retholde bogsalget må modtage støtte under

en eller anden form, f.eks. fra en egentlig
støtteforening eller fra et politisk parti eller
en bevægelse, som caféen er tilknyttet. De
tidligere bogcaféer førte i overvejende grad
en tværsocialistisk linie i udbuddet af varer -
bøger, grammofonplader og plakater, og
hovedvægten i bogudbuddet lå på de alterna-
tive forlag og tildels importerede bøger. End-
videre solgte man bøger under frisalgsgræn-
sen. Udbuddet af fiktionslitteratur var navn-
lig i de første år meget begrænset.

For de tværsocialistiske bogcaféer gælder
denne sammensætning af salget i det væsent-
lige fortsat. Bogcaféerne har dog efterhån-
den fået mulighed for at forhandle stadigt
flere bøger, der ligger over frisalgsgrænsen,
fra forlag tilsluttet samhandelsreglerne, idet
boghandlerrådet i en årrække har fulgt en li-
beral praksis m.h.t. dispensationer i medfør
af samhandelsreglernes § 8. Efter denne regel
kan der gives tilladelse til salg af bøger om
specielle emner gennem tilsvarende special-
forretninger. Ikke mindst herigennem har
bogcaféerne fået mulighed for at føre faglit-
teratur om politiske, økonomiske og lignen-
de emner. Derimod gives der ikke dispensa-
tion for skønlitteratur.

Ved siden af de relativt velassorterede,
tværsocialistiske bogcaféer er der oprettet et
stort antal caféer, knyttet til politiske partier
og bevægelser. Visse af disse caféer har en ik-
ke ubetydelig størrelse, men hovedparten er
forholdsvis små, bl.a. som følge af den mål-
rettede sortimentspolitik.

De mindre bogcaféer, og herunder især de
parti- og organisationstilknyttede, drives
fortsat hovedsagelig på frivillig basis af uløn-
net arbejdskraft. Derimod er der i nogen
grad sket en professionalisering af de større
og tværsocialistiske bogcaféer. Ikke mindst
de administrative funktioner varetages her af
lønnet arbejdskraft. En enkelt bogcafé, Kø-
benhavns Bogcafé, har en størrelse, som
sammenlignet med traditionelle boglader er
betydelig. Omsætningen var såledees 2,7
mio. kr. i 1977 og 3,2 mio. kr. i 1978. Denne
bogcafé blev i øvrigt samhandelsberettiget
pr. 1/9 1981 og omsætningen var på dette
tidspunkt steget til ca. 4 mio. kr. Den kan så-
ledes næppe længere betragtes som bogcafé i
dette ords alternative betydning. Et par bog-
caféer havde en omsætning i 1979 og 1980 på
0,6-0,7 mio. kr. og svarede således nogenlun-
de til de mindste etablerede boglader. De
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øvrige bogcaféer - altså langt hovedparten -
ligger i en størrelsesorden, som ikke giver ba-
sis for normal, kommerciel drift. Karakteri-
stisk for alle bogcaféer er det, at lageret er
stort i forhold til omsætningen. Københavns
bogcafé havde således i 1980 ca. 7.000 titler
på lager foruden ca. 800 plader og over 200
løbende tidsskrifter. I den traditionelle bog-
handel omsættes lageret gennemsnitligt 4-5
gange om året, hvorimod bogcaféernes om-
sætningshastighed ligger fra under 1 (for de
mindstes vedkommende) til omkring 2-3.
Trækker man salget af andre varer og bibli-
oteks- og skoleleverancer ud for den traditio-
nelle boghandels vedkommende, bliver lager-
omsætningshastigheden for det øvrige bog-
salg 3. Forskellen kan formentlig tages som
et udtryk for, at mange bogcaféer ligger inde
med et forholdsvis stort, ukurant lager, eller
det dækker over et ønske om at være så vel-
assorteret som muligt. I starten var det store
lager ikke noget større økonomisk problem
for bogcaféerne, da de alternative forlag ofte
benyttede sig af kommisionsordninger, såle-
des at bøgerne først skulle betales, når de var
solgt til forbrugerne. Senere er næsten alle de
alternative forlag gået over til kun at sælge
bøger i fast regning, hvilket har givet flere af
de mindre bogcaféer visse økonomiske van-
skeligheder. Bogcaféernes rabatter fra de al-
ternative forlag har - navnlig i de første år -
været svingende, men efterhånden er en ra-
bat på 30% slået igennem som det normale,
hvilket nogenlunde svarer til forholdene i
den samhandelsberettigede boghandel.

Også på andre punkter kan der påvises lig-

heder mellem de ikke-samhandelsberettigede
bogcaféer og den traditionelle boghandel.
Dette gælder således forholdet til alternativ-
forlagene. Formaliserede samhandelsregler
på dette område er under overvejelse, men
reelt har man i en årrække respekteret faste
priser, ligesom en kutyme med hensyn til at
undgå udsalg uden forlagenes medvirken sy-
nes at være slået igennem. løvrigt synes det
traditionelle bogmarkeds fastprissystem som
altovervejende hovedregel at blive respekte-
ret ved salg af frisalgsbøger og bøger, der
sælges på dispensation. Derimod synes
DANBIFs omregningskurser for importere-
de bøger ikke at blive respekteret - hvad ca-
féerne jo heller ikke er forpligtet til.

Et forsøg på at samle det alternative bog-
marked - og herunder altså også forlagene -
i en fælles organisation blev gjort i 1972-73,
men uden held. Først i 1978 lykkedes det
bogcaféerne at starte en organisation, fore-
ningen af Bogcaféer i Danmark, B i D. Fore-
ningen omfatter såvel tværsocialistiske som
parti- og organisationstilknyttede bogcaféer.
I januar 1980 omfattede foreningen 62 café-
er. Foreningen har dels varetaget medlem-
mernes interesser i forhold til forlagene, man
har bl.a. forsøgt at skaffe ensartede handels-
forhold med de alternative forlag - en slags
alternative samhandelsregler, og man har
endvidere stået for udgivelsen af fælleskata-
loger.

Om udvalget holdning til bogcaféernes
forhold til samhandelsreglerne henvises til
afsnit 5.1.7. ovenfor.
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6. Boghandler- og forlagsuddannelserne

6.1. Boghandleruddannelsen

6.1.1. Boghandelens behov - boghandelen
som uddannelsessted
Uddannelsen af boghandlere må ses på bag-
grund af det arbejde, der i det daglige udfø-
res i bogladerne. Man kan kort opsummere
dette i 4 hovedområder: Ledelse, indkøb,
markedsføring og administration.

Under »ledelse« hører planlægning af bog-
ladens beliggenhed og indretning, sammen-
sætning af vareudvalget, sammensætning,
uddannelse og ledelse af bogladens personale
og styring af bogladens økonomi. »Indkøb«
omfatter bestilling af bøger på grundlag af
kundebestillinger, indkøb af varer, der hører
med til bogladens faste vareudvalg, indkøb
af sæsonvarer og indkøb af nyhfder. »Mar-
kedsføring« omfatter reklame, salgsfrem-
mende vareplacering, kundebetjening i bog-
laden og salg »i marken« (d.v.s. kontakt til
institutioner m.v., udsendelse af nyhedsbre-
ve og gennemsynsbøger o.s.v.). Under »ad-
ministration« hører bogladens regnskabsfø-
ring, korrespondance og lignende.

Vareudvalget omfatter i de fleste boglader
både bøger og andre varer, og dette giver an-
ledning til forskelle især i forbindelse med
indkøb og markedsføring.

I den mindre boglade må nogle ganske få
personer klare samtlige arbejdsopgaver, og
de har derfor brug for en god all-round ud-
dannelse. Først når bogladen kommer op på
en omsætning på 1,5 mio. kr. om året eller
derover, bliver der behov for medarbejdere
med en mere specialiseret uddannelse, og og-
så disse medarbejdere vil normalt have behov
for en all-round uddannelse som grundlag.
Behovet for en sådan grunduddannelse er
derfor generelt, hvorimod behovet for speci-
aliserede videreuddannelser er afhængigt af
branchens struktur.

På basis af Den danske Boghandlerfor-
enings medlemsstatistik og regnskabsunder-
søgelser kan man opstille nedenstående over-
sigt over det gennemsnitlige antal helårs- og
heltidsbeskæftigede pr. boglade, opgjort ef-
ter disses omsætningsstørrelse:

Tabel 6.1.

Omsætningsgruppe Antal
115
186
139
107

bogh.
(21%)
(34%)
(25%)
(20%)

Beskæftigede
2,2
2,9
4,3
5,1

Heraf ansatte
1,2
1,4
3,0
3,8

0-800.000 kr
800.000-1,6 mio. kr.
1,6-3,0 mio. kr. . . .
Over 3,0 mio. kr.. .

Bogladerne fungerer som uddannelsesste-
der for branchens lærlinge og EFG-elever, og
de mange mellemstore og lidet specialiserede
forretninger bevirker, at de unge de fleste
steder vil kunne få en alsidig grurduddannel-
se. I 1975 uddannede imidlertid kun ca. halv-
delen af boghandlerne lærlinge og EFG-
elever og kun lidt over en fjerdedd gjorde det
regelmæssigt. Der findes ikke nyere talmate-
riale, men der kan formentlig antages at være

sket en vis stigning af antallet af uddannel-
sessteder.

6.1.2. Tilgangen til uddannelsen
Boghandleruddannelsen er typisk baseret på,
at lærlingene har den statskontrollerede
prøve efter 9. klasse eller 10. klasse. Bran-
chen har desuden altid haft en relativ stor til-
gang af studenterlærlinge og andre lærlinge
over 18 år.
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Antallet af § 1-lærlinge (lærlinge under 18
år ved uddannelsens begyndelse) var stigende
indtil 1962 og udviste derefter en faldende
tendens i en årrække. Antallet af § 30-lærlin-
ge (over 18 år ved uddannelsens begyndelse)
betyndte derimod først at falde i 1968. Siden
1976 har der været en stigning i tilgangen til
faget igen, men med små udsving fra år til år.
I 1980 var tilgangen på ialt 196, fordelt på 45
§ 1-lærlinge, 44 § 30-lærlinge og 107 EFG-
elever. I 1979 var tilgangen på 230 og i 1978
på 183. Ca. 1/3 af de indgåede læreforhold
ophæves igen; størsteparten dog indenfor de
6 måneders prøvetid.

6.1.3. Uddannelsens indhold
Boghandleruddannelsen er en butikslærlin-
geuddannelse, og rammen om uddannelsen
er Lærlingeloven af 1956. Læretiden er 2-3
år, afhængigt af foregående skoleuddannel-
se, og lærlingen følger i arbejdstiden under-
visningen til handelsmedhjælpereksamen.
Undervisningen omfatter 560 timer i fagene
forretningspraksis, regning, butiksbogføring
og regnskabsforståelse, butiksorientering og
salgslære, engelsk og/eller tysk, handelslære
samt skilteskrivning, og den gives ved de lo-
kale handelsskoler. Dertil kommer 160 ti-
mers branche- og varekundskab på Handels-
kostskolen i Odder.

EFG-elevernes uddannelse består af et ba-
sisår med teoretisk undervisning ved en han-
delsskole og en 2-årig praktisk undervisning.

Rammen om lærlinges og EFG-elevers
praktiske uddannelse i bogladerne er »Ud-
dannelsesregler for butikslærlinge inden for
branchegruppe 1: Bog- og papirhandel, mu-
sikhandel«, et sæt regler, som angiver mind-
stemålet for uddannelsen af lærlingene og
eleverne, og som er bindende for læremestre-
ne. Efter disse regler skal der oplæres i vare-
kundskab vedrørende såvel bøger som andre
varer, ekspedition, forsendelse, disponering,
reklame og bogføring. Det fastslås, at ud-
dannelsen skal være bred og omfatte alle de
opregnede punkter.

Såvel lærlinge som EFG-elever deltager
under uddannelsen i 2 kurser i branche- og
varekundskab af hver 14 dages varighed på
Handelskostskolen i Odder. Grundlaget for
undervisningen er »Læreplan for faget
branche- og varekundskab, boghandel de-
tail, i 2. del af de erhvervsfaglige grundud-
dannelser inden for handels- og kontorområ-

det, samt kursus til handelsmedhjælpereksa-
men, butiksskolen«. Det følger af denne
plan, at eleverne skal undervises i boglader-
nes forhold, herunder bl.a. deres placering
og karakter, salgsfremmende vareplacering,
skærmterminaler, bibliografiske hjælpemid-
ler og brug af kataloger iøvrigt, salgsarbej-
det, indkøb, bogmarkedsforhold, bogpro-
duktion og -distribution, reklame, boghan-
delens organisation, herunder samhandels-
reglerne samt kendskab til papirvarer og
kontorartikler. Endelig undervises der i litte-
ratur, herunder børnebøger.

Der ligger en lang tradition bag den faglige
undervisning, som boghandlerlærlingene får
på Handelskostskolen i Odder, idet branchen
allerede i 1897 oprettede Boghandlerfagsko-
len i København.

Specielt for EFG-elevernes vedkommende
kan det iøvrigt nævnes, at de udover det her
nævnte får et 14-dages kursus i butiksdrift på
den lokale handelsskole.

6.1.4. Efter- og videreuddannelse
Efter afsluttet grunduddannelse har bog-
handlermedhjælperen mulighed for at søge
videreuddannelse i det eksisterende handels-
skolesystem. Dette er imidlertid ikke bran-
cherettet, og der er derfor et behov for ajour-
føring af den tidligere uddannelse og vide-
reuddannelse, bl.a. fordi det er nødvendigt
med et godt kendskab til hvert års bognyhe-
der.

En del af denne ajourføring foregår ved
efteruddannelseskurser, der gennemføres
med økonomisk støtte fra arbejdsministeriet
dels som generelle kurser og dels som bran-
cherettede kurser arrangeret af Den danske
Boghandlerforening. Eksempelvis tilbød for-
eningen i 1981 kurser i butiksdrift, praktisk
salgslære, organisation og branche- og vare-
kundskab for voksne (bøger - papir - kon-
torartikler). Kurserne er opbygget i moduler
på hver 5 dage, og de er således indrettet, at
den enkelte kan vælge at bygge dem sammen
efter eget behov.

Desuden har Den danske Boghandlerfor-
ening opbygget en lederuddannelse i samar-
bejde med Dansk Arbejdsgiverforenings sko-
le i ledelse for mindre virksomheder. Der er
gennemført kurser i Økonomisk styring
(Regnskabsforståelse og Budgettering), og
Markedsføring. Kurser i Ledelse og Arbejds-
tidsplanlægning er under udvikling.
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Den danske Boghandlermedhjælperfor- hentet inspiration og fået orientring om bør-
ening har iøvrigt i en årrække gennemført et nebøger, fagbøger og dansk og udenlandsk
antal weekendkurser, hvor deltagerne har skønlitteratur.

6.2. Forlagsuddannelsen

En række af funktionerne på et forlag har
mange træk fælles med tilsvarende funktio-
ner i boglader eller andre erhvervsvirksomhe-
der. Dette gælder således ledelsesfunktionen,
markedsføringen og administrationen. Deri-
mod har forlagene behov for medarbejdere
med specialuddannelse til at varetage arbej-
det på redaktions- og produktionssiden.

Den danske forlagsverden er præget af
nogle få store og mange små forlag:

Tabel 6.2. Forlagsbranchens struktur
Med-
arbej-
dere

1-5
6-10
11-15
16-20
21-30
31-50
O. 50

I alt

Antal
for-
lag

14
5
4
3
3
4
6

39

%

36
13
10
8
8

10
15

100

Medar-
bejdere

i alt

51
44
54
52
77

172
617

1.067

5
4
5
5
7

16
58

100

Disse tal stammer fra forlagsundersøgel-
sen i 1973, hvor der blev udsendt spørgeske-
maer til ialt 74 forlag. Selv om tallene således
ikke længere kan anses for direkte anvendeli-
ge, angiver de formentlig en tendens, som
fortsat gør sig gældende.

Der eksisterer ikke nogen egentlig, organi-
seret forlagsuddannelse, og det enkelte for-
lag må derfor selv uddanne sit personale.
Indholdet af denne uddannelse vil i reglen af-
hænge af, hvilken slags bøger (skønlittera-
tur, håndbøger, skolebøger, børnebøger,
bogklubber o.s.v.) som forlaget og dermed
medarbejderen beskæftiger sig med.

6.2.1. Tilgangen til ledelses-, markedsfø-
rings- og administrationsfunktionerne
Tilgangen til ledelses-, markedsførings- og
administrationsfunktionerne består hovedsa-
gelig af folk, der på forhånd har gennemgået
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en handelsmæssig grunduddannelse f.eks.
inden for boghandelen eller på kontor. For
denne kategori af medarbejdere eksisterer
der videreuddannelser på handelsskoler og
handelshøjskoler. På mindre forlag er disse
funktioner ofte koncentreret hos forlagslede-
ren selv, der samtidig må forestå redaktion
og produktion.

6.2.2. Tilgangen til redaktions- og produk-
tionsfunktionerne
Også forlagenes redaktions- og produktions-
medarbejdere har ofte gennemgået en han-
delsmæssig grunduddannelse, således som
det fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 6.3. Forlagenes redaktions- og pro-
duktionsmedarbejderes forudsætninger

Grund-
uddannelse

Kvinder:
Boghandel
Kontor
Andet
Ikke oplyst . . . .
Mænd:
Boghandel
Kontor
Andet
Ikke oplyst . . . .

I alt

Redak-
tion

12
33
13
19

27
8

12
19

143

Pro-
duktion

3
9
0
3

9
4

12
1

41

I alt

15
42
13
22

36
12
24
20

184

Kilde: Forlagsundersøgelsen 1973. Baseret på svar fra 39
ud af 74 forlag. Redaktion omfatter også redaktionsse-
kretærer.

Den forholdsvis store gruppe af medarbej-
dere med anden baggrund end en boghand-
ler- eller kontoruddannelse hænger forment-
lig sammen med, at man på specialiserede
forlag i en vis udstrækning kan have behov
for medarbejdere med en særlig baggrund,
f.eks. en højere uddannelse. løvrigt vil man-
gelen på en egentlig forlagsuddannelse ofte
betyde, at der i særlig grad lægges vægt på
medarbejdernes personlige kvalifikationer.



6.2.3. Uddannelsesmuligheder
Forening for Forlagsfolk har efter oprettel-
sen af Forlagsskolen i København i 1967 på
frivillig basis gennemført en række elemen-
tære instruktionskurser i forlagspraktik for
nyansatte for at afhjælpe savnet af en for-
lagsmæssig grunduddannelse. Desuden har
man arrangeret kurser for mere erfarne for-
lagsmedarbejdere. Skolen standsede sin ak-
tivitet i 1974 på grund af det tidkrævende
planlægningsarbejde. Foreningen har senere
afholdt enkelte kurser for medlemmerne og
var i 1980 med til at starte Forlagsskolen
sammen med Forlægger foreningen.

Den grafiske Højskole har en række aften-
kurser, som dækker behovet for den tekniske
viden, der er brug for inden for faget. Såle-
des gennemføres f.eks. i sæsonen 1981-82 et
kursus på ialt 56 timer i grafisk tilrettelæg-
ning af bøger. Dette kursus henvender sig
fortrinsvis til forlagsmedarbejdere, der ikke
er egentlige bogtilrettelæggere, men som,
f.eks. ud fra en redaktionel baggrund, øn-
sker at udvide deres viden om grafisk tilrette-
lægning og produktion. Endvidere indgår en
række emner med forlagsmæssig relevans i
skolens specialstudium i grafisk formgivning
(graf onom-uddannelsen).

Der finder kun undtagelsesvis et samarbej-
de sted mellem de nordiske lande omkring
forlagsuddannelsen. Forening for Forlags-
folk har dog med støtte fra Nordisk Kultur-
fond formidlet udveksling af forlagsmedar-
bejdere fra Finland, Norge, Sverige og Dan-
mark, der i 6-8 uger var volontører ved et an-
det nordisk forlag.

En højere uddannelse, som kan få betyd-
ning for forlagsverdenen, er medie- og kom-
munikationsuddannelsen på Roskilde Uni-
versitetscenter. Dette er en overbygningsud-
dannelse, som kan søges efter gennemført
humanistisk, naturvidenskabelig eller sam-
fundsvidenskabelig basisuddannelse. Over-
bygningen er treårig, og man beskæftiger sig
i undervisningen med formidlingsproblemer i
tilknytning til den studerendes faglige områ-
de, med de forskellige mediers muligheder og
begrænsninger, med organisationen af arbej-
det, med produktionen af formidlingspro-
dukter og med mediernes rolle i samfundet.

Uddannelsen blev startet i 1978, og man
har derfor endnu ikke erfaringer m.h.t. de
færdiguddannedes beskæftigelsesmulighe-
der, f.eks. på forlagene.

6.2.4. Litteraturformidleruddannelsen i Hol-
land
Den forlagsmæssige grunduddannelse, man
kunne ønske sig, måtte af hensyn til antallet
af beskæftigede være opbygget af moduler,
der tillige anvendes af beslægtede uddannel-
ser.

Et eksempel på en sådan uddannelsesform
findes i litteraturformidleruddannelsen i
Holland. Frederik Müller Akademie i Am-
sterdam blev grundlagt i 1965 og finansieres
af den hollandske stat. Skolen dækker ud-
dannelsen af bibliotekarer, dokumentalister,
boghandlere og forlæggere. For optagelse på
skolen kræves en eksamen, svarende til stu-
dentereksamen, samt at eleven har bestået en
optagelsesprøve. I 1974 fulgte ca. 500 elever
undervisningen.

Skolen er 3-årig, og der undervises i:
Historie, boghandel og forlag, mål og

struktur.
Praksis, bogsalg og forlagsvirksomhed.

Eleven er ude i praksis i løbet af uddannel-
sen.

Ledelse, herunder en indgående undervis-
ning i et forlags og en boghandels økonomi-
ske styring.

Kultur- og samfundskundskab.
Sprog, foruden de obligatoriske sprog hol-

landsk, tysk, engelsk og fransk kan eleven
vælge russisk, italiensk og spansk.

Lov problematik.
Litteratur.
Introduktion til videnskaberne.
Først ved uddannelsens slutning vælger

man en linie.
Ved Frederik Müller Akademie giver man

bogens folk en grundig uddannelse i det at
frembringe og formidle bøger ved salg eller
udlån. I hollandske forlags- og boghandler-
kredse har man givet udtryk for den opfattel-
se, at den uddannelse, som branchens folk
her får, har en ikke ringe andel i den frem-
gang, branchen har haft siden sidst i
1960'erne.
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6.3. Overvejelser og forslag fra Bogudvalgets arbejdsgruppe om forlags-
og boghandleruddannelserne

Bogudvalget nedsatte i april 1974 en ar-
bejdsgruppe, der fik til opgave at redegøre
for den nuværende boghandler- og forlags-
uddannelses indhold, undersøge dens værdi
og overveje en samordning af boghandlerud-
dannelserne med bibliotekaruddannelserne,
f .eks. i form af en fælles uddannelse for litte-
raturformidlere. Arbejdsgruppen bestod af:
Forlagsredaktør Jan Danielsen (formand),
boghandler E.S. Dinesen, forlagsredaktør
Kurt Hartogsohn, lektor, mag.art. Niels
Chr. Lindtner, boghandlermedhjælper Lis
Marr og sekretær Knud Sonne. Gruppens
sekretær var civiløkonom Elisabeth Broder-
sen.

Den ovenstående beskrivelse er en ajour-
ført gengivelse af disse afsnit i gruppens rap-
port. Rapporten indeholdt desuden afsnit
om bibliotekaruddannelsen.

I arbejdsgruppens konklusion vedrørende
boghandleruddannelsen hed det: »Boghand-
leruddannelsen er en butiksuddannelse (han-
delsuddannelse, og arbejdsgruppen mener
ikke at bøger og handel kan skilles ad. Kun
i få tilfælde vil er være behov for en højere
uddannelse. Arbejdsgruppen mener derfor,
at boghandelens grunduddannelse ligger på
det ønskværdige niveau . . . « .

Gruppen pegede dog på, at der var brug
for visse udvidelser af kurserne i branche- og
varekundskab på Handelskostskolen i Od-
der. Man fandt, at der var brug for flere ti-
mer til papirvarekundskab, bibliografi, bog-
ladens salgsarbejde og litteraturhistorie, og
tid til også at undervise i børnebøger, fag-
bøger og læsetræning. Man fandt, at disse
ønsker ville kunne opfyldes, hvis undervis-
ningen i branche- og varekundskab for bog-
handelens vedkommende udvidedes fra 2 x
14 dage til 3 x 1 4 dage, d.v.s. fra 160 under-
visningstimer til 240 undervisningstimer.

Arbejdsgruppen anbefalede iøvrigt, at
man lod Danmarks Biblioteksskole overveje
mulighederne for at indpasse efter- og vide-
reuddannelseskurser for boghandlermed-
hjælpere i sit kursusprogram. Man påpege-
de, at beskæftigede ved boghandelen og bi-
bliotekerne har et fælles behov for kendskab
til såvel den aktuelle bogmasse som fagets bi-
bliografiske og referencemæssige hjælpemid-
ler. Et samarbejde med Biblioteksskolen

kunne derfor være hensigtsmæssigt, især
med hensyn til fagbøger og børnebøger.

I forbindelse med gennemgangen af forla-
genes arbejde konkluderede arbejdsgruppen,
at forlagsmedarbejderne især inden for ar-
bejdsområderne redaktion og produktion
har behov for en mere alsidig baggrundsvi-
den. Man fandt det imidlertid ikke realistisk
at etablere en forlagslærlingeuddannelse med
sigte på redaktion/produktion, idet man
fandt, at en vis praktisk erfaring eller højere
teoretisk uddannelse end uddannelse indtil
studentereksamen er nødvendig. Hermed tog
man dog ikke afstand fra en fortsat uddan-
nelse af kontorlærlinge.

Arbejdsgruppen fandt i såvel den eksiste-
rende bibliotekaruddannelses indhold som i
de synspunkter om en fremtidig bibliotekar-
uddannelse, der var fremsat i Betænkning
om de bibliotekariske uddannelser afgivet af
det af ministeren for kulturelle anliggender
den 23. august 1971 nedsatte udvalg (bet.
671/1973) grundlag for den opfattelse, at en
uddannelse af forlagsmedarbejdere ved re-
daktion og produktion naturligt kunne hen-
lægges til Danmarks Biblioteksskole.

Som argumenter herfor anførte arbejds-
gruppen:

»1. Allerede under Danmarks Bibliotekssko-
les nuværende studieordning imødekom-
mer skolens studieplan en betydelig del af
de fagkrav der må stilles til en forlagsud-
dannelse. Som særligt relevante fag frem-
hæves:

Bibliografi
Håndbogskundskab
Litteraturkundskab (litteraturhistorie,
fagorientering og -litteratur, børnelit-
teratur)
Kulturformidling
Bogvalg og litteraturanskaffelsens teo-
ri og praksis
Bogvæsen (boghistorie, bogfremstil-
ling og -distribution)
Sociologi
Psykologi
I denne forbindelse påpeges betydnin-

gen af at Danmarks Biblioteksskole in-
den for disse såvel som andre af skolens
fagområder gennem årene har opbygget
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et stort og værdifuldt bibliografisk appa-
rat, ligesom undervisningsmidler og en
specialiseret lærerstab er til rådighed.

2. En kommende bibliotekaruddannelse vil
utvivlsomt - hvilke ændringer man end
vil foretage i forhold til studieplanen i
Betænkning 671 - bygge på en tværfaglig
basisudddannelse ved et universitetscen-
ter eller i Danmarks Biblioteksskoles
egen regie. En sådan tværfaglig uddan-
nelse ved indgangen til et erhvervsstudi-
um må anses for ønskelig i forbindelse
med forlagsuddannelsen og vil desuden
kunne danne grundlag for boghandler-
medhjælperens uddannelse i andre grene
af litteraturformidlingen.

3. Ved en kommende revision af lov om
Danmarks Biblioteksskole vil der sikkert
finde ændringer sted i forhold til de pla-
ner som er fremsat i Betænkning 671.
Dels må universitetscentrenes seneste ud-
vikling med bl.a. basisuddannelser af
forskellig længde tages i betragtning, og
dels må der tages hensyn til Biblioteks-
skolens egne pædagogiske erfaringer i de
forløbne år. Alt tyder på at Biblioteks-
skolen i lighed med andre læreanstalter
erkender vigtigheden af, at såvel højere

uddannelser som mellemuddannelser op-
bygges så smidigt som muligt, så at un-
dervisningsmoduler fra et fagområde
(læreanstalt) vil kunne kombineres med
moduler fra andre fagområder (lærean-
stalter) for derved at lette de studerendes
valg og skift af erhverv.

Med en sådan del- eller modulordning
vil en forlagsuddannelse kunne indpasses
i et dels sammenfaldende og dels parallelt
forløb med bibliotekaruddannelsen.«

Arbejdsgruppen anbefalede derfor, at
man anmodede Danmarks Biblioteksskole
om i det videre arbejde med udformningen af
de nye bibliotekariske uddannelser at over-
veje, hvorvidt og i hvilket omfang man ville
være i stand til at indpasse en uddannelse for
forlagsmedarbejdere ved redaktion og pro-
duktion i skolens studieplan i henhold til de
i underudvalgets rapport fremsatte ønsker
om en sådan uddannelses indhold.

Arbejdsgruppen anbefalede desuden, at
Danmarks Biblioteksskole skulle overveje
mulighederne for at indpasse efter- og vide-
reuddannelseskurser for boghandelens og
forlagenes medarbejdere i sit kursuspro-
gram.

6.4. Bogudvalgets overvejelser

Rapporten fra arbejdsgruppen om forlags-
og boghandleruddannelserne blev af Bogud-
valget sendt til høring hos undervisningsmi-
nisteriet (direktoratet for de videregående
uddannelser og direktoratet for erhvervsud-
dannelserne) samt hos Danmarks Biblioteks-
skole.

Direktoratet for de videregående uddan-
nelser påpegede i sit svar, at der foregik over-
vejelser med hensyn til at lade fortsatte ud-
dannelser af mindst 3 års varighed give en al-
mindelig adgang til videregående uddannel-
se, under forudsætning af, at den pågælden-
de uddannelse opfylder visse nærmere angiv-
ne betingelser. Man udelukkede ikke, at
EFG-uddannelserne således ville kunne gøres
kompentencegivende, hvorimod man stillede
sig tvivlende overfor, om traditionel mester-
lære uden suppleringer ville kunne opfylde
de almindelige kompetencebetingelser. Man
bemærkede endvidere, at man fandt det i
rapporten fremsatte forslag om udnyttelse af

eksisterende uddannelsestilbud ved henlæg-
gelse af en forlagsuddannelse til Danmarks
Biblioteksskole i overensstemmelse med de
generelle uddannelsesstrukturelle overvejel-
ser, som sektorrådet for de videregående ud-
dannelser arbejdede med i forbindelse med
etablering af nye korterevarende videregåen-
de uddannelser.

Direktoratet for erhvervsuddannelserne
bemærkede, at i det omfang der er behov for
videregående uddannelser, så man gerne, at
disse tilrettelægges således, at de umiddelbart
kan påbegyndes af elever med en forudgåen-
de relevant faglig uddannelse. Forslaget fra
arbejdsgruppen om en udvidelse af undervis-
ningen i branche- og varekundskab frem-
sendtes fra direktoratet til orientering og
eventuel videre foranstaltning til fællesudval-
get for butikslærlinge samt forsøgsudvalget
inden for handels- og kontorområdet.

Danmarks Biblioteksskole bemærkede, at
det rent praktiske og tekniske forlagsarbejde
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i forbindelse med redaktion og produktion
sikkert måtte tilegnes i selve branchen. Der-
imod mente man at kunne imødekomme be-
hov for teoretisk og praktisk uddannelse i
bogkundskab, informations- og kulturfor-
midling. Man pegede på muligheden for ind-
en for den eksisterende studieordning at op-
rette brancheorienterede liniefag, således at
bibliotekarer kunne uddannes med særligt
henblik på forlagsarbejde. Biblioteksskolen
tilsluttede sig arbejdsgruppens betænkelighe-
der ved en samordning af boghandler- og bi-
bliotekaruddannelserne, men man mente på
den anden side at kunne tilbyde kurser i bog-
kundskab og litteratursøgning. En gennem-
førelse af arbejdsgruppens forslag måtte dog
forudsætte, at der skaffedes bevillingsmæssi-
ge muligheder herfor.

På baggrund af disse udtalelser anmodede
Bogudvalget i maj 1977 Danmarks Biblio-
teksskole om at fremkomme med et udkast
til en mere detailleret planlægning af de muli-
ge uddannelser. Biblioteksskolen fremsendte
herefter i september 1977 et udførligt for-
slag, omhandlende to mulige løsninger, nem-
lig dels en løsning med virksning på kort sigt
i form af et selvstændigt kursus, dels en løs-
ning med virkning på længere sigt i form af
en tilbygning på bibliotekaruddannelsen.

Det selvstændige forlagskursus kunne ef-
ter forslaget bygges op som et 3-ugers hel-
dags grundkursus, suppleret med en række
efterfølgende specialkurser, der tænktes
fulgt sideløbende med elevernes daglige ar-
bejde. I grundkurset foreslog man, at der
kunne indgå fag som f.eks. kulturformid-
ling, branchelære, bibliografi, håndbogs-
kundskab og fremmedsprog (branchetermi-
nologi). Specialkurserne kunne eventuelt op-
rettes efter behov og desuden tjene som efter-
uddannelse for allerede ansatte forlagsfolk.
Man foreslog ialt 7 kurser, omfattende ma-
nuskriptbedømmelse og -behandling samt
bogtilrettelægning m.v., forlagsjura og
-ledelse, økonomi, markedsføring, faglitte-
ratur, skønlitteratur og AV-området.

Den mere langsigtede løsning, som man
overvejede, ville indebære, at man udbygge-
de den eksisterende liniefagsordning og deri-
gennem supplerede bibliotekaruddannelsen
med de relevante fag og med volontørtjene-
ste henholdsvis praktikår inden for bran-
chens arbejdsområde. Man fandt ikke, at
disse to løsninger var alternative; på længere

sigt ville en sammenbygning være mulig og
naturlig.

Endelig skitserede man en efteruddannelse
for medarbejdere ved boghandelen, beståen-
de af dels forlagskursets grundkursus, dels to
særlige specialkurser, der eventuelt kunne
suppleres med visse af forlæggeruddannel-
sens specialkurser. Disse kurser omfattede
dels bibliografi, dels antikvarboghandelsret-
tede fag. Denne efteruddannelse var tænkt
som en overbygning til boghandlerforenin-
gens uddannelse i vare- og branchekundskab
på Handelskostskolen i Odder.

Disse forslag stødte i Bogudvalget på mod-
stand fra Forlæggerforeningens repræsen-
tant, der primært ønskede en merkantilt be-
tonet uddannelse. Man arbejdede i årene
1977 og frem med planer om at etablere en
privat efteruddannelse for forlagsfolk i sam-
arbejde med bl.a. Den grafiske Højskole.
Man nåede frem til et skitseoplæg, som sigte-
de på at lave en fælles uddannelsesstruktur
inden for kommunikationsbranchen i videre
forstand, d.v.s. omfattende reklamebureau-
er, forlagsvirksomhed, emballagetilrettelæg-
gelse m.v. Uddannelsen tænktes opbygget i
tre dele, hvoraf 1. del var en grundlæggende
merkantil del, omfattende fag som økonomi,
statistik, erhvervsjura, markedsføring o.s.v.
2. del blev beskrevet som en funktionsrettet
del, bl.a. omfattende fag som grafisk tekno-
logi, materialelære, kommunikationsteori og
kommunikationsplanlægning. På 3. del fore-
stillede man sig en opdeling indenfor retnin-
gerne reklamebureau, forlagsvirksomhed,
emballageteknik og eventuelt flere linier. I
forlagsretningen indgik forlagsøkonomi,
branchens jura, redaktion, produktion/tek-
nik, samt markedsføring. I flere perioder un-
dervejs i uddannelsen indlagdes erhvervs-
praktik, og efter 3. del skulle der afvikles en
hovedopgave inden for den valgte retning.

Drøftelserne af denne uddannelse fandt
sted i en arbejdsgruppe, hvori Direktoratet
for Erhvervsuddannelserne var repræsente-
ret. Også forskellige andre modeller blev
overvejet i tiden frem til sommeren 1979,
hvor der forelå en principskitse for adgangs-
veje til og strukturer for uddannelserne på
den grafiske højskole. I denne skitse indgik
forlagsuddannelsen som en linie på det tek-
nisk/administrative grafiske studium. Den
foreslåede uddannelse varede 2 1/2 år, og
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forudsatte at eleverne forinden havde erhver-
vet studentereksamen, grafisk EFG eller me-
sterlære eller havde andre passende kvalifi-
kationer. Siden blev sagen imidlertid stillet i
bero, idet man fra direktoratets side afven-
ter, at vedtægterne for højskolen godkendes.

Bogudvalgets repræsentant fra Foreningen
for Forlagsfolk lagde stor vægt på en snarlig
løsning af denne personalegruppes uddannel-
sesproblemer, og han støttede tankerne om
uddannelse på Danmarks Biblioteksskole
frem for forlæggerforeningens planer om et
privat dag- eller aftenkursus. Den danske
Boghandlerforenings repræsentant i udvalget
så i princippet positivt på forsalget om efter-
uddannelseskurser for boghandlermedhjæl-
pere henlagt til biblioteksskolen.

På denne baggrund vedtog et flertal i ud-
valget at rette henvendelse til kulturministeri-
et og herunder anbefale, at ministeriet søgte
at få uddannelsesspørgsmålet taget op til
nærmere drøftelse mellem Danmarks Biblio-
teksskole, Den danske Forlæggerforening,
Den danske Boghandlerforening, Den dan-
ske Boghandlermedhjælperforening og For-
eningen for Forlagsfolk, ligesom man hen-
stillede, at Det faglige Landsudvalg for de
humanistiske Uddannelser i givet fald kon-
sulteredes om de forslag til uddannelse, som
man måtte finde ønskelige efter gennemfø-
relsen af sådanne drøftelser.

Af ministeriets svar til udvalget i skrivelse
af 28. april 1978 fremgik, at man havde hørt
biblioteksskolen over dennes økonomiske og
ressourcemæssige muligheder i henseende til
etablering af de foreslåede uddannelser.
Danmarks Biblioteksskole, der iøvrigt var
åben over for drøftelser som de af Bogudval-
get anbefalede, havde svaret, at man ikke så
sig i stand til inden for de eksisterende bud-
getrammer at iværksætte nogen form for
kursustilbud til forlags- og bogbranchens
folk. Ministeriet bemærkede, at man forelø-
big ikke havde mulighed for at tildele biblio-
teksskolen yderligere ressourcer til etablering
af nye uddannelser. Ministeriet fandt derfor
for sit vedkommende indtil videre ikke bag-
grund for at foretage sig yderligere i sagen.
Det bemærkedes iøvrigt, at etablering af ud-
dannelser som de foreslåede vil kræve æn-
dring af lov nr. 232 af 8. juni 1966 om Dan-
marks Biblioteksskole.

Efter at Den danske Forlæggerforening
havde foretaget undersøgelser vedrørende en

privat efteruddannelse blev der i 1978 nedsat
et uddannelsesudvalg med repræsentanter
både fra Forlæggerforeningen og Foreningen
for Forlagsfolk. En midlertidig forlagsskole
blev genetableret i 1980 og samme år afvikle-
des et 60 timers kursus i forlagspraktik.

I 1981-82 tilbyder skolen fire kurser: 12 ti-
mer i bogklakulation, 12 timer i redaktion af
børnebøger, 16 timer i redaktion af fag- og
håndbøger samt 12 timer i billeder og repro-
duktionsteknik. Hvert kursus er beregnet for
20 deltagere. Kursusafgiften er variabel efter
kursets omfang. Skolens drift hviler økono-
misk i sig selv.

Der er enighed i Bogudvalget om, at de eksi-
sterende uddannelsesmuligheder for forlags-
folk er utilstrækkelige, og at der bør gøres en
indsats for at få etableret mere permanente
og omfattende ordninger. Udvalget vil der-
for anbefale, at de tidligere forhandlinger
om et kursus i den grafiske Højskoles regie
genoptages. Udvalget vil i den forbindelse
pege på, at der på flere uddannelsesinstitu-
tioner findes lærerkræfter, som er relevante
i denne sammenhæng. Således kan nævnes
Danmarks Biblioteksskole, handelshøjsko-
lerne og Den grafiske Højskole. Det er der-
for vigtigt, at der tilvejebringes et tværgåen-
de samarbejde. Udvalget finder, at det offent-
lige bør indgå aktivt i formidlingen af dette
samarbejde, idet det er i alles interesse, at de
eksisterende ressourser udnyttes bedst muligt.

Boghandlerforeningens repræsentant i ud-
valget har oplyst, at boghandlerne i princip-
pet fortsat er tilfredse med den faglige grund-
uddannelse. Dog peges der på, at den tid der
er til overs til den praktiske oplæring ude i
boghandelen, når der tages hensyn til 5 ugers
ferie, skoleophold, sygedage o.s.v., efter-
hånden er blevet for kort. Dette gælder især
for EFG-elever og studenterlærlinge. Man
kunne derfor ønske sig læretiden udvidet
med 1/2 år og branche- og varekundskabs-
undervisningen på Handelskostskolen i Od-
der udvidet fra 2 x 14 dage til 3 X 14 dage.

Boghandlerne peger desuden på behovet
for en egentlig lederuddannelse udover den
kursusvirksomhed, der allerede er i gang.
Den danske Boghandlerforening arbejder
med et oplæg til en 10 måneders lederuddan-
nelse på merkonomniveau.

Bogudvalget kan tiltræde de ovenfor frem-
førte synspunkter.
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7. Bibliotekerne

7.1. Bibliotekernes samfundsmæssige betydning

I kulturministerens skriftlige redegørelse til
folketinget af 7. april 1981 om den kulturpo-
litiske situation opsummeres bibliotekernes
samfundsmæssige betydning således:

»Vort biblioteksvæsen er en hovedhjørnesten i kul-
turpolitikken. Veludrustede biblioteker, som er åbne
for alle, er en afgørende forudsætning for vort de-
mokratiske samfundssystem. Kun når det enkelte
menneske har fri adgang til information, vil det have

mulighed for at tage stilling til samfundets problemer
og at forholde sig til sin egen tilværelse. ( . . . )

I bibliotekerne har vi på én gang samfundets infor-
mationsdepoter og dets lagre af litteratur. Adgangen
til disse lagre må være ens for alle. ( . . . )

Det er et meget væsentligt led i vort biblioteksvæ-
sen, at dets tilbud til befolkningen er gratis, så ingen
af økonomiske grunde skal afholde sig fra at benytte
bibliotekets tilbud.«

7.2. Bibliotekstyper

I Danmark findes mange forskellige bibliote-
ker, der i almindelighed inddeles i tre hoved-
typer: folkebiblioteker, skolebiblioteker og
forskningsbiblioteker.

Folkebiblioteker
Folkebibliotekerne er kommunale biblio-

teker, som drives efter bestemmelserne i bi-
blioteksloven. (Bekendtgørelse af lov om fol-
kebiblioteker m.v. nr. 600 af 9. december
1975). De er fuldt offentlige og skal stå til rå-
dighed for enhver med bopæl i Danmark.
Deres formål er ifølge bibliotekslovens § 1
»at fremme oplysning, uddannelse og kultu-
rel aktivitet ved at stille bøger og andet mate-
riale vederlagsfrit til rådighed«.

Enhver kommune er efter loven forpligtet
til enten alene eller i samarbejde med andre
kommuner at drive et folkebibliotek med af-
delinger for såvel børn som voksne.

Et folkebibliotek i hver amtskommune
fungerer som centralbibliotek med en mere
omfattende bogbestand og med særlige, ud-
videde opgaver. Centralbiblioteket skal støt-
te de lokale biblioteker ved at udlåne eller
fremskaffe bøger o. lign., som de pågælden-
de biblioteker ikke selv ejer, og ved at yde
råd og biblioteksteknisk bistand. Centralbi-
blioteket virker desuden som lokalt folkebi-
bliotek.

Der skelnes i loven mellem heltids- og del-
tidsbiblioteker. Et heltidsbibliotek er et bibli-

otek, hvor biblioteksarbejdet udføres af én
eller flere heltidsbeskæftigede personer. Le-
deren af sådanne biblioteker skal være fag-
uddannet bibliotekar. I virkeområder med
over 5.000 indbyggere er kommunerne for-
pligtet til at drive et heltidsbibliotek. Pr. 1.
januar 1982 har 55 kommuner dog dispensa-
tion for dette krav. I kommuner med mindre
end 5.000 indbyggere kræves der kun deltids-
biblioteker, og i konsekvens heraf er der in-
gen forpligtelse med hensyn til faguddannet
personale.

Forskellen på heltids- og deltidsbiblioteker
ligger desuden i kravene til åbningstider og
bogbestand. For deltidsbiblioteker varierer
de obligatoriske åbningstider fra 2 timer for-
delt på 2 dage om ugen (indtil 1.000 indbyg-
gere) for hovedbiblioteket, til 10-14 timer
fordelt på 4 dage om ugen (4.000-4.999 ind-
byggere). For heltidsbiblioteker varierer åb-
ningstiden i hovedbiblioteket fra 20 timer
fordelt på 5 dage om ugen (indtil 10.000 ind-
byggere) til »Alle hverdage fra kl. 10 til 20.
I tiden 1. maj - 31. august kan dog lukkes kl.
19. Lørdage hele året kan lukkes tidligere«.
(Over 20.000 indbyggere). (Dispensationer
foreligger for et mindre antal kommuner).

Folkebibliotekerne er forpligtet til at stille
et aktuelt og alsidigt bogligt materiale til rå-
dighed inden for alle faglige områder og ind-
en for skønlitteraturen, jfr. bekendtgørelse
om vejledende retningslinier for bogbestand
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og tilvækst i folkebiblioteker (nr. 368 af 24.
oktober 1966). Ud over de danske bøger bør
der anskaffes bøger på fremmede sprog. Og-
så i børneafdelingerne bør der være uden-
landsk literatur, f.eks. billedbøger og faglit-
teratur for større børn. Samlingerne bør om-
fatte musikalier, og et alsidigt tidsskrifthold
er nødvendigt.

De vejledende kvantitative normer for
bogbestand og tilvækst i bekendtgørelsen fra
1966 er sat i forhold til virkeområdets ind-
byggertal i heltids- og deltidsbiblioteker, men
er uaktuelle i dag, hvor bogproduktionen har
en ganske anden størrelse og karakter, end
da bekendtgørelsen blev udarbejdet.

Ved udgangen af 1981 var landets 275
kommuner dækket af 247 folkebiblioteks-
enheder, idet 15 aftaler om biblioteksmæs-
sigt samarbejde omfattede 43 kommuner. Af
de 247 enheder var 182 heltidsbiblioteker,
som tilsammen betjente 91 procent af befolk-
ningen, mens 9 procent blev betjent af 65 del-
tidsbiblioteker.

Skolebiblioteker
Folkeskolens biblioteker drives som led i

det kommunale skolevæsen og i samarbejde
med folkebibliotekerne efter de særlige be-
stemmelser i loven om folkebiblioteker. For-
målet med skolebibliotekerne er »at tjene
skolens undervisning og at give alle skolens
elever adgang til nyttig og udviklende læs-
ning på en sådan måde, at der kan ydes den
nødvendige vejledning ved bøgernes benyt-
telse.« (Bekendtgørelse af Lov om folkebibli-
oteker m.v., 1975). Skolebiblioteker er ikke
obligatoriske, men er dog oprettet i forbin-
delse med næsten alle kommuneskoler. Ved
lov nr. 313 af 26. juni 1975 om folkeskolen
overførtes det lovmæssige grundlag for sko-
lebibliotekerne fra biblioteksloven til folke-
skoleloven. De nye bestemmelser skal dog
først træde i kraft, når kapitel 4 i biblioteks-
loven (om skolebiblioteker) ophæves. Indtil
videre er de hidtidige regler om skolebibliote-
ker altså fortsat gældende.

Også på andre skoler og uddannelsesinsti-
tutioner f.eks. gymnasier, tekniske skoler,
seminarier m.m. er der oprettet uddannelses-
biblioteker. Disse sigter primært mod at
dække uddannelsesinstitutionernes behov,
og de har ikke nogen forskningsforpligtelse.
Der findes endnu ikke krav om oprettelse af
sådanne biblioteker. Fælles for alle uddan-

nelsesbiblioteker - herunder skolebiblioteker
- er, at de i modsætning til folkebiblioteker-
ne ikke er fuldt offentlige, men at deres sam-
linger principielt bør være dublerede af de bi-
blioteker, der er fuldtud åbne for offentlig-
heden, (folkebiblioteker og de fleste forsk-
ningsbiblioteker).

Forskningsbiblioteker
Forskningsbiblioteker kan generelt define-

res som biblioteker, der primært betjener
forskning (i ordets videste betydning) eller
såvel forskning som videregående uddannel-
se, men disse biblioteker er i øvrigt højst for-
skellige både i størrelse og funktion. Forsk-
ningsbibliotekerne kan dog sammenlignet
med folke- og skolebibliotekerne generelt ka-
rakteriseres ved deres højere grad af speciali-
sering. Et fælles lovgrundlag eller andet for-
melt fællestræk findes ikke for disse bibliote-
kers vedkommende. En række af biblioteker-
ne ved universiteter og andre højere lærean-
stalter har - foruden forpligtelsen til at betje-
ne læreanstalten - til opgave at være landets
bedst forsynede bibliotek med et eller flere
fags udenlandske litteratur; disse biblioteker
betegnes hovedfagbiblioteker. Adskillige læ-
reanstalter har desuden tilknyttet egne insti-
tutbiblioteker - i alt ca. 400.

Det kongelige Bibliotek er nationalbiblio-
tek og har til opgave såvidt muligt komplet at
samle, bevare og formidle alle danske tryk,
kort, noder, manuskripter etc. Herudover er
Det kgl. Bibliotek universitetsbibliotek for
Københavns Universitet med hensyn til hu-
maniora, teologi og samfundsvidenskab og
tillige hovedfagbibliotek inden for samme
fag. Statsbiblioteket i Århus er både univer-
sitetsbibliotek og hovedbibliotek for en ræk-
ke læreanstalter i Århus, og desuden er det
overcentral for folkebibliotekerne.

Foruden forskningsbiblioteker ved uddan-
nelsesinstitutionerne findes der biblioteker
på en lang række andre institutioner, f.eks.
museer, arkiver, selvstændige forskningsin-
stitutter samt ca. 100 større biblioteker i priv-
ate firmaer. "

Bortset fra de selvejende institutioners og
de private firmaers biblioteker er forsknings-
bibliotekerne i al væsentlighed statsejede,
men ikke alle er fuldt offentlige. Det gælder
især biblioteker, der betjener en meget snæv-
er kreds f.eks. institutbiblioteker på universi-
teterne. De fleste større forskningsbibliote-
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ker står dog gratis til rådighed for enhver og
benyttes ofte i vid udstrækning af brugere
udenfor uddannelsesinstitutionerne.

7.3. Administration og finansiering
Ledelsen af et kommunalt folkebibliotek
skal ifølge biblioteksloven henlægges til et af
kommunalbestyrelsens stående udvalg. Of-
test hører folkebiblioteket under det kultu-
relle udvalg. Ledelsen af centralbiblioteker er
opbygget på tilsvarende måde, dog således at
udvalget tiltrædes af en repræsentant for
amtsrådet. Desuden findes der et rådgivende
kontaktudvalg vedrørende centralbibliote-
kets oplandsarbejde. Kommunalbestyrelsen
har det endelige ansvar for driften og den en-
delige myndighed i alle anliggender, der er
henlagt til lokal afgørelse. Det er f.eks. kom-
munalbestyrelsen, der fastlægger bibliotekets
serviceniveau og materialevalgspolitik inden
for lovgivningens rammer.

Skolebiblioteket er et led i det kommunale
skolevæsen og underlagt de kommunale sko-
lemyndigheder. Der skal dog nedsættes to
udvalg, der varetager det obligatoriske sam-
arbejde mellem folke- og skolebibliotek,
nemlig det rådgivende skolebiblioteksudvalg
og bogudvalget, der forestår valget af bøger
til skolebibliotekerne og folkebibliotekets
børneafdeling.

Folkebibliotekernes samlede budget for
1982 androg ca. 1,5 mia kr. Staten yder et
driftstilskud på 20% af folkebibliotekernes
driftsudgifter og 15% af skolebibliotekernes
driftsudgifter. Staten yder endvidere at til-
skud, der udgør 19% af driftstilskuddet, som
en dispositionssum til støtte af folke- og sko-
lebiblioteker i områder, hvor disse ikke er
fuldt udbygget. Af disse statstilskud fratræk-
kes 3,25% til en rådighedssum for bibliote-
kernes fællesopgaver. 80% af rådighedssum-
men fordeles af kulturministeren til folkebib-
liotekerne og 20% af undervisningsministe-
ren til skolebibliotekerne.

Hovedparten af folkebibliotekernes andel
anvendes til støtte af permanente institutio-
ner, men der ydes også tilskud til enkeltfor-
mål, f.eks. til udgivelse af publikationer og
til enkelte bibliotekers forsøg på forskellige
områder. Til centralbiblioteker yder staten
og amtskommunen et særligt tilskud, der
principielt skal svare til udgifterne ved den
biblioteksmæssige betjening af områdets
kommuner. De samlede statstilskud til folke-

og skolebiblioteker i henhold til biblioteks-
loven androg i 1980 ca. 290 mio kr.

Folkebibliotekernes bogindkøb har været
genstand for livlig debat i de senere år -
navnlig nedskæringen af bogkontoen har væ-
ret stærkt kritiseret. På baggrund af biblio-
teksloven fra 1964 blev der foretaget en kraf-
tig udbygning af folke- og skolebibliotekerne
i 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne. I
denne opbygningsfase steg bogkontoen årligt
gennemsnitligt i størrelsesordenen 22%.
Denne vækst blev bremset i 1972, uden at der
dog var tale om en egentlig stagnation i den
procentvise stigning af bogkontoen i forhold
til bogprisindekset - før 1978. I perioden
1973-78 steg bogkontoen i alt med 62,3%,
mens bogprisindekset kun steg med 47,4%.
Fra 1978 er bogkontoen procentvise stigning
derimod mindre end bogprisindekset -
1978-80 er stigningerne henholdsvis 26,8%
og 27,8%. Samme tendens kan iagttages for
bogkonto-budgetterne for 1981 og 1982, der
udviser en årlig stigning på henholdsvis 8,2%
og 10,3%, mens bogpris-indeksets stigning
fra januar 1980 til januar 1982 er henholdsvis
8,0% og 13,1%.

Baggrunden for budgetterne 1981 og 1982
kan bl.a. søges i »Cirkulære om afdæmpning
af væksten på folkebiblioteksområdet« (af
24. juni 1980), hvor kulturministeriet aner-
kender den allerede foretagne opbremsning
og henstiller til kommunerne, at de ved bud-
getlægningen fra 1981 og fremefter sætter
yderligere vækst i bero, for så vidt de samle-
de driftsudgifter (eksklusive ejendom) ligger
over det hidtidige gennemsnit.

Det er imidlertid ikke givet, at priserne på
det bogudsnit bibliotekerne køber følger det
almindelige bogpris-indeks, som beregnes
udfra hele bogproduktionen. Ser man på bi-
bliotekernes bogindkøb fra en anden syn-
svinkel, nemlig på bogtilvæksten, er nedgan-
gen tydelig. Folkebibliotekernes bogtilvækst
(brutto) faldt fra 1978 til 1981 med 5,1% for
voksenbøger og 7,4% for børnebøger.

Forskningsbibliotekerne er fordelt mellem en
række ministerier, styrelser og institutioner.
De to ministerier, hvorunder langt de fleste
forskningsbiblioteker sorterer, er dog mini-
steriet for kulturelle anliggender og undervis-
ningsministeriet. Bortset fra de til Rigsbiblio-
tekarembedet hørende biblioteker, Det kon-
gelige Bibliotek og Københavns Universitets-
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bibliotek, samt Statsbiblioteket i Århus og
Odense Universitetsbibliotek, der har selv-
stændig konto på finansloven, er de øvrige
forskningsbiblioteker integreret i en institu-
tion og finansieres gennem dennes bevillinger
på finansloven. Deres samlede udgifter an-
drog i 1979 ca. 222 mio kr. Forskningsbiblio-
teker, der sorterer under de højere uddannel-
sesinstitutioner er underlagt styrelsesloven
(lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af
højere uddannelsesinstitutioner) ifølge hvil-
ken der er nedsat biblioteksudvalg bestående
af repræsentanter for bibliotekernes perso-
nale samt såvel interne som eksterne brugere.
Udvalgene har ifølge loven til opgave at ud-
arbejde bibliotekets budgetforslag, træffe af-
gørelse om bibliotekets indkøbspolitik og om
fordelingen af bøger mellem læreanstaltens
hovedbibliotek og institutbibliotekerne.

Gratisprincippet
Det er en grundregel, at der ikke tages be-

taling for benyttelse af bibliotekerne. Siden
1950 har det været et lovfæstet krav til folke-
og skolebiblioteker, at alle biblioteksfunktio-
ner udføres gratis for brugerne, og forsk-
ningsbibliotekerne har fulgt samme retnings-
linie. Internationalt set fastslog UNESCO i
1972, at gratis adgang til biblioteksbenyttelse
må betragtes som et uomgængeligt kulturgo-
de.

Der har fra forskelligt hold været forslag
om, at belægge biblioteksudlån med en af-
gift, men dette er fra anden side blevet kraf-
tigt imødegået. Man mener, det ville sætte et
skel mellem brugerne og være til stor hind-
ring for bestræbelserne i at nå så store lå-
nergrupper som muligt, og samtidig har be-
regninger af udgifterne vedrørende en bru-
gerafgift, foretaget af Bibliotekstilsynet i
1974, vist at administrationen ville blive
uforholdsmæssig dyr.

7.3.1. Institutioner i forbindelse med biblio-
tekernes administration

Bibliotekstilsynet er placeret som et direk-
torat under ministeriet for kulturelle anlig-
gender og ledes af biblioteksdirektøren. Det
fungerer som statens sagkyndige organ på
folkebiblioteksområdet, og opgaverne er at
udregne og fordele tilskuddene til bibliote-
kerne efter bibliotekslovens regler og at yde
bibliotekerne råd og vejledning. Det er op-

delt i afdelinger, der hver for sig beskæftiger
sig med enkeltområder.

Biblioteksrådet beskikkes af kulturmini-
steren og består (ifølge bibliotekslovens § 21)
af repræsentanter for de forskellige folkebib-
lioteksinteresser inden for staten og kommu-
nerne samt biblioteks- og bibliotekarorgani-
sationerne. Biblioteksdirektøren er født for-
mand. Rådet medvirker bl.a. ved fordelingen
af folkebibliotekernes rådighedssum.

Rigsbibliotekarembedet blev oprettet i
1943 ved en omdannelse af overbibliotekar-
stillingen ved Det kongelige Bibliotek. Der
etableredes dermed et permanent centralor-
gan for de danske forskningsbiblioteker
»foreløbig omfattende Det kongelige Biblio-
tek og Universitetsbiblioteket«. Uanset den-
ne begrænsning har Rigsbibliotekarembedet
gennem årene varetaget en række fælles
funktioner for alle forskningsbiblioteker.

Under Rigsbibliotekarembedet sorterer
Danmarks Institut for International Udveks-
ling af Videnskabelig Publikationer (I.D.E.).
Herudover udgiver Rigsbibliotekaren
Accessions-katalogen og andre publikatio-
ner, og siden 1970 har embedet været sekre-
tariat for Forskningsbibliotekernes Fælles-
råd. Derudover varetager Rigsbibliotekaren
den daglige ledelse af Det kongelige Biblio-
tek.

Forskningsbibliotekernes Fællesråd udgør
det eneste egentlige fælles organ for de dan-
ske forskningsbiblioteker. Rådet er udpeget
af ministeren for kulturelle anliggender efter
cirkulære af 24. juli 1970. Til varetagelse af
de løbende arbejdsopgaver er der samtidig
nedsat et forretningsudvalg bestående af
Rigsbibliotekaren samt overbibliotekarerne
ved 7 af de største forskningsbiblioteker.
Fællesrådet har ingen besluttende myndig-
hed, men kan kun virke rådgivende og vejle-
dende.

Fællesudvalget for Folkebiblioteker og
Forskningsbiblioteker er nedsat af ministe-
ren for kulturelle anliggender. Dets formål er
drøftelse af samarbejdsproblemer og gensi-
dig udveksling af information mellem forsk-
ningsbiblioteker og folkebiblioteker. Udval-
get består af rigsbibliotekaren, biblioteksdi-
rektøren og en række repræsentanter for
folke- og forskningsbiblioteker. Fællesudval-
get kan i form af rekommandationer frem-
sætte forslag om indførelse af nye arbejds-
metoder og samarbejdsformer og skal i
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øvrigt stå til rådighed som rådgivende organ
i alle spørgsmål, som vedrører samarbejdet
mellem folkebiblioteker og forskningsbiblio-
teker.

7.3.2. Forslag til ny bibliotekslov
I 1976 nedsatte ministeriet for kulturelle an-
liggender en kommission, der skulle stille
forslag om ændringer i biblioteksvæsenets
målsætning og struktur, således at de offent-
lige bibliotekers ressourcer kunne anvendes
så hensigtsmæssigt som muligt. Biblioteks-
kommissionen afgav i 1979 »Biblioteksbe-
tænkningen 1979« (bet. nr. 878/1979). Den
17. marts 1982 fremsatte regeringen et for-
slag til lov om biblioteker på grundlag af det

lovudkast, som et flertal i kommissionen
fremlagde i betænkningen. Lovforslaget blev
dog ikke færdigbehandlet i folketingssamlin-
gen 1981/82.

Efter regeringsskiftet i september 1982
blev lovforslaget ikke genfremsat. Ved fær-
diggørelsen af denne betænkning er der truf-
fet beslutning om fremsættelse af et mindre
omfattende lovforslag. Dette forslag vil pri-
mært indebære, at statstilskudet til folkebi-
bliotekerne ydes som bloktilskud. løvrigt
indeholder forslaget en del tekniske ændrin-
ger, dels i konsekvens af den ændrede til-
skudsform, dels i form af ajourføringer af
forældede bestemmelser o. lign.

7.4. Bibliotekernes bogvalg

Retningslinier for bogvalget i folkebibliote-
kerne er angivet i bekendtgørelse af 13. maj
1965 om folkebiblioteker, hvor det i § 21
bl.a. hedder: »Bestemmelserne i lovens for-
målsparagraf . . . skal opfyldes gennem kva-
litet, alsidighed og aktualitet i udvalget af det
materiale, folkebibliotekerne stiller til rådig-
hed . . .«

I heltidsbiblioteker er bogvalgsmyndighe-
den henlagt til den ledende bibliotekar under
ansvar over for det stående udvalg. Bogval-
get foretages i praksis af det bibliotekarud-
dannede personale, i reglen ved ugentlige
bogvalgsmøder. I deltidsbiblioteker foreta-
ger den ledende bibliotekar bogvalget efter
bemyndigelse fra eller i samarbejde med det
stående udvalg.

Valget af bøger til børn foretages efter lo-
ven af et fælles bogudvalg for folkebibliote-
kets børneafdeling og skolebibliotekerne, der
skal sikre koordineringen af bogkøbet. Ud-
valget nedsættes af skolekommissionen og
folkebibliotekets ledelse og omfatter børne-
og skolebibliotekarer samt den ledende bibli-
otekar. De fleste kommuner praktiserer dog
nu et friere samarbejde om bogvalgskoordi-
ner ingen.

Der findes ingen fælles bestemmelser om
bogvalget i forskningsbibliotekerne.

7.4.1. Central materialevalgsservice for
folke- og skolebiblioteker
Til brug for materialevalget i de enkelte
folke- og skolebiblioteker findes der en cen-

tral service som i de senere år er blevet bety-
deligt udvidet og forbedret.

Den danske nationalbibliografi er den
grundlæggende fortegnelse over landets litte-
ratur. Den dækker den overvejende del af det
trykte materiale, mens audiovisuelt materiale
(bortset fra lydbøger m.v.) endnu ikke regi-
streres løbende. Nationalbibliografien består
foruden Dansk Bogfortegnelse af Dansk Pe-
riodicafortegnelse, som registrerer aviser,
tidsskrifter og årspublikationer samt visse
monografiserier, Dansk Musikfortegnelse,
der registrerer noder, Dansk Polygotta, som
indeholder fremmedsproget litteratur af
dansk interesse udgivet i udlandet, Bibliogra-
fi over Danmarks Offentlige Publikationer
samt Dansk Artikelindeks, som registrerer
artikler fra ca. 20 aviser og 500 tidsskrifter.
Udarbejdelsen af nationalbibliografien er
delt mellem flere instanser, i første række Bi-
bliotekscentralen og Det kongelige Bibliotek.

Det vigtigste led i nationalbibliografien er
Dansk Bogfortegnelse, som er grundlæggen-
de for bogvalget i folkebibliotekerne. Den re-
digeres og udgives af Bibliotekscentralen og
registrerer med visse undtagelser alle boglige
materialer, der udkommer i Danmark.
Dansk Bogfortegnelses ugefortegnelse publi-
ceres i bogbranchens tidsskrift Det Danske
Bogmarked. Her kan den enkelte titel nor-
malt ventes offentliggjort 3-4 uger efter ud-
givelsen, afhængigt af hvornår bogen er
sendt til Bibliotekscentralen.

En anden vigtig bogvalgskilde er Biblio-
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t ekscentralens løbende seddelfortegnelser
over nyudgivne danske og udenlandske bøg-
er, musikalier og audiovisuelle materialer
(av-materialer). Den er primært et hjælpe-
middel ved indkøbsfunktionen, men har
samtidig værdi som information om de lø-
bende udgivelser og om Bibliotekscentralens
og Indbindingscentralens leveringstilbud.

Seddelfortegnelsen over danske bøger
dækker knap 2A af de ca. 12.000 titler, der år-
ligt optages i bogfortegnelsen, og udsendes
samtidig med bogfortegnelsens ugefortegnel-
se. Den indeholder ikke nogen vurdering af
materialet, men er delt i tre serier: A-
fortegnelsen, en grundfortegnelse for alle
biblioteker. BS-fortegnelsen, et særtryk af
A-fortegnelsen, som omfatter alle bøger, der
skønnes at have bogvalgsinteresse i folkebib-
liotekernes børneafdelinger og skolebibliote-
kerne. H-fortegnelsen, en fortegnelse for hel-
tidsbiblioteker. Den omfatter alle bøger, som
Bibliotekscentralen leverer trykte katalog-
kort til, og som ikke er optaget i A-fortegn-
elsen.

Udenlandsk Bogvalgsvejledning (UBV)
omfatter ca. 8.000 udenlandske titler. Den
udsendes løbende af Bibliotekscentralen og
består i sammendrag af anmeldelser fra hen-
ved 400 aviser og tidsskrifter.

Af betydning for bogvalget er også de
standardfortegnelser (mønsterkataloger)
over bøger, musikalier, musikplader og
-bånd, som udgives af Bibliotekscentralen.

Andre kilder er dagbladsanmeldelser, an-
meldelser i diverse fagblade, reklamemateri-
ale og kataloger fra boghandler- og forlags-
branchen samt, især for børnebibliotekernes
vedkommende, gennemsynsbøger. Biblio-
tekscentralen har et abonnementstilbud,
hvor det er muligt at få kopier af anmeldelser
i 10 aviser under forudsætning af, at det en-
kelte bibliotek abonnerer på disse aviser.
Specielt til skolebibliotekerne udsender
Bibliotekscentralen årligt ca. 270 beskrivelser
af av-materialer samt »Folkeskolens Grund-
fortegnelse« (en oversigt over alt materiale af
interesse for folkeskolen) og »Landcentra-
lens Materialeinformation« med ca. 550 tit-
ler årligt.

Mens bogfortegnelsen og seddelfortegnel-
serne er det vigtigste kildemateriale ved det
danske bogvalg, modtager bibliotekerne den
vigtigste anmeldelsesservice gennem lektør-
udtalelserne fra Indbindingscentralen (IBC).

De såkaldte »grønne sedler« udsendes uden
vederlag til alle folke- og skolebiblioteker,
der abonnerer på Bibliotekscentralens sed-
delfortegnelse, idet omkostningerne er ind-
kalkuleret i Indbindingscentralens bindpri-
ser.

Ca. 2.500 titler anmeldes årligt. »De grøn-
ne sedler« giver en ultrakort gennemgang af
bogens indhold og en vurdering af dens
egnethed i bibliotekerne. Voksenbøgerne an-
meldes af én bibliotekar, mens børnebøger
anmeldes af to, henholdsvis en børnebiblio-
tekar og en skolebibliotekar. Lektørerne ud-
vælges blandt interesserede bibliotekarer fra
hele landet af IBC's redaktion for lektørud-
talelser. Der er for lektørernes arbejde fast-
lagt følgende retningslinier:

»En lektørudtalelse skal bestå af såvel en beskrivelse
som en vurdering skrevet i et klart og forståeligt
sprog.

I beskrivelsen af bogen skal lektøren give en nøg-
tern og saglig redegørelse for bogens indhold og in-
tentioner.

I vurderingen skal lektøren ud fra en begrundet
stillingtagen til bogen, som den fremstår ved beskriv-
elsen, frems ette sine synspunkter i relation til bogens
og herudfra drage sine konklusioner med hensyn til
dens anvendelsesmuligheder. . . .

Børnebib'iotekaren skal vurdere bogen i relation til
undervisningsplaner og folkeskolens formålspara-
graf, d.v.s. hvilke klassetrin og fagområder bogen kan
anvendes på, og i hvilke arbejdsformer den kan indgå
og støtte f.eks. individuelt arbejde, gruppearbejde el-
ler klassearbejde. I konsekvens af disse henvisninger
omtales bogens forventede anvendelseshyppighed og
deraf følgende forslag til placering i basissamling,
klassesætsamling og/eller på amtscentral.«

(Uddrag af retningslinier for udarbejdelse af lektør-
udtalelser, IBC 1981).

Siden 1977 har der været nedsat et rådgiven-
de udvalg på 6 medlemmer til at sikre klare
retningslinier for udarbejdelsen af lektørud-
talelser samt behandle klager over samme.

Når lektørudtalelserne udgør en så væsent-
lig del af de hjælpemidler, der er til rådighed
ved det danske bogvalg, skyldes det bl.a. at
biblioteker, der er kunder hos IBC (IBC har
ca. 50% af folke- og skolebiblioteksleveran-
cerne - lidt mere, ca. 60-70% hvis man kun
ser på den ny danske bogproduktion) skal
indgive deres bestilling til IBC henholdsvis 4
og 6 uger efter udsendelsen af BC's seddel-
fortegnelse, og mange dagbladsanmeldelser
især af børnebøger kommer efter bestil-
lingsfristens udløb. Disse bestillingsfrister er
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fastsat af et repræsentativt udvalg af folke-,
børne- og skolebibliotekarer i samarbejde
med Bibliotekstilsynet. For faglitteraturens
vedkommende foreligger der desuden meget
få anmeldelser udover lektørudtalelserne.
Personale- og dermed tidmangel kan - ikke
mindst i de mindre biblioteker - føre til, at
lektørudtalelserne får en dominerende betyd-
ning ved bogvalget.

7.4.2. Diskussion af bibliotekernes bogvalg
Igennem mange år har bibliotekernes bog-
valg været udsat for kritik. Da IBCs lektør-
udtalelser, som nævnt i stadig stigende grad
udgør det væsentligste grundlag for bogval-
get, er det naturligt nok disse, der er blevet
hårdest kritiseret. Kritikken kom i begyndel-
sen af 70'erne især fra yngre forfattere og al-
ternativforlag, der anførte, at IBCs udvæl-
gelse af titler til lektørudtalelse begunstigede
den etablerede bogproduktion og diskrimine-
rede marginalforlag og -forfattere. Blandt
andet denne kritik har medført dels oprettel-
sen af »Udvalget vedrørende lektørudtalel-
ser« i 1977, dels mere end en fordobling af
antallet af bedømte titler siden 1970. IBC
kan i henhold til en aftale med Boghandler-
rådet - senest fornyet og revideret i 1970 -
som hovedregel ikke tilbyde bøger fra forlag,
som ikke har tilsluttet sig samhandelsregler-
ne. Herfra gør aftalen dog den undtagelse, at
IBC på de i overenskomsten nævnte vilkår
kan tilbyde ikke-kommercielle udgivelser fra
institutioner og lignende. Ved ændringen af
samhandelsreglerne i 1982 blev der iøvrigt i §
14 åbnet mulighed for enkelte dispensations-
muligheder (f.eks. lokalhistoriske værker,
bøger om emner af særlig afgrænset art).«

En arbejdsgruppe vedrørende folkebiblio-
tekernes bogvalg under Bogudvalget, afgav i
1975 en rapport/konklusion bestående af to
dele, henholdsvis mindretallets og flertallets
konklusion*).

Arbejdsgruppen drøftede bl.a. den gene-
relle problematik vedrørende centraliseret el-
ler decentraliseret bogvalg. Mindretallet ud-
talte i denne forbindelse:

*) Mindretallet bestod af: Bibliotekarerne Karen Ber-
thelsen og Ellen Marie Lebahn samt underdirektør 1b
Mortensen. Flertallet: Forfatterne Ulrik Gräs, Anders
Bodelsen samt forlagsboghandler Jarl Borgen.

»Et gennemført centralt bogvalg må afvises, dels for-
di det under en sådan ordning vil være muligt at tilgo-
dese lokale behov, dels - og nok så vigtigt - fordi mu-
ligheden for at udøve censur eller anden form for ma-
nipulation er stærkt forøget.«

Flertallet tog ikke så entydigt stilling, men
fremhævede de betydelige besparelser og den
øgede effektivitet, der var resultatet af den
rationaliseringsproces, som folkebiblioteker-
ne og de dertil knyttede institutioner har gen-
nemgået. De udtalte som en del af deres kon-
klusion:
»Arbejdsgruppen vedrørende folkebibliotekernes bog-
valg erkender den store værdi - men er også opmærk-
som på den risiko, der kan ligge i en sådan rationalise-
ring - og erkender ligeledes, at enhver kritik af de bestå-
ende procedurer må have som udgangspunkt, at denne
rationalisering ikke bør hæmmes, undtagen når meget
vægtige grunde taler derfor«.

Et andet emne arbejdsgruppen drøftede
var »Indbindingscentralens indflydelse på
bogvalget, lektørudtalelserne og disses virk-
ning på bestillingstal og efterbestillingstal for
de vigtigste typer og skøn- og faglitteratur og
ikke mindst for marginal- og alternativudgiv-
elserne.«

Der var enighed i arbejdsgruppen om, at
IBCs bedømmelsesservice burde udvides -
efter mindretallets opfattelse til at omfatte
alle titler optaget i Bibliotekscentralens sed-
delfortegnelse - mens flertallet mente, den
burde omfatte al tilsendt dansk litteratur.

Der var ligeledes enighed om, at der burde
søges statstilskud til en sådan udvidelse, og
her mente mindretallet, det skulle foregå
gennem en eventuel bogfond.

Derimod var der stor uenighed i arbejds-
gruppen, om hvorvidt en udsættelse af IBCs
bestillingsfrister ville gavne bedømmelses-
grundlaget, og om hvorvidt en karenstid for
bøger i bibliotekerne ville gavne det alminde-
lige salg af bøger.

Herom udtalte mindretallet:
»En udsættelse af IBCs bestillingsfrister mener grup-
pen ikke giver mulighed for et bedre bedømmelses-
grundlag. Erfaringsmæssigt foreligger der så meget af
det mulige anmeldelsesmateriale ved den nuværende
frists udløb, at det, der eventuelt vil komme senere,
ikke ændrer noget.

En udskydelse af tidspunktet for nye bøgers ad-
gang til bibliotekets hylder vil - specielt for den sti-
gende mængde debatlitteratur - på afgørende vis gri-
be ind i folkebibliotekernes opgave som kulturpoli-
tisk faktor og må derfor afvises.«
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Flertallet udtalte herimod:
»Fra forfatter - og forlagsside må man derfor have to
sammenhængende hovedønsker: 1) at der gives bibli-
otekerne en længere frist, inden bestillinger skal ind-
sendes til Indbindingscentralen, således at der forelig-
ger et bedre og fyldigere bestillingsgrundlag, og 2) at
leverancerne tilsvarende udskydes, således at bøger
foreligger til udlån i bibliotekerne væsentligt senere i
forhold til udgivelsestidspunktet end nu.«

Flertallet foreslog konkret, at den fremti-
dige frist blev lagt 12 uger efter bogens opta-
gelse i Dansk Bogfortegnelse. Med hensyn til
aktualitetsproblemet udtalte flertallet:

»Som det er nu, må det anses for sandsynligt, at alt
for mange penge bruges på titler, hvis aktualitetsvær-
di vurderes højere end deres lødighed, således at disse
penge ikke kan bruges til velovervejede indkøb af
langtidsværdi.«

Fra anden side er IBCs indflydelse på bi-
bliotekernes bogvalg blevet stærkt kritiseret.
Det hævdes, at særligt IBCs eksprestilbud
(ca. 100 om året) er medvirkende til at for-
stærke uheldige tendenser i markedsmekanis-
merne - nemlig nyhedsræset og koncentrati-
onen af opmærksomheden omkring stadig
færre titler. Men også det almindelige reper-
toire kritiseres, idet IBC normalt kun tilby-
der titler med forventet salg over 50 eksemp-
larer, selvom IBC også køber oplag uden sik-
kerhed for salg. Generelt overlades det til bi-
bliotekerne selv at anskaffe og indbinde den
litteratur, som IBC finder for speciel til at til-
byde, og prisen på sådan litteratur bliver her-
med højere.

Disse spørgsmål har siden været løbende
til debat i såvel forfatter- og forlagskredse
som i bibliotekar- og brugerkredse. I »Bibli-
otek 70« (Bibliotekarforbundets tidsskrift)
nr. 14 1981 udtaler forfatteren Per Høj holt
således i et interview:

»Det, der truer bibliotekerne disse år, er nemlig hver-
ken kvalitet eller manglende kvalitet. Derimod mel-
lemvaren: det enorme sammenrend af halvdårligt
skidt, som bibliotekerne slæber rundt på og som de i
kraft af deres apparatur, ikke i kraft af en kvalitets-
bedømmelse er med til at udbrede. ( . . . )

For lånerne vil det ikke gøre den store forskel, om
bogvalget blev centraliseret, Når man påtænker hvor
stor reel betydning en central instans som Indbinding-
scentralen og den »grønne sedler« har på biblioteker-
nes bogvalg . . . «

Også Bibliotekskommissionen har udtalt sig
om bibliotekernes bogvalg og den centrale

materialevalgsservice. Det nævnes i Biblio-
teksbetænkningen 1979 bl.a. at Indbindings-
centralens lektørudtalelser ofte er den eneste
bedømmelse, der foreligger folke- og skole-
bibliotekernes valg af danske bøger, et for-
hold der undertiden har givet anledning til
kritik. Men samtidig erkender kommission-
en, at bibliotekerne har brug for flere lektør-
udtalelser, der vurderer biblioteksmaterialet i
bibliotekssammenhæng. Store dele af den
danske litteratur, særlig faglitteraturen, an-
meldes ikke. Kommissionen foreslår derfor
en udvidelse af den centrale service på mate-
rialevalgsområdet, bl.a. med anmeldelse af
flere titler.

Under en drøftelse af denne opgaves place-
ring har Bibliotekskommissionen behandlet
et forslag om at adskille den centrale materi-
alevalgs vej ledning fra de centrale materiale-
tilbud og -leverancer, sådan at kravene på
disse to områder kan stilles og honoreres uaf-
hængigt af hinanden. Efter dette forslag
skulle materialevalgsrådgivning i videst mu-
ligt omfang samles i Bibliotekscentralen,
bl.a. sådan at lektørudtalelserne skulle ud-
gives af Bibliotekscentralen.

Kommissionen tog ikke stilling til spørgs-
målet, idet Bibliotekstilsynet, Bibliotekscen-
tralen og Indbindingscentralen i fællesskab
havde taget initiativ til en nærmere undersø-
gelse af behovet for en udvidet materialein-
formation. Det var Bibliotekcentralens og
Indbindingscentralens fælles opfattelse, at
lektørudtalelsesservicen burde fortsættes
som hidtil af Indbindingscentralen, indtil
dette undersøgelsesarbejde var gennemført.

På denne baggrund nedsatte Bibliotekstil-
synet 1979 et undersøgelsesudvalg for mate-
rialevalgsvejledning (UMATVA), der skulle
stille forslag om et fuldstændigt system af
materialevalgsmidler for folkebibliotekerne,
omfattende alle materialer af interesse for bi-
bliotekerne. Ud over repræsentanter for de
tre initiativtagende institutioner kom udval-
get til at bestå af bibliotekarer fra de forskel-
lige bibliotekstyper og med erfaring fra de
forskellige materialevalgsområder. Udval-
gets betænkning »Centralt fremstillede mate-
rialevalgshjælpemidler for folkebiblioteker«
er offentliggjort i 1982.

Udvalget har lagt vægt på at styrke det lo-
kale materialevalg gennem bedre informa-
tion om materialerne. Man mener at en cen-
tralisering af materialevalget vil være uhel-
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dig. Det enkelte biblioteks behov kan kun
vurderes lokalt, ud fra et kendskab til lokal-
samfundet og til den lokale materialesam-
ling. Arbejdet med at vælge materiale til bi-
blioteket er grundpillen i det bibliotekariske
arbejde og den vigtigste forudsætning for
formidlingen. Biblioteksloven understreger
da også det enkelte biblioteks ansvar for ma-
terialevalget.

Derfor er de centrale hjælpemidler uund-
værlige, og en udbygning er nødvendig for at
bibliotekerne kan få information om alle tit-
ler, der har interesse. Derved sikres den bre-
dest mulige orientering og det bedst mulige
valg, samtidig med at risikoen mindskes for,
at de centrale hjælpemidler skal få en (util-
sigtet) styrende indflydelse på materialeval-
get.

For den danske litteratur foreslås seddel-
fortegnelsen udvidet til at omfatte alle titler
af interesse for folkebibliotekerne. Niveau-
delingen mellem A- og H-fortegnelsen fore-
slås ophævet, idet A-fortegnelsens snævre
udvalg ikke tilgodeser kravet om alsidighed.
I stedet ønskes en samlet seddelfortegnelse
med afmærkning af de titler, der er af inter-
esse for henholdsvis børne- og voksenafde-
linger.

Undersøgelsesudvalget foreslår endvidere
en udvidet anmeldelsesservice. Lektørudtal-
elserne skal dække alle bøger af interesse för
børn, alle skønlitterære titler for voksne og
en større del af faglitteraturen for voksne.
Til hele faglitteraturen for voksne udarbej-
des såkaldte deklarationer, der i skematisk
form giver informationer, som umiddelbart
fremgår af bogen. Udvalgets flertal foreslår,
at lektørudtalelser og deklarationer udsendes
af Bibliotekscentralen, uafhængigt af indbin-
dingstilbuddet. Tilsvarende løsninger fore-
slås for de andre materialetyper, som i dag er
udbredt i folkebibliotekerne.

Udvalgets flertal skønner, at en fuld reali-
sering af forslaget for alle materialletyper vil
medføre en omkostningsforøgelse på ca.
30% i forhold til den nuværende service.
Man anbefaler en statsfinansiering af natio-
nalbibliografien, som i dag bl.a. finansieres
af materialevalgshjælpemidlerne, og peger
på en fælleskommunal, indbyggertalsbe-
stemt finansiering af materialeinformatio-
nen.

Et mindretal (1b Mortensen) deler flertal-
lets opfattelse, at Nationalbibliografien bør

statsfinansieres, men konsekvensen heraf må
være, at Nationalbibliografien så offentlig-
gøres uden den nuværende markering med
stjerner og sorte pletter, der diskriminerer
forlag og udgivelser, der ikke ønsker at til-
slutte sig den nuværende branche- og institu-
tionsstruktur og dens aftaler. Særbehandling
i forbindelse med Nationalbibliografiens of-
fentliggørelse kan ikke forventes opretholdt
under en fuldstændig statsfinansiering.

Mindretallet deler flertallets ønske om, at
lektørudtalelserne skal dække alle bøger af
interesse for børn, alle skønlitterære titler for
voksne og en større del af faglitteraturen for
voksne. Mindretallet tror blot ikke på, at det
bliver muligt at opnå den statslige eller kom-
munale økonomiske støtte, der er betingelsen
for en sådan udvidelse af den eksisterende
lektørordning. I denne forbindelse fremfø-
res, at antallet af lektørudtalelser er vokset
fra 588 i 1963/64 til 3782 i 1980/81. Mindre-
tallet anslår, at en udvidelse af lektørordnin-
gen blot til at omfatte alle danske bøger, så
bl.a. også de bøger, der ikke forhandles gen-
nem boghandelen, får en lektørudtalelse, vil
koste ca. 10 millioner kr.

Endelig fremhæver mindretallet,
at lektørkorpsets sammensætning (bibliote-

karer eller fageksperter) omgående vil
blive rejst, hvis man lader lektørordnin-
gen finansiere af offentlige midler,

at bogindkøbet til skolebibliotekerne, der
omfatter ca. 1/3 af det samlede biblio-
teksindkøb, ikke er behandlet i udvalget,

at den ekspertise og erfaring m.h.t. udarbej-
delse af lektørudtalelser, der siden ordnin-
gens start er indvundet i Indbindingscen-
tralen, indicerer, at også en evt. udvidet
lektørservice af bl.a. økonomiske og ad-
ministrative grunde bør forblive placeret i
Indbindingscentralen.

Danmarks Biblioteksforening deler denne
opfattelse.

7.4.3. Forskningsbibliotekernes materiale-
valg
For forskningsbibliotekerne findes der som
nævnt intet fælles lovgrundlag for materiale-
valget. Dette varetages derfor meget forskel-
ligt, afhængigt af hvilke områder bibliote-
kerne dækker. Langt den største del af de
indkøbte titler er udenlandsk litteratur. Når
forskningsbibliotekerne ikke har noget cen-
tralt indkøbssystem, er den væsentligste år-
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sag, at den enkelte titel købes i meget få ek-
semplarer. Ca. 85% af titlerne anskaffes kun
i ét eksemplar.

Det er derfor heller ikke muligt at opstille
en fælles liste over hjælpemidler til materia-
levalg, men generelt benyttes den danske og
adskillige udenlandske nationalbibliografier,
reklamer fra forslag samt anmeldelser i
inden- og udenlandske fagtidsskrifter. Des-
uden har man benyttet sig af en ordning med
boghandlere, hvor et udvalg af relevant, ny
litteratur sendes gratis til gennemsyn i forsk-
ningsbibliotekerne.

Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket

i Århus erhverver dansk litteratur gennem
pligtaflevering, ifølge hvilken alle landets
bogtrykkere m.m. er forpligtet til at aflevere
et eksemplar af alt trykt materiale til disse bi-
blioteker (lov nr. 160 af 1. juli 1927). Univer-
sitetsbiblioteket i København har samme mu-
lighed gennem rekvisitionsret, mens de øvri-
ge forskningsbiblioteker ikke har særlige ret-
tigheder med hensyn til dansk litteratur, der
således må erhverves ved køb.

Vedrørende forskningsbibliotekernes køb
af udenlandske bøger se afsnit 5.2. og 5.3.2.,
(om Importboghandelen og forskningsbibli-
otekernes bogindkøb).

7.5. Biblioteket og brugerne

Der er i tidens løb blevet foretaget en del un-
dersøgelser af befolkningens biblioteksbe-
nyttelse. Sidst i 1976, hvor Socialforsknings-
instituttet gennemførte en landsdækkende
repræsentativ undersøgelse af den danske be-
folkning - voksne såvel som børn - offentlig-
gjort i Folkebiblioteker og Befolkningen,
1979, hvori det i hovedkonklusionen hedder:
»Undersøgelsen viser, at folkebiblioteket er
et kendt begreb i folks bevidsthed, og næsten
alle er vidende om, hvor det nærmeste biblio-
tek ligger. De, der benytter biblioteket, har i
reglen kun ca. et kvarters transporttid med
det forhåndenværende transportmiddel, og
de, der ikke benytter biblioteket, angiver
sjældent afstand som praktisk forhindring.«

Af alle adspurgte var 48% regelmæssige
brugere af biblioteket - en stigning i forhold
til 1975, hvor andelen var 37% og en endnu
større stigning i forhold til 1964, hvor kun
25% benyttede biblioteket. Biblioteksbenyt-
telsen er altså blevet fordoblet i løbet af de 12
år, siden den nugældende bibliotekslov tråd-
te i kraft.

7.5.1. Skolebiblioteker og folkebiblioteker-
nes børneafdelinger
Undersøgelsen »Folkebiblioteket og Befolk-
ningen«, 1979, viste, at næsten alle børn i
skolealderen benytter bibliotekerne. 76% af
de 7-11 årige kommer både på folke- og sko-
lebibliotek, mens 19% udelukkende benytter
skolebiblioteket. Af de 12-15 årige bruger
84% folke- og skolebibliotek, mens 14% ale-
ne kommer i skolebiblioteket.

Mange børn i disse aldersgrupper læser
desuden biblioteksbøger som de har lånt af
andre.

I aldersgruppen 0-6 år, hvor børnenes bi-
blioteksbenyttelse helt er afhængig af de
voksnes initiativ, er kun 37% benyttere. Dog
er benytterandelen stigende proportionalt
med alderen. Således er 60% af de 6-7 årige
brugere af folkebiblioteket. Det skal bemær-
kes, at undersøgelsen for denne aldersgruppe
alene baserer sig på interviews med forældre.
Børnenes brug af og kontakt med biblioteket
via daginstitutionerne, som folkebibliotekets
børneafdelinger har et udstrakt samarbejde
med, indgår ikke i undersøgelsen. 71% af
forældrene til førskolebørn oplyser, at de kø-
ber børnebøger, og 77% at de læser højt for
børnene. Det er i stor udstrækning de sam-
me, der køber og låner.

Generelt viste undersøgelsen en sammen-
hæng mellem forældrenes skoleuddannelse
og biblioteksbenyttelse og børns låne- og læ-
seaktivitet. Indenfor aldersgruppen 0-6 år lå-
ner eksempelvis 51 % af forældrene med rea-
leksamen bøger til deres børn, mens kun
28% af forældrene med 7 års skolegang gør
det.

De 7-15 årige oplyser, at de udover at låne
og læse bøger kommer på folkebiblioteket
for at høre musik, være sammen med kam-
merater og for at deltage i forskellige arran-
gementer, film- og teaterforestillinger. Deres
besøgshyppighed er varierende, af de 7-11
årige kommer 92%, af de 12-15 årige 80%,
i folkebiblioteket 1-3 gange om måneden.
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Det er karakteristisk, at næsten alle de sto-
re børn, 12-15 år, henter hjælp hos bibliote-
kets ansatte i tvivlstilfælde, og det ser ud til
at være i denne alder overgangen fra børne-
til voksenbibliotek finder sted. Dog fremgår
det ikke af undersøgelsen, som påpeget i en
artikel i Bibliotek 70, 1979/14, hvilke folke-
biblioteksafdelinger de unge benytter. Deri-
mod viser undersøgelsen, at der fra det 14. til
det 15. år sker et fald i antallet af folkebiblio-
teksbenyttere, en stigning i antallet af skole-
biblioteksbenyttere og en stigning i antallet
af ikke-biblioteksbenyttere.

7.5.2. Folkebibliotekernes voksenafdeling
Undersøgelsen af 1976 viste, at af den voksne
befolkning kommer ca. 1/3 regelmæssigt i
folkebiblioteket, og yderligere en del mere
spredt. Biblioteksbenyttelsen falder med al-
deren, således kommer 57% af 20-24 årige
overhovedet på folkebibliotek overfor kun
30% af de 70-årige eller derover. Andre fak-
torer, der generelt har indflydelse på biblio-
teksbenyttelsen, er geografisk og økonomisk
placering samt især uddannelsesniveau. Jo
større bymæssig tæthed, jo flere af beboerne
i området besøger biblioteket. Økonomisk
placering og uddannelsesniveau hænger ofte
sammen, og det er da også tydeligt, at ud-
dannelsens længde har den største betydning
for biblioteksbenyttelsen.

Tidligere undersøgelser over befolknin-
gens fritidsvaner har påvist sammenhængen
mellem øget skoleuddannelse og stigende in-
teresse for såvel teater, musik og kunst som
foreningsaktivitet og motionsudfoldelse. Bi-
blioteksundersøgelsen viste i forlængelse her-
af, at det også er de socialt relativt stærke
grupper, der er fortrolige med den boglige og
sproglige kultur - og som benytter bibliote-
kerne til at udbygge deres viden og kulturelle
horisont.

Det er ligeledes karakteristisk, at det gene-
relt er de bedst uddannede blandt biblioteks-
benytterne, der rådfører sig med biblioteks-
personalet og anvender kartoteker m.v.

Ligesom forældrenes biblioteksbenyttelse
har indflydelse på skolebørns brug af biblio-
teket, lader det til, at børn virker stimuleren-
de på voksnes biblioteksbesøg, idet over
halvdelen af voksne med 2-3 børn er benytte-
re. Der er iøvrigt mindre kønsforskelle i bru-
gen af folkebibliotekerne. Lidt flere kvinder
end mænd kommer på biblioteket, henholds-

vis 50% og 43%, og kvinderne er lidt mere
stabile biblioteksbenyttere, idet kun 26% af
kvinderne har benyttet et bibliotek, men er
ophørt hermed overfor 30% af mændene.
Generelt lånes skønlitteraturen mest af kvin-
der og faglitteraturen mest af mænd.

Endelig viste undersøgelsen noget om til-
fredsheden med biblioteksvæsenet. Kun 3%
af den voksne befolkning er utilfreds med
åbningstiden, men som en af kritikerne anfø-
rer (Bogens Verden nr. 8, 1979), viste under-
søgelsen ikke om utilfredsheden er størst,
hvor åbningstiden er kort (jfr- s. 161). Der er
også generel tilfredshed med udvalget af
skønlitteratur - både på heltids- og deltids-
biblioteker og med biblioteksbetjeningen,
men undersøgelsen viste ikke, hvorfor 29%
af alle biblioteksbenyttere ikke anvender per-
sonalet. 85% afbenytterne synes, at bibliote-
ket har en behagelig og hyggelig atmosfære.

Overbibliotekar Ole Harbo har i 1980 ana-
lyseret en supplerende edb-kørsel af Social-
forskningsinstituttets biblioteksundersøgelse
(offentliggjort i Bogens Verden, nr. 7/1980),
og hermed nuanceret nogle af undersøgelsens
resultater.

Den supplerende undersøgelse viste bl.a., at
urbaniseringsgraden kun har sammenhæng
med biblioteksbenyttelsen for personer, der
har afsluttet deres uddannelse efter 7 års sko-
legang eller mindre. Denne uddannelsesgrup-
pe har i det hele taget det mindste antal bibli-
oteksbenyttere, og antallet stiger med urba-
niseringsgraden; kun 23% som bor i landdi-
strikter benytter biblioteket mod 46%, som
bor i hovedstadens forstæder.

Med hensyn til åbningstiden vise den sup-
plerende analyse, at der er en større andel af
befolkningen i kommuner med heltidsbiblio-
teker, som kender åbningstiden end i kom-
muner med deltidsbiblioteker, men der er og-
så størst utilfredshed med åbningstiden i
kommuner med heltidsbiblioteker.

7.5.3. Forskningsbibliotekerne
En betydelig brugerkreds ved de fleste større
forskningsbiblioteker udgøres af lærere og
studerende ved den uddannelsesinstitution,
biblioteket hører til. Men langt fra alle bru-
gere har et formelt tilhørsforhold til uddan-
nelsesinstitutionen. Alle støre forskningsbib-
lioteker betjener en hel række institutioner
med forskningsformål samt enkeltpersoner
både indefor den offentlige og den private
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sektor. Brugerne af videnskabelige bibliote-
ker kan derfor forstås som forskere i ordets
videste betydning, nemlig alle med behov for
mere speciel viden. Biblioteksundersøgelsen
viste, at ca. 3% af befolkningen benytter
forskningsbiblioteker, at ca. 10% af folke-
biblioteksbenyttere også kommer på forsk-
ningsbiblioteker, og at der er flere mænd end
kvinder blandt brugerne af forskningsbiblio-
tekerne.

7.5.4. Andre aktiviteter udover almindeligt
bogudlån
Børn opholder sig generelt på biblioteket i
længere tid ad gangen, derfor er der i de fle-
ste børneafdelinger indrettet aktivitetsrum
med pædagogisk legetøj m.v. Desuden ar-
rangeres der især i hovedstadsområdet og de
større byer forskellige kulturelle aktiviteter
f.eks. film og børneteater. Ca. 1/3 af de
mindre skolebørn kommer til disse arrange-
menter, mens de større skolebørn kommer i
mindre omfang til film- og næsten ikke til
børneteaterforestillingerne.

For voksne er folkebiblioteket det sted,
hvor man kan søge oplysninger af enhver art,

og biblioteket tager desuden en række initia-
tiver med hensyn til foredrag, koncerter,
filmforevisning og lignende arrangementer.
Ca. 1/3 af biblioteksbenytterne læser af og
til håndbøger og tidsskrifter.

Desuden driver biblioteksvæsenet en del
opsøgende virksomhed på børneinstitutio-
ner, sygehuse, fængsler m.v., og man forsø-
ger at få gang i »arbejdsplads-biblioteker«.

Forskningsbibliotekerne er ligesom folke-
bibliotekerne informationscentre, men i
modsætning til disse af mere speciel informa-
tion, især til videnskabelige formål. Det er
dog også en opgave for forskningsbibliote-
kerne at drive udadrettet virksomhed og gen-
nem publikationer, udstillinger, undervisning
i litteratursøgning, foredragsvirksomhed og
andre arrangementer at formidle kontakt til
videre kredse.

Enkelte forskningsbiblioteker har desuden
særlige forpligtelser. Dette gælder f.eks. Det
kongelige Bibliotek, der som nationalbiblio-
tek har til opgave at fungere som bogmu-
seum for boghistorie, illustrationskunst og
boghåndværk.

7.6. Bibliotekerne og forfatterne

For forfatterne er bibliotekerne væsentlige
på to punkter. For det første når deres bøger
gennem biblioteket et bredere publikum over
en længere periode, end de gør direkte gen-
nem bogsalget, og for det andet får forfatter-
ne - udover forfatterhonorarer for de offent-
ligt indkøbte bøger - en afgift for de bøger,
de har stående på biblioteket.

Siden 1946 har der i biblioteksloven været
bestemmelser om, at danske forfattere og de-
res efterladte modtager et vederlag for benyt-
telsen af deres bøger i f olke- og skolebibliote-
ker.

Vedrørende beskrivelse af biblioteksaf-
giftsordningen henvises til afsnit 3.8.1. om
statens ydelser til forfattere og oversættere,
s. 45 ff.

For yderligere oplysninger om Bogudval-
gets diskussion af daværende og forslag til
nugældende ordning henvises til »Biblioteks-
afgiften, Delbetænkning fra Bogudvalget«
(Bet. nr. 877/1979) og »Vederlag til forfatte-
re m.v. i anledning af folke- og skolebibliote-
kernes udlån af bøger. Rapport nr. 2 fra
Bogudvalget, 1977.«

7.7. Bibliotekerne og bogbranchen

Bibliotekerne og bogbranchen har flere berø-
ringsflader, dels aftager bibliotekerne en stor
del af den aktuelle bogproduktion, dels har
bibliotekerne og bogbranchen sammen med
forfatterne en fælles interesse i at få flere
folk til at læse mere. Men hermed er enighe-

den stort set også slut. Særligt fra forlægger-
side er det i mange år blevet hævdet, at bibli-
otekerne ødelagde bogmarkedets »økologi«,
hvormed man forstod en rimelig balance
mellem udlån og salg af bøger. På denne
baggrund har man fra forlæggerside bl.a.
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foreslået indførelse af en biblioteksafgifts-
ordning til fordel for forlæggere (omtalt i
»Biblioteksafgiften« bet. 877/1979). Om
forholdet mellem bibliotekerne og bogbran-
chen har direktør i forlæggerforeningen,
Erik V. Krustrup, udtalt:

»Den bogmængde, som bibliotekerne ud fra bl.a.
kulturbærende hensyn skal anskaffe i passende om-
fang, er for en dels vedkommende afhængig af et mi-
nimumssalg af en vis størrelse. Svigtende afsætning
på grund af f.eks. budgetmæssig rammeklaustrofobi
i den offentlige sektor kan på længere sigt ikke undgå
at påvirke prisansættelsen af nogle af disse bøger,
som i forvejen er svagt funderede, hvad angår økono-
misk bærekraft. (...)

Besparelser på bogindkøbene fra det offentlige er
derfor ikke anbefalelsesværdige. Tendenser i udlan-
det, hvor man nogle steder har forsøgt at betræde
denne vej, bekræfter dette.«

(Forlagsstatistikken, Det danske Bogmarked nr.
41/1981, s. 948).

Regner man forholdet mellem biblioteker og
bogbranche ud i økonomiske størrelser, viser
det sig, at bibliotekerne har en stor betydning
for bogbranchens omsætning. I følge For-
lagsstatistikken indkøbte folke- og skolebib-
lioteker i 1980 materialer (heri ikke medreg-
net klassesæt og av-materialer) for ca. 305
mio. kr. Heri indgår foruden køb af danske
bøger også køb af tidsskrifter og udenland-
ske bøger samt betaling for indbinding. For-
lagenes nettosalg til Indbindingscentralen var
i 1980 på ca. 40 mio. kr. Forlæggerne bereg-
ner, at IBC tegner sig for ca. halvdelen af de
samlede biblioteksleverancer, og det bereg-
nes derfor, at det samlede nettosalg til biblio-
tekerne androg omkring 80 mio. kr. Omreg-
net til bogladekroner (uden moms, men med
fradrag af skønnet biblioteksrabet) bliver tal-

Jet for 1980 ca. 100 mio. kr., hvilket svarer
til 9-10% af det samlede salg.

Fra Indbindingscentralen er det imidlertid
oplyst, at IBC ikke tegner sig for halvdelen
af de samlede biblioteksleverancer. Procent-
delen svinger lidt fra år til år, men den har
hidtil været under 40% - vel at mærke ind-
bindingsprisen medtaget. Heraf følger, at
den ovenstående beregning findes upræcis.

Langt de fleste bøger, der indkøbes til
folke- og skolebibliotekerne er danske, og
hovedparten formidles gennem boghandlere.
I modsætninge hertil køber forskningsbiblio-
tekerne fortrinsvis udenlandske bøger direk-
te i de pågældende lande. For at søge at løse

nogle af problemerne i forholdet mellem bi-
blioteker og bogbranchen, nedsattes i 1976 et
kontaktudvalg til at drøfte spørgsmål af fæl-
les branchemæssig interesse. Udvalget består
af 9 medlemmer og holder møde et par gange
om året.

På ét punkt anerkender bogbranchen fuldt
ud bibliotekernes vitale betydning for bog-
produktionen. Det drejer sig om produktio-
nen af kvalitetsbørnebøger. I »Børn, bøger,
læsning«, udarbejdet af Arbejdsgruppen om
Børn og Kultur i serien »Børn - Kultur -
Samfund« hedder det således s. 51:

»I 1975 udtalte forlagsboghandler Jarl Borgen: »Der
findes til kvalitetsbørnebogen kun én kunde: børne-
og skolebibliotekerne. Chancerne for at få en børne-
bogssucces, hvor det almindelige publikum også ind-
drages er 1 ud af 50.« Situationen er den samme i
dag, måske endog skærpet. Bortset fra enkelte store
og etablerede forlag som f.eks. Gyldendal foregår der
intet nævneværdigt salg af kvalitetsbøger gennem
bogladerne. Forlagene kalkulerer indholds- og op-
lagsmæssigt klart med henblik på salget til institutio-
nerne, der på denne måde bliver en slags garanter for
en børnebogsproduktion overhovedet og gennem de-
res indkøb indirekte får en meget direkte indflydelse
på dennes indhold og omgang. Den udvikling som
børne- og skolebibliotekerne har gennemgået de sid-
ste 10-15 år ville også have været utænkelig uden en
engagerende, vedkommende og progressiv børnelitte-
ratur.

Modsat ville udviklingen indenfor børnebogspro-
duktionen næppe have fundet sted uden børne- og
skolebibliotekerne, uden de behov de har defineret,
uden de krav de har formuleret og uden de investerin-
ger, som fra bibliotekernes bogkonti er gået til børne-
litteraturen.

Der er altså tale om gensidighed, hvor begge parter
lever af hinanden og stimulerer hinanden. Børne- og
skolebibliotekernes vilkår og ressourcer, materiale-
mæssigt som personalemæssigt, er altså af vital be-
tydning for børnebogens eksistens- og udbredelses-
muligheder«.

I »Børnebogens situation« (Rapport nr. 1 fra
Bogudvalget, 1976) hedder det: »Det bør til-
føjes, at en del bøger næppe vil blive udgivet,
hvis ikke udgiverne håbede på, at den væ-
sentligste del af oplaget blev købt af bibliote-
kerne« (s. 30).

I rapporten indgår flg. afsnit: »Udlånsstig-
ningen i folke- og specielt skolebibliotekerne
siden 1967-73 sammenholdt med udviklingen
indenfor børnebogssalget inden for samme
periode.« Afsnittet redegør for en undersø-
gelse af børnebogssalget i henholdsvis 1967
og 1973 sammenholdt med bogbestand, til-
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vækst og udlån i folke- og skolebibliotekerne
i de samme år. Rapporten konkluderer:

» . . . indkøbet af børnebøger (var) i 1967/68 850.000
bd. og i 1973/74 1,65 mio bd. eller henholdsvis
31,5% og 40% af salget i 1967 og 1973, . . . . Tilvæk-
sten er således fordoblet. Salgsstigningen i de 25 for-
lag, der besvarede spørgeskemaet var 53%.

Udlån til børn (i børne- og skolebiblioteker tilsam-
men) steg fra 1967-68 - 1973-74 154%. I 1973-74 for-
delte udlånet sig med 43% til børnebibliotekerne og
57% til skolebibliotekerne. 20% af skolebiblioteker-
nes udlån foregår i klassen. Udlån til voksne steg i
samme periode 62%. For udlånet til børn gør det
samme sig gældende, som er omtalt ovenfor under
Tilvækst. Udlånet omfatter alle de nævnte kategorier
af bøger. Udlånstallet for de egentlige børnebøger
kendes ikke, og det er her ikke muligt at foretage et
skøn.

Den meget kraftige stigning i udlånet til børn skyl-
des, at kommunerne i årene fra omkring 1966 har pri-
oriteret børnenes biblioteksbetjening højt. I forbin-
delse med bibliotekslovrevisionen af 1964 blev der
udarbejdet et materiale, der klart viste, at biblioteks-
betjening af børn stod langt tilbage for biblioteksbe-
tjening af voksne. Der var tale om såvel »hvide plet-
ter på landkortet« som om en overordentlig lille bør-
nebogbestand i et stort antal børnebiblioteker. Hertil

kom, at en ombygning af skolebiblioteker mange ste-
der ikke var påbegyndt. Med udgangspunkt i 1966
foretog et meget stort antal kommuner en planlæg-
ning af en udbygning af børne- og skolebiblioteker-
nes bogbestand som regel i form af 5-årsplaner. Den-
ne opbygning er nu så godt som afsluttet.

Denne specielle indsats er således foretaget netop i
den periode, som arbejdsgruppen har fået til opgave
at beskæftige sig med, og de meget store indkøb, som
i høj grad har omfattet ældre bøger, og den deraf føl-
gende stigning i udlån må betegnes som engangsfore-
teelser, og det vil derfor være uholdbart at anstille ge-
nerelle betragtninger på grundlag af det foreliggende
talmateriale.« (Børnebogens situation, side 29).

Af nedenstående statistik over bogbestand,
tilvækst og udlån i folke- og skolebibliote-
kerne 1977-81 fremgår, at stigningen i bogbe-
stand og udlån fortsatte efter 1973-74 stik
imod rapportens forventninger. Mens udlå-
net er fortsat stigende, er stigningen i tilvæk-
sten derimod stort set standset i 1978 og viser
for 1981 et markant fald.

Til sammenligning bringes en oversigt over
børnebogsproduktionen i den tilsvarende pe-
riode, hvoraf fremgår, at et tilsvarende fald
i produktionen gør sig gældende her.

Tabel 7.1. Folke- og skolebibliotekernes virksomhed

Bogbestand
Folke- Voksne
biblioteker Børn
Skolebiblioteker

Tilvækst
Folke- Voksne
biblioteker Børn
Skolebiblioteker

Udlån
Folke- Voksne
biblioteker Børn
Skolebiblioteker

1977

1.000 bd.

16.632
8.704

14.082

1.648
1.242
1.464

37.626
25.498
33.985

1978

1.000 bd.

17.492
9.218

15.162

1.654
1.292
1.508

38.869
30.092
34.968

1979

1.000 bd.

18.317
9.867

16.612

1.610
1.274
1.451

39.734
32.854
36.946

1980

1.000 bd.

19.086
10.425
17.611

1.585
1.304
1.441

42.211
36.784
37.450

1981

1.000 bd.

19.868
10.871
17.919

1.570
1.197
1.268

47.332
39.234
38.282

Tabel 7.2. Børnebogsproduktionen.
Antal titler

1977
1978
1979
1980
1981

Samlet antal
udgivelser

934
952

1.041
953
818

Heraf nye
(1. udg.)

861
892
933
850
731

Meget tyder dog på, at lignende forhold
gør sig gældende for andre udgivelsestyper.
En undersøgelse af biblioteksudlånets indfly-
delse på bogsalget som Den danske Forlæg-
gerforening foretog i 1970, gav ikke noget
entydigt resultat. I nogle tilfælde blev dårligt
solgte bøger meget udlånt, i andre tilfælde
var det omvendt. Biblioteksundersøgelsen af
1976 viste derimod, at der er et relativt stort
sammenfald mellem boglånere og -købere.
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47% af alle folkebiblioteksbenyttere har
også købt skønlitteratur, og 39% har købt
faglitteratur, overfor kun 11% af aldrig-bi-
blioteksbenyttere, der har købt skønlittera-
tur og 6%, der har købt faglitteratur. Der
kan således ikke ud fra det foreliggende ma-
teriale konkluderes noget bestemt om, hvor-
vidt biblioteksudlånet rent faktisk betyder en
væsentlig formindskelse af bogsalget. En ud-
førlig behandling af spørgsmålet om biblio-
teksafgift til forlæggere findes i »Vederlag til
forfattere m.v. i anledning af folke- og skole-

bibliotekers udlån af bøger«, Rapport nr. 2
fra Bogudvalget 1977. I øvrigt henvises der
til »Biblioteksafgiften« (bet. 877/1979) samt
afsnit 9.3.3.3. (om Bogudvalgets forslag).

I Norge har der siden slutningen af
1960'erne eksisteret en indkøbsordning for
ny norsk skønlitteratur, hvorefter Norsk
Kulturråd indkøber 1000 eksemplarer af alle
ny-udgivelser og stiller den gratis til disposi-
tion for folkebibliotekerne. Se nærmere her-
om afsnit 9.2.3.1. (om Bogudvalgets for-
slag).

7.8. Institutioner og foreninger med tilknytning til bibliotekerne

Der findes en lang række institutioner o.
lign., hvis arbejde omfatter aspekter af en el-
ler flere bibliotekstyper. I det følgende vil de
vigtigste af disse institutioner blive gennem-
gået.

Bibliotekernes Oplysningskontor er en
selvstændig statsinstitution under kulturmi-
nisteriet med en bestyrelse, hvor både folke-
og forskningsbiblioteker er repræsenteret.
Hovedopgaven er at formidle lån til danske
folkebiblioteker af udenlandsk litteratur.

Danmarks Biblioteksforening, der har til
formål at fremme dansk biblioteksvæsen og
virke for samarbejde og udveksling af erfa-
ringer og ideer inden for hele kulturområdet,
er en landsforening af kommuner, repræsen-
teret ved medlemmerne af det stående ud-
valg, hvorunder det kommunale bibliotek-
svæsen sorterer.

Til foreningen er knyttet grupper, omfat-
tende personlige medlemmer, medlemmer af
Deltidsbibliotekarforeningen og alle ikke-
kommunale biblioteker, samt bibliteksinte-
resserede foreninger, institutioner, organisa-
tioner og virksomheder.

Kommunernes Landsforening (KL), Kø-
benhavns kommune og Frederiksberg kom-
mune er repræsenteret med stemmeret i be-
styrelsen, mens biblioteksdirektøren, direk-
tøren for Bibliotekscentralen, direktøren for
Indbindingscentralen, rektor ved Danmarks
Biblioteksskole, formanden for Danmarks
Skolebiblioteksforening, en repræsentant for
KL's sekretariat og en repræsentant for
Amtsrådsforeningen er tilforordnede.

Danmarks Biblioteksforening har indgået
en samarbejdsaftale med KL, og er ved for-
manden og direktøren tilforordnet KL's

Fritids- og kulturudvalg, og ved formanden
KL's bestyrelse.

Foreningen har flertal i bestyrelserne for
BC og IBC og udgiver bl.a. Bogens Verden,
Biblioteksvejviser og Biblioteksårbog.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening,
der består af to selvstændige sektioner, Fore-
ningen af Medarbejdere ved Danmarks
Forskningsbiblioteker samt associerede med-
lemmer, har til formål at fremme initiativer
til gavn for forskningsbibliotekerne og det
samlede biblioteksvæsen. Foreningen udgør
desuden et forum til drøftelse og behandling
af biblioteksfaglige og -politiske emner.
Sammenslutningen af Danmarks Forsk-
ningsbiblioteker har derudover til formål at
formidle samarbejde med tilsvarende uden-
landske og internationale foreninger og orga-
nisationer.

Danmarks Skolebiblioteksforening har til
formål at støtte og koordinere det arbejde,
som udføres for at bringe skolens børn og
unge i forbindelse med kulturelle og opdra-
gende værdier, samt at virke for samarbejde
og udveksling af erfaringer inden for skole-
biblioteksområdet og formidle kontakt mel-
lem brugere, medarbejdere og de ansvarlige
politikere.

Foreningen er en landsforening af kom-
muner repræsenteret ved medlemmerne af
skolebiblioteksudvalget, den ledende skole-
bibliotekar, samt medlemmerne af det ståen-
de kommunale udvalg, hvorunder skolebibli-
oteket sorterer. Derudover kan som gruppe
Il-medlemmer optages enkeltpersoner, ikke-
kommunale skolebiblioteker samt foreninger
m.v., som har tilknytning til skolebiblioteks-
arbejdet.
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Kommunernes Landsforening og Dan-
marks Skolebibliotekarforening er repræsen-
teret med stemmeret i hovedbestyrelsen. Des-
uden har formanden samt direktøren for
Danmarks Biblioteksforening, en repræsen-
tant for KL's sekretariat og en folkebibliote-
kar fra Danmarks Biblioteksforenings grup-
pe B tale- og forslagsret.

Bibliotekcentralen er en selvejende institu-
tion, hvis opgave er at bistå danske bibliote-
ker gennem varetagelse af bibliografiske og
bibliotekstekniske opgaver, omfattende bl.a.
central katalogisering, rationaliseringsvejled-
ning, opbygning af edb-systemer og produk-
tion af lydbøger. Danmarks Biblioteksfore-
ning har den ansvarlige indskudskapital og
flertal i bestyrelsen. Bibliotekscentralen vare-
tager, som nævnt i afsnit 6.4.1., en væsentlig
del af den centrale materialevalgsservice for
bibliotekerne. Bibliotekscentralen består af 4
afdelinger: Forlagsafdelingen som salgs- og
produktionsafdeling, Bibliografisk Afdeling
for central katalogisering og bibliografi, Af-
deling for Administration/Økonomi og Af-
deling for Ekspedition/Lager. I 1980 havde
centralen 187 ansatte og en omsætning på
63,4 mio. kr.

BC Inventar A/S blev i 1979 udskilt som
selvstændigt datterselskab, men ejes 100% af
Bibliotekscentralen. Opgaven er at yde ind-
retningsbistand i forbindelse med ændringer
og/eller nyindretninger af folke- og skolebib-
lioteker samt fremstille og levere inventar og
udstyr til biblioteker. Selskabet havde i 1979
94 ansatte.

Indbindingscentralen (IBC) er en selvejen-
de institution, der har til formål at levere
bøger i biblioteksklar stand til biblioteker og
udføre de hermed forbundne serviceopgaver.
Efter de af ministeriet for kulturelle anlig-
gender godkendte vedtægter ledes IBC af en
bestyrelse på 16 medlemmer med repræsenta-
tion for såvel kunderne, kommuner og bibli-
oteker, som for de statslige biblioteksmyn-
digheder. Danmarks Biblioteksforening har
flertal i bestyrelsen.

IBC drives forretningsmæssigt uden of-
fentlige tilskud. I 1981 havde IBC en omsæt-
ning på 78,9 mio. kr. (excl. moms) og en pro-
duktion på 1,7 mio. indbindinger. Ved over-
enskomst med Boghandlerrådet fik IBC i
1962 status som grossist og ret til at indkøbe
bøger direkte fra Forlæggerforeningen på be-
tingelse af, at videresalget til bibliotekerne

sker via den boghandler, som hvert enkelt bi-
bliotek har angivet som ønsket leverandør.
Proceduren ved køb af bøger gennem IBC
fremgår af fig. 7.3.

IBC's virksomhed er koncentreret om at le-
vere bibliotekerne de nyudkomne bøger, her-
under nye udgaver og oplag. Disse bøger til-
bydes på Bibliotekscentralens seddelforteg-
nelser (arbejdsmateriale for bibliotekernes
bogvalg), der udsendes samtidig med offent-
liggørelsen af den ugentlige del af Dansk
Bogfortegnelse. IBC er således helt afhængig
af, hvornår de nye bøger optages i bogforteg-
nelsen. Bibliotekerne modtager tilbud fra
IBC på et bredt udvalg af titler.

Udvalget omfatter bøger, der har alminde-
lig interesse i bibliotekerne, hvilket IBC defi-
nerer som bøger, der forventes indkøbt hos
IBC i mindst 50 eksemplarer, men tit købes
1 langt færre. Der udkom i 1980 ca. 12.000
danske bøger, hvoraf dog kun 8.382 af Bibli-
otekscentralen blev optaget på H- og A-
seddelfortegnelserne. A-seddelfortegnelsen
rummer med 5.063 titler de bøger, der vil ha-
ve bogvalgsinteresse for alle landes bibliote-
ker - uanset størrelse. Af disse godt 5.000 tit-
ler tilbød IBC 3.431 eller 67,76% til bibliote-
kerne.

Indbinding og anden klargøring sker på
Indbindingscentralens bogbinderier i Balle-
rup, Svendborg og Århus, hvor der i alt er
140 ansatte. IBC afventer normalt bibliote-
kernes bestillinger, inden bøger indkøbes og
indbindes. For at få en rationel og billig pro-
duktion har IBC indført bestillingsfrister,
der udløber 4 og 6 uger efter, at bibliotekerne
har modtaget bestillingsmaterialet. Herved
har man kunnet imødekomme bibliotekernes
ønske om at få lejlighed til at inddrage dag-
bladenes anmeldelser i bogvalgsarbejdet. Da
det er usikkert, hvilke bøger, der dagblads-
anmeldes, har IBC indført ordningen med
lektørudtalelser, hvorved det sikres, at der
ved fristernes udløb foreligger bedømmelser
på alle tilbudte nye bøger. I 1980 udsendtes
3.782 lektørudtalelser på 2.675 titler - bøger
for børne- og skolebiblioteker bedømmes af
2 lektører. Som lektører medvirker 145 bibli-
otekarer og skolebibliotekarer, der har deres
daglige arbejde i folke- og skolebiblioteker.
Disse lektørudtalelser stilles uden særskilt
vederlag til rådighed for alle folke- og skole-
biblioteker. De 2.506.000 kr., det koster at
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lade udarbejde og trykke lektørudtalelserne
betales alene af IBC's kunder gennem IBC's
bindpriser.

Bedømmelserne foretages på grundlag af
korrekturer, rentryk og færdige bøger. Som
følge af det stigende antal bøger med illustra-
tioner sker det i højere og højere grad på
grundlag af færdige bøger, der modtages
kort før udgivelsen. For at sikre anvendelse
af de autoriserede katalogkort fra Biblioteks-
centralen henstillede Rationaliseringskomité-
en, at IBC alene anvendte sådanne kort og
for disse betalte sit bidrag til udarbejdelsen
af Nationalbibliografien (Dansk Bogforteg-
nelse), hvilket er sket siden 1964. (1980: 1,3
mio. kr.)

Et udvalg bestående af repræsentanter for
folke-, børne- og skolebiblioteker, der skulle
fastlægge IBC leveringsvilkår bestemte i sin
betænkning af 6. december 1977, at leve-
ringstiderne for bøger fra IBC skulle være
10-12 uger. Tiden er imidlertid løbet fra disse
leveringstider, da hovedparten af IBC's bog-
leverancer sker betydeligt hurtigere.

Nyt Dansk Litteraturselskab (NDL) er en
selvejende institution, der har til formål at
arbejde for udgivelse og især genudgivelse af
bøger, som bibliotekerne savner. Som med-
lemmer kan optages folkebiblioteker - og
næsten alle folkebiblioteker er kunder. Ad-
ministrationen varetages af en forretningsfø-
rer fra Bibliotekscentralen. NDL fungerer i
samarbejde med private forlag, hvor det dels
overtager en del af risikoen ved udgivelserne,
dels yder et dækningsbidrag. Bibliotekerne
betaler 2/3 af bogens bogladepris og opnår
derved højere rabat end ved normale bog-
køb.

NDL's program omfatter fag- og skønlit-
teratur samt børnebøger i normaludgaver -
og i samarbejde med Borgens Forlag - Mag-
na Print, en serie skønlitteratur for svagtsy-
nede. Programmet fastlægges efter afstem-
ning på alle landets folkebiblioteker af for-
slag fra bibliotekarer og forlag. Forudsæt-
ningen for udgivelse er, at det forventede bi-
bliotekssalg ligger på mindst 700 eksemplarer
for en voksen skønlitterær titel og på 1000
eksemplarer for en børnebog.

Hvert år sælger NDL omkring 50.000 bind
til bibliotekerne, fordelt på ca. 60 titler.
Hovedvægten for normaludgaverne ligger på
genudgivelse af den lidt ældre folkelige ro-
man - både dansk og oversat (især fra de an-

dre nordiske lande), men NDL finansierer
også i stigende grad oversættelser af nyere
tekster. Magna Print-serien omfatter foru-
den klassikere og næsten-klassikere en række
nyere danske romaner. Målet for NDL's bør-
nebogsudgivelser er at forlænge især farve-
billedbøgernes liv på bibliotekerne; program-
met omfatter tillige en række skønlitterære
børne- og ungdomsbøger.

Dansk Teknisk Litteraturselskab (DTL)
har 299 personlig medlemmer samt 55 firma-
medlemmer. Hovedaktiviteten ligger på ud-
dannelsesområdet, idet DTL varetager kur-
ser i biblioteksfunktioner specielt for ikke-
faguddannede bibliotekarer i erhvervslivet.

Danmarks Biblioteksskole er efter lov om
Danmarks Biblioteksskole af 8. juni 1966
som ændret ved lov nr. 167 af 17. marts 1976
statens biblioteksfaglige læreanstalt, bestå-
ende af skolen i København og en afdeling i
Ålborg. Biblioteksskolen uddanner bibliote-
karer til såvel folke- som forskningsbibliote-
ker og varetager den biblioteksteoretiske ud-
dannelse af forskningsbibliotekarer ved vi-
denskabelige og faglige biblioteker. Desuden
afholdes videregående uddannelse for fagud-
dannede bibliotekarer og andre, der fagligt
er ligestillet med disse, samt kortere kurser
for bibliotekspersonale af alle kategorier. Bi-
blioteksskolen skal endvidere fremme forsk-
ningen inden for biblioteksvæsenet.

I 1980 havde skolen i alt 1072 studerende
på den almindelige bibliotekaruddannelse og
155 studerende på forskningsbibliotekarud-
dannelsen.

Selskabet for Børnelitteratur, der er den
danske sektion af International Board on
Books for Young People (IBBY), har til for-
mål at arbejde for fremme af værdifuld
børne- og ungdomslitteratur. Selskabet vare-
tager bl.a. en omfattende informationsvirk-
somhed på internationalt plan og indstiller
danske kunstnere til H.C. Andersen-prisen,
der forestås af IBBY. Selskabets medlemmer
er dels organisationer repræsenterende folke-
og skolebiblioteker, boglader og forlag, dels
enkeltpersoner repræsenterende børne- og
skolebibliotekarer, børnebogsforfattere,
boghandlere og forlæggere. I 1980 havde sel-
skabet 37 organisationer og 78 personlige
medlemmer.

Selskabet har i en årrække arbejdet for op-
rettelsen af et dansk børnebogsinstitut: et
fagbibliotek med en omfattende samling
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børne- og ungdomslitteratur, hvor forskelli-
ge former for dokumentation, forskning og

andre aktiviteter omkring børnelitteratur
kan finde sted.

7.9. Bogudvalgets overvejelser

Udvalget har drøftet problemerne omkring
dispensationer for de obligatoriske åbnings-
tider på hovedbiblioteker, som fremgår af
»Bekendtgørelse om folkebiblioteker« (bek.
af 13. maj 1965). Heri hedder det, at biblio-
teksdirektøren kan give en midlertidig dis-
pensation, hvor særlige forhold gør sig gæl-
dende.

Bekendtgørelsen stammer imidlertid fra en
periode, hvor der var mangel på faguddanne-
de bibliotekarer - og hvor hele biblioteksvæ-
senet var under udbygning. De skematiske
bestemmelser om åbningstid er baseret på
virkeområdets indbyggertal, hvorimod be-
folkningstæthed og andre demografiske kri-
terier ikke er medtaget. Dispensationsmulig-
heden var primært tiltænkt biblioteker, hvor
åbningstiden ikke kunne overholdes p.g.a.
personalemangel m.v. Da disse problemer se-
nere er forsvundet, har Bibliotekstilsynet ta-
get dispensationerne op til fornyet overvejel-
se og har i en række tilfælde krævet åbnings-
tiden overholdt senest fra 1.1.1983.

Bogudvalget er bekendt med, at mange
kommuner i den mellemliggende periode har
satset på et udbygge biblioteksvirksomheden
med filialer, bogbusser og andre foranstalt-
ninger, hvorved biblioteksudbuddet er blevet
væsentligt forbedret, og den samlede åb-
ningstid for alle kommunens biblioteker for-
øget. Ligeledes kan kravet om overholdelse
af åbningstiden på hovedbiblioteket i enkelte
tilfælde kollidere med kulturministeriets hen-
stilling til kommunerne i 1980 om at sætte
yderligere vækst af folkebibliotekernes ud-

gifter i bero (Cirkulære om afdæmpning af
væksten på folkebiblioteksområdet, af 24.
juni 1980).

Bogudvalget er imidlertid af den opfattel-
se, at kortere åbningstid på hovedbiblioteket
vil indebære forringelser i en kommunes bi-
bliotekstilbud, og man finder det derfor væ-
sentligt at fastholde bekendtgørelsens be-
stemmelser om åbningstider. Det forekom-
mer dog rimeligt, at Bibliotekstilsynet i en-
kelte tilfælde udnytter dispensationsmulighe-
den overfor kommuner, der i øvrigt stiller et
godt biblioteksudbud til rådighed, og hvor
benyttelsen af hovedbiblioteket har et sådant
(begrænset) omfang, at behovet kan dækkes
af reducerede åbningstider.

Endvidere er spørgsmålet om en karenstid
for nye bøgers udlån fra biblioteket blevet
drøftet i udvalget. Fra bogbranchens side er
det anført, at et tidligt udlån i forhold til ud-
givelsestidspunktet kan reducere salget for
visse udgivelser - og at en karenstid eventuelt
kan forlænge interessen for bøgerne. Bran-
chens repræsentanter mener dog, at indførel-
se af en generel karenstid er for vidtgående
og kan derfor ikke anbefale en sådan. Også
Forfatterforeningens repræsentanter er fra-
faldet forslaget om en karenstid, idet de me-
ner, at sådan vil stride mod bibliotekslovens
krav om aktualitet, og finder det desuden ik-
ke bevist, at udlånet hæmmer bogsalget.

Udvalget kan derfor som helhed ikke an-
befale karenstid for udlån af bøger fra bibli-
otekerne.
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8. Litteraturformidling

8.1. Indledning

Bogudvalget nedsatte i 1974 en arbejdsgrup-
pe vedrørende litteraturformidling. Angåen-
de arbejdsgruppens sammensætning og kom-
missorium henvises til afsnit 1 ovenfor. Ar-
bejdsgruppen udarbejdede en rapport, der
blev afleveret til Bogudvalget i 1977 med
henblik på senere publikation - af forskellige
årsager blev rapporten imidlertid ikke publi-
ceret. De følgende afsnit er et sammendrag
af rapporten suppleret med enkelte nyere op-
lysninger, som i teksten er markeret med gro-
tesk.

8.1.1. Definition
I erkendelse af at litteraturformidling er et
stort, broget og diffust område, nåede ar-
bejdsgruppen frem til at definere det som
samlebegreb for en række instituioner, for-
anstaltninger og metoder, der har til formål
at orientere om og fremme brugen af littera-
tur.

Uklarheden omkring begrebet litteratur-
formidling skyldes bl.a., at bøger traditionelt
har en dobbelt rolle i samfundet. På den ene
side er de værker, skrevet af skribenter der
ønsker at skabe kunst eller kommunikere op-
fattelser til deres læsere. På den anden side er
de varer, der er underlagt markedsmekanis-
merne. Denne dobbelte bestemmelse præger
natuligvis grundlæggende de hensigter, som
der arbejdes ud fra i de forskellige ender af
litteraturformidlingen.

Den kommercielle litteraturformidlings
formål er at fremme salg af bøger, dels gen-
nem bogbranchens samlede reklame og PR-
virksomhed for øget afsætning af bøger som
varegruppe, dels gennem forlagsreklame for
enkelte bogtitler og forfatterskaber. Et eks-
empel på kommerciel litteraturformidling,
der har karakter af mere langsigtet stimule-
ring af interessen for bøger som forbrugsgo-
de, er bogklubberne og deres udgivelse af
særlige medlemsblade.

Den offentlige litteraturformidling foregår
via statslige og kommunale institutioner og

er i udstrakt grad forpligtet overfor den ikke
strengt aktuelle litteratur. Den kanaliseres
dels gennem undervisningssystemet fra fol-
keskolen til læreanstalterne og voksenunder-
visningen, hvor vægten ofte ligger på indø-
velse af kritisk stillingtagen dels gennem bi-
bliotekssystemet, hvis stilling kendetegnes af
neutral og alsidig information samt for fol-
kebibliotekernes vedkommende initiativta-
gende og opsøgende virksomhed.

Litteraturformidling gennem massemedi-
erne - d.v.s. både den kommercielle i dags-
og ugepressen og den offentlige i radio og TV
- har hovedsagelig form af aktuel orientering
om nyudkomne bøger. Disse vurderes oftest
udfra deres nyhedsværdi, enten i form af
boganmeldelser eller i form af reportager
omkring stærkt omtalte bognyheder. En
mindre del af massemediernes litteraturfor-
midling beskæftiger sig også med klassikere.

Der findes mange blandingsformer mellem
privat og offentlig, kommerciel og ikke-
kommerciel litteraturformidling. Det drejer
sig om f.eks. bogfremstød, hvor bogbran-
chen og biblioteker samarbejder, uddeling af
litterære priser, hvor nogle finansieres med
offentlige midler og uddeles af offentlige or-
ganer, andre af private legater eller forlag
med det formål at hædre enkelte forfatter-
skaber og stimulere køb og læsning af de på-
gældende bøger.

Også massemediernes, bibliotekernes og
uddannelsesinstitutionernes litteraturformid-
ling kan der være tale om enten koordination
eller indirekte afsmitning f.eks. via reklame-
kampagner og litterære metoder og konjuk-
turer. En mellemstilling indtager også forfat-
terfremstød, der afholdes på skoler og bibli-
oteker, og som har til formål på samme tid
at stimulere interessen for de medvirkende
forfatteres værker og øge forståelsen for lit-
teratur generelt.

Litteraturformidlingens problemer græn-
ser op til bogproduktionens og især bogdi-
stributionens, idet det naturligvis er en for-
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udsætning for at formidle litteratur, at de
bøger, man ønsker at informere om, rent fy-
sisk er tilgængelige gennem boglader, biblio-
teker m.v. Distributionsformer som »opsøg-
ende bogsalg« - f.eks. på arbejdspladser og
gennem andre alternative spredningsformer
- og »opsøgende biblioteksarbejde« indrager
metoder fra litteraturformidlingen. Til den
anden side grænser litteraturformidlingen op
til den egentlige litterære vurderingsproces
(kritik, litteraturhistoriens og håndbøgernes
sortering) og til litteraturpædagogikken og
læsepsykologien, der interesserer sig for,
hvordan bøgerne forstås og bruges.

En yngre generation af læsere, forskere,
kritikere og andre »formidlere« har i de sene-
re år krævet en egentlig kritisk litteraturfor-
midling, hvor man fordrer skarpere adskillel-
se af kommercielle og ikke-kommercielle in-
teresser i formidlingen sammen med øget be-
vidsthed om, hvad der formidles til hvem,
hvorfor og i hvis interesse. Fra denne side
ønskes også eksperimenter med nye former
for pædagogisk litteraturformidling, der ind-
drager andre befolkningsgrupper end de
højtuddannede og de professionelle læsere i
meningsdannelsen, og som søger at skærpe
den kritiske sans over for litteraturens ideo-
logiske indhold og påvirkningsmuligheder.

8.1.2. Kulturpolitisk baggrund
Kulturformidling har været et nøglebegreb i
1960'ernes og 70'ernes kulturpolitiske debat,
især siden den berømte »Kunstfondstorm« i
1965 gav den nyoprettede kulturadministra-
tion anfægtelser om befolkningens accept af
selve det grundlag, hvorpå 60'ernes kultur-
politiske lovgivning hvilede.

To tendenser har været markante i debat-
ten siden: Den ene opfattelse, som delvis
kommer frem i betænkning nr. 517 » En kul-
turpolitisk redegørelse« (1969) går ud på, at
vejen over »kulturkløften« foregår ved hjælp
af en udbygget kulturformidling og en mere
effektiv spredning af kulturelle tilbud til bre-
dere kredse af befolkningen.

Den anden grundholdning, som især kom
til orde i målsætningsdebatten på de højere
læreanstalter samt blandt bibliotekarer og
andre formidlere har siden 1968 kritiseret
den hidtil førte formidlingspolitik som »tek-

nokratisk«. Ud fra denne opfattelse er f.eks.
»rindalismen« og senere protestbevægelser at
forstå som udtryk for et socialt oprør mod en
kulturpolitik, der især byggede på de privi-
legeredes normer og interesser. Fra dette
synspunkt er »kulturkløfterne« - for der er
mere en én kløft - udtryk for sociale konflik-
ter, og disse er i løbet af 7O'erne blevet skær-
pet yderligere som led i den økonomiske kri-
se og den voksende ideologiske polarisering i
befolkningen.

Arbejdsgruppen knyttede følgende be-
mærkninger til disse problemer: »Der er
enighed i arbejdsgruppen om, at spørgsmålet
om litteraturformidling - og i bredere for-
stand kulturformidling - må ses i en bred so-
cial og uddannelsespolitisk sammenhæng.
Formidlingsproblematikken må hele tiden
anskues udfra de grundlæggende vilkår, som
de enkelte befolkningsgrupper har for at til-
egne sig litteraturudbudet og deltage i den lit-
terære meningsdannelse. (...)

Det er arbejdsgruppens grundopfattelse,
at det er afgørende at bryde den hidtil førte
eksisterende litteratur fra professionelle
»kendere« til et »menigt« publikum. Faren
ved denne envejs formidling er passivering og
prægning med normer, der ikke nødvendig-
vis er i de pågældende publikumsgruppers in-
teresse. Skal passiveringen brydes, må der
etableres langt mere direkte og vitale forbin-
delser mellem udviklingen af lyst og evne til
kritisk læsning - og animering til skabende
selvvirksomhed.«

Overordnet foreslog arbejdsgruppen der-
for, at ministeriet for kulturelle anliggender
nedsætter et permanent litteraturformid-
lingsudvalg med jævnlig udskiftning af med-
lemmerne - der eventuelt kan være ledelsen
af en bogfond - til at holde den samlede litte-
raturformidling under observation og til ud
fra en helhedsbetragtning at stille forslag om
en offensiv men kritisk formidling af kvali-
tetslitteratur, både gennem offentlige og gen-
nem kommercielle kanaler - især rettet til
bogfremmede målgrupper. Arbejdsgruppen
anbefalede desuden, at udvalgets opgaver
også kunne omfatte iværksættelse og ledelse
af forsøgsvirksomhed og eventuel forskning
i litteraturformidling.
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8.2. Den kommercielle litteraturformidling

8.2.1. Boghandelen
Boghandelens litteraturformidling består
først og fremmest i dens præsentation af
bogproduktionen og information om denne i
form af udsendelse af kataloger, boglister,
breve om nyheder m.m. Annoncering i dag-
og lokalblade indgår også i boghandelens lit-
teraturformidling, men varetages dog pri-
mært af forlagene.

De bøger, der kan forventes at have almen
interesse, ligger normalt fremme i flertallet
af danske boglader, omkring udgivelsestids-
punktet og i de følgende måneder. Sortimen-
tet kan variere fra ca. 2.000 til ca. 20.000 tit-
ler, men det er ofte et rentabilitetsproblem
for boghandelen at have så stort et lager,
som det fra et litteraturformidlingssynspunkt
kunne ønskes - ligesom branchen ser med be-
kymring på de store udgifter, der er forbun-
det med at skaffe bøger fra meget små forlag
og privatudgivere.

Boghandelens øvrige litteraturformidling
er i høj grad koncentreret om Dansk Bogtje-
neste (se afsnit 5.1.5.), der foruden en række
mindre specialkataloger og brochurer over
fagbøger producerer og udsender tre store
bogkataloger om året. I 1974 gjordes et før-
ste forsøg på en nyhedsinformation på linie
med folkebibliotekernes »Nye bøger« produ-
ceret af Bibliotekscentralen. Denne udgivel-
se, der omfattede 4 kvaralsfoldere, blev ind-
stillet på grund af økonomiske og distribu-
tionsmæssige problemer. Oplaget pr. folder
var ca. 150.000 eksemplarer.

I februar udkommer det store udsalgs ka-
talog »Bogdillen« i ca. 425.000 eksempla-
rer, hvoraf ca. 15.000 udsendes adresse-
løst, og i november kommer »Boggaver«,
der i farveannoncer omtaler 3-400 af årets
vigtigste nyheder; dette katalog udsendes i
ca. 1,1 mio. eksemplarer, heraf ca. 800.000
adresseløst. I 1979 genoptog Dansk Bog-
tjeneste udgivelsen af »Nye bøger«, der ud-
sendes i oktober i ca. 250.000 eksemplarer
- næsten alle til faste kunder.

En anden side af boghandelens littera-
turformidling foregår gennem direct-mail
via Boghandlerenes Adressekartotek (BA)
(se afsnit 5.5.2.1.), der omfatter 50-60.000
kundeadresser. BA udsender i samarbejde
med DBK et direct-mail-materiale beståen-
de af salgsbrev og brochure til de kunde-

adresser, den enkelte boghandler har lagt
ind i registeret, og som han ønsker skal ha-
ve materialet.

Frem til omkring 1974 blev flere af bog-
branchens kataloger husstandsomdelt, men
fra 1974-1975 anså branchen imidlertid om-
kostningerne ved udsendelse til samtlige hus-
stande for så tyngende, at de blev opgivet.
Det må i denne forbindelse nævnes, at bog-
branchen kun ser på de kommercielle resulta-
ter af sådanne katalogudsendelser. Ud fra et
litteraturformidlingssynspunkt er det imid-
lertid ønskeligt, om både jule- og nedsættel-
seskataloget blev distribueret gennem lands-
dækkende husstandsforsendelse, således at
det kom til alle og ikke blot til boghandelens
faste kunder.

Arbejdsgruppen foreslog desuden:

1) at der blev etableret et samarbejde mellem boghandel
og bibliotek om udgivelse af fælleskataloger, f.eks. ved
nedsættelse af et udvalg, der skal forsøge at finde frem
til katalogtyper, som ved fællesproduktion kan blive bil-
ligere for begge parter.
2) at der i boghandleruddannelsen - gerne også som ef-
teruddannelsestilbud - indgår et kraftigt element af litte-
raturformidlingskundskab. Bogbranchen opfordres og-
så til at finde erstatning for de introduktioner til bog-
markedet, der tidligere blev givet ved de årlige arrange-
menter »Introduktion til Bogsæsonen« og gennem bla-
det »Boganmelderen« - eventuelt i samarbejde med bi-
blioteksvæsenet.
3) at det burde overvejes at yde lagerstøtte til boghande-
len med det formål at sikre, at enhver boglade kan have
et rimeligt udvalg af klassikere stående på hylden uden
tab.

Endelig så arbejdsgruppen med bekymring
på koncentrationstendenserne i boghandelen
og anbefalede en decentralisering af den en-
kelte boghandels organisation - med etable-
ring af flere salgssteder (f.eks. forsøgsvis i bi-
blioteker) og med opsøgende formidlingsini-
tiativer ved særligt egnede begivenheder eller
på utraditionelle steder. Det foreslåede per-
manente bogformidlingsudvalg kunne have
til opgave at formulere en støtte til decentra-
liseringsbestræbelser og opsøgende initiativer
i boghandelen på landsbasis og lokalt.

8.2.2. Bogklubber
En interessant mellemform mellem det tradi-
tionelle bogsalg og de kommercielle former
for litteraturformidling er bogdistributionen
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og læsestimuleringen gennem abonnements-
og bogklubordninger (se endvidere afsnit
5.5).

Fra et litteraturformidlingssynspunkt er
pointen ved bogklubsystemet givetvis, at der
er tale om direkte kontakt mellem forlag og
forbruger. I stedet for at få bøgerne sorteret
af boghandlere og anmeldere overlader med-
lemmerne til forlagsredaktionerne at fungere
som deres vejledere og »forsmagere«.

Mediet for den direkte kontakt er bog-
klubbernes medlemsblade med omtale af ny-
heder, kommende bøger, særtilbud m.m.
Bladene variere - i nøje overensstemmelse
med de enkelte klubbers sociale profil - fra
det brede »ugeblad« til det mere eller mindre
eksklusive litterære »tidsskrift«. Bogomta-
lerne er tit garneret med klip fra presseomta-
ler, men det er karakteristisk for bladenes
særlige formidlingsform, at den direkte kom-
munikation - uden om professionelle anmel-
dere og fortolkere - betones kraftigt med læ-
serbrevkasser, læservurderinger og samtaler
mellem forfatterne og deres »menige« læse-
re.

Karakteristisk er også, at forfatterpræsen-
tationer og appetitvækkere til bogklubbens
titler leveres af folk uden for anmeldernes
kreds: skuespillere, advokater, forfattere,
malere o.s.v. - men alle kendte personer fra
medierne. Denne type litteraturformidling
lægger vægt på, hvad bøgerne handler om,
på deres aktualitet og spændingsværdi. Der
cippeleres til læsernes identifikation med dem
i hverdagssituationer - i bevidst modsætning
til den traditionelle formidlings vægt på litte-
raturens formelle sider.

Den kommercielle litteraturformidling har
her givetvis - ud fra marketing- og public
relations-metoder - gjort erfaringer, som den
ikke-kommercielle litteraturformidling kun-
ne lære af.

Arbejdsgruppen nærede visse betænkelig-
heder ved bogklubsystemet (refereret i afsnit
5.5.1.2. om Bogudvalgets overvejelser vedrø-
rende bogklubber), og i erkendelse af, at lit-
teraturformidlingsinitiativer er totalt afhæn-
gige af de generelle markedsforhold i bog-
branchen fandt arbejdsgruppen det hensigts-
mæssigt, at det foreslåede permanente ud-
valg, der bl.a. skulle holde den samlede litte-
raturformidling under observation, tillige får
til opgave kritisk at følge bogklubbernes ud-
vikling - og om nødvendigt stille forslag til at

modvirke koncentrations- og monopolise-
ringstendenser.

Arbejdsgruppen fandt dog, at bogklub-
formen har så indlysende fordele, at den
principielt også kunne benyttes af mindre ud-
givere og forlag til sikring af produktion og
distribution - også af specielle udgivelser -
gennem opbygning af særlige basis-aftager-
grupper. I forbindelse hermed foreslog ar-
bejdsgruppen, at der blev etableret støttefor-
anstaltninger til drift og især start af alterna-
tive bogklubber og alternative producent- og
forbrugerinitiativer, som ønsker at benytte
bogklub- eller prænumerationsformer til at
sikre uafhængig bogproduktion og -distribu-
tion. Forudsætning skulle være, at disse initi-
ativer sker på non-profit-basis eller må anses
for vigtige som modtræk til monopolise-
ringstendeser på markedet. Fortrinsstilling
skulle gives til initiativer, som henvender sig
til befolkningsgrupper, der skønnes forsømt
i det eksisterende system.

8.2.3. Kiosker og arbejdspladssalg
Udbuddet af bøger i kiosker o.lign. er næ-
sten totalt domineret af de to store grossist-
organisationer Bladkompagniet og Dansk
Centralagentur. Lederne af de to organisati-
oner har i 1975 skønnet, at af landets ca.
9.000 bladhandlere ville kun 1.000-1.500
kunne sælge kvalitetsbøger. Hvis det, ifølge
distibutørerne, skal betale sig at distribuere
en kvalitetsbog, er det nødvendigt, at den
kan sælges i 2-3.000 eksemplarer. Desuden
forlanger grossistorganisationerne en vis
økonomisk garanti af forlagene for fortje-
neste ved en bogs distribution. Det er derfor
meget få af Forlæggerforeningens medlem-
mer der leverer bøger til kioskerne. (Se i
øvrigt afsnit 5.4.1.).

Kioskers bogformidling foregår stort set
kun ved udstilling af bøgerne. Kommunika-
tionen mellem forlagene og distributørerne
hævdes af de to store grossistorganisationer
at være mangelfuld, ligesom der savnes initi-
ativer fra forlagene: mange flere salgsmulig-
heder f.eks. ved opfølgning af aktuelle begi-
venheder kunne ifølge grossisterne udnyttes
til øget bogformidling. Kommunikationen
mellem distributørerne og kioskerne finder
sted gennem konsulenter og månedsbladet
»Bladsalget«, hvor der ikke er tale om egent-
lig orientering om nye bøger, men om kon-
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tante meddelelser om returnering af blade
o.lign.

Der forhandles bøger i ca. 200 af landets
ca. 1.500 brugser. Leveringen sker uden sty-
ring fra brugsforeningernes centrale instan-
ser til de enkelte butikker hovedsagelig gen-
nem Dansk Centralagentur og Bladkompag-
niet. Igennem Det danske Forlag havde
brugsforeningerne i 1940'erne stor succes
med salg af en række kvalitetsudgivelser i
pædagogisk tilrettelægning, men selv om Det
danske Forlag er et datterselskab af FDB,
eksisterer der idag ikke noget samarbejde
mellem forlaget og brugsforeningerne. Forla-
get ophørte 31.12.1980. Forlaget Fremad
startede i 1976-77 et forsøg med billige bøger
i brugser.

I brugsforeningernes medlemsblad »Sam-
virke«, der distribueres i et oplag på 750.000
eksemplarer, tages med mellemrum litterære
emner op, ligesom der har været bragt repor-
tager om bibliotekerne og deres arbejde.

Det omfattende bogsalg på arbejdspladser
via bogombud, som Forlaget Fremad lance-
rede med Fremads Folkebibliotek i 1952,
blev i løbet af 1960'erne opgivet dels på
grund af vanskeligheder ved at hverve bog-
ombud, dels på grund af strukturændringer
på bogmarkedet bl.a. med fremkomsten af
flere billigbogserier.

Et nyt eksempel på direkte bogsalg på ar-
bejdspladser, er salget af antologierne
»Splinter fra hverdagen« nr. 1, 2 og 3. De er
skrevet og fremstillet af arbejdere fra bl.a.
Den kgl. Porcelainsfabrik i København og
udgivet af arbejderforlaget AR-LITT (1974,
75,79).

Arbejdsgruppen vedrørende litteraturfor-
midling fandt, at det normale bogudbud i ki-
osker o. lign. repræsenterer et meget snævert
udvalg af den eksisterende bogproduktion,
domineret af triviallitteratur af ringeste kva-
litet. Arbejdsgruppen konstaterede, at brugs-
foreningerne ikke - i overensstemmelse med
deres ideelle målsætning - har formuleret el-
ler praktiseret en forbrugervenlig bogsalgs-
politik med et stærkt islæt af kvalitetslittera-
tur, ligesom den konstaterede, at DSB har
fralagt sig indflydelse på bogsalget i jernba-
nekioskerne, hvor udbuddet er som i andre
kiosker.

Særligt for bogfremmede grupper skønnes
kiosker, brugser o. lign. at have en vigtig
funktion som »opsøgende bogsalg«, men i
det hele taget fandt arbejdsgruppen det afgø-
rende, at forbrugerne også i lokale butikker
og uden for normal åbningstid har mulighed
for at blive præsenteret for et bredt og slag-
kraftigt udbud af læsning.

Arbejdsgruppen foreslog:

1) at mulighederne for øget salg af kvalitetslitteratur
via kiosker, DSB-butikker/kiosker, brugser og tilsva-
rende salgssteder afprøves ved nøje planlagte og gen-
nemførte punktforsøg, eventuelt ved initiativ fra det
foreslåede permanente litteraturformidlingsudvalg.
Der tænkes på fremstød med kvalitetsbøger til priser
under frisalgsgrænsen, eventuelt i form af »Måne-
dens Bog«, lanceret med god information til salgsste-
der og kunder.
2) at det - om muligt - pålægges DSB at have indseen-
de med bogudbuddet i jernbanekiosker og tog-
salg/færgesalg. Dette udbud lever i dag på ingen må-
de op til det af DSB formulerede formål for
forretnings- og serviceaktiviteter under DSB: »at
medvirke til at give DSB et godt udadvendt image
som en kvalitetsbetonet servicevirksomhed.
3) at der gives støtte til information af medarbejdere
i kiosker og lignende salgssteder om bogmarkedets
kvalitetsudgivelser i det relevante prislag, f.eks. ved
støtte til optagelse af sådan information i månedsbla-
det »Bladsalget« og ved uddannelsestilbud til medar-
bejdere i kiosker og lignende salgssteder.

På dette sted kan tilføjes, at Bogudvalgets
arbejdsgruppe vedrørende børne- og ung-
domslitteratur, der blev nedsat i 1974 (jfr. s.
10) fremsatte følgende forslag i »Børnebo-
gens situation, Rapport nr. 1 fra Bogudval-
get«, 1976:

»Et flertal af arbejdsgruppen ( . . . ) stiller forslag
om, at der med statsstøtte i én eller flere bogladelø-
se kommuner gøres forsøg med at bringe kvalitets-
præget børnelitteratur under frisalgsgrænsen ud
til det potentielle publikum gennem kiosker, brugs-
foreninger og eventuelt andre salgskanaler. Et
mindretal i gruppen, Mette Winge, anbefaler, at
man også inddrager biblioteker i et sådant forsøg«,
(s. 38).

Forslaget blev imødegået af bogbranchens
repræsentanter i arbejdsgruppen under
henvisning til, at kiosker i en lang årrække
har haft mulighed for at forhandle også kva-
litetsbørnebøger uden at benytte sig heraf.
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8.3. Massemediernes litteraturformidling

8.3.1. Radio og TV
Litteraturformidlingen i Danmarks Radio
varetages for TV's vedkommende hovedsa-
geligt af Kulturafdelingen, mens visualiserin-
gen af klassikere sorterer under Teater- og
Underholdningsafdelingerne, og for radio-
ens vedkommende af Teater- og litteraturaf-
delingen (skønlitteratur) og Kultur- og sam-
fundsafdelingen (faglitteratur), selvom
grænserne mellem afdelingerne dog er noget
flydende. Udover egentlige litteraturudsen-
delser forekommer litteraturformidling i tal-
rige andre udsendelser i forbindelse med det
emne, en udsendelse omhandler. Der findes
også litteraturformidlende indslag i pro-
grammer fra Børne- og ungdomsafdelingen,
der tillige er rettet til voksne. Endvidere pro-
duceres der litteraturformidlende udsendel-
ser af Undervisningsafdelingen.

Der foreligger en intern aftale om, at for-
pligtelsen til at overvåge det samlede bog-
marked påhviler radioen, mens TV kun for-
ventes at gøre punktindsatser i litteraturfor-
midlingen.

Radioens litteraturprogrammer kommer
på p 1, hvor der normalt er 3-5 litterære ud-
sendelser daglig. Undersøgelser har vist, at
lyttertallet på program 1 er markant falden-
de. Arbejdsgruppen anførte, at dette bl.a.
synes at være resultat af radioreformen fra 1.
april 1975, hvor p 2's sendere overgik til ka-
nal for regionalradio og voksenundervisning,
mens p 2's indhold - der mere seriøse kultur-
programmer - blev flyttet til det tidligere
»familieprogram« p 1. Dermed blev hoved-
parten af p l's lyttere »tvunget« over til un-
derholdningsprogrammet p 3 - med en nega-
tiv effekt på lyttertilslutningen også til radio-
ens tidligere mere populære litteraturpro-
grammer.

Til de mest effektive former for litteratur-
formidling i radio og tv hører dels radioop-
læsninger og dramatiseringer af litterære tek-
ster, dels visualiseringer af især romaner og
romanrækker i TV-føljeton-form. Af disse
er de radiobundne formentlig både litterært
og formidlingspædagogisk mest tilfredsstil-
lende, fordi de holder sig tættest til den origi-
nale tekst. Navnlig oplæsningerne af bredt
tilgængelige romaner og historier som
middags- og aftenføljeton er stærkt aflytte-
de, også på arbejdspladser. Andre værdiful-

de radioinitiativer rettet til ikke-bogvante lyt-
tergrupper har været udsendelsserier f.eks.
med forfatteres barndomserindringer, novel-
ler fra arbejdspladser o.s.v., hvoraf flere har
været skrevet direkte til radioen på dennes
opfordring, og en del er senere udgivet i bog-
form.

Litteraturformidling - både som oplysning
om og som oplevelse af litteratur - gennem
fjernsynsmediet har fra starten været et
problem for dansk TV, og dets litteraturstof
er ofte blevet angrebet - bl.a. fra forfattersi-
de og fra bogbranchen - for at være både
sparsomt, uopfindsomt og overfaldisk.

Oplysning om litteratur varetages af TV's
Kulturafdeling, og i perioden 1974-76 blev
der sendt i alt ca. 71 programmer med berø-
ring af litteratur og bøger. Heraf drejede 20
sig om klassiske og nyklassiske (afdøde) for-
fattere, 48 om nulevende forfattere, mens 3
var blandede tema- eller debatprogrammer.

TV's Kulturafdeling mener ikke selv at ha-
ve fundet tilfredsstillende former for littera-
turorientering, og arbejdsgruppen vedrøren-
de litteraturformidling udtalte i denne for-
bindelse, at programlægningen skyder i man-
ge retninger uden fast defineret linie eller
hensigt, og i overvejende grad synes dikteret
af indskydelser og personlige præferencer
hos de enkelte programmedarbejdere.

Efter arbejdsgruppens synspunkt er de ud-
sendelser, der giver det mest varige udbytte
som litteraturformidling, de afrundede for-
fatterportrætter, der fordyber sig i en forfat-
ters værk og dets personlige og samfunds-
mæssige baggrund - og som giver den por-
trætterede lejlighed til at ræsonnere i sam-
menhængende forløb om, hvad der optager
ham eller hende.

I denne sammenhæng er det imidlertid på-
faldende, at antallet af udenlandsk produce-
rede programmer er stigende - og dermed
oplysningen om udenlandsk litteratur - mens
dansk producerede udsendelser om dansk lit-
teratur er faldende.

TV-føljetonen har i de senere år opnået en
betydelig popularitet overalt i den vestlige
verden. En række af disse visualiseringer har
været slagkraftige som historier og ikke
mindst som tidsbilleder, men i forhold til det
kunstneriske særpræg i romanforlæggene
har de ofte karakter af forenkling med ten-
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dens til forsimpling, og generelt synes de at
være udtryk for, at litterære behov reduceres
til underholdningsbehov. Udfra denne pessi-
mistiske synsvinkel kan TV-føljetonen for-
mentlig forstærke tendensen til, at store be-
folkningsgrupper uden længere skoleuddan-
nelse gradvist mister evnen og lysten til at læ-
se de mere krævende værker.

På den anden side har TV-føljetonen dog
også afledte virkninger som litteraturformid-
ling til potentielt interesserede - og disse
virkninger er stærkere end radioføljetonens.
Det er således et fast mønster, at disse TV-
dramatiseringer medfører øget salg og biblio-
teksudlån af de pågældende tekster i deres
oprindelige form. Nok så vigtigt er det, at de
ofte synes at lede også mindre læsevante
grupper til andre værker af de dramatiserede
forfattere og til biblioteks- og boginteresse
generelt.

Særlige resultater synes at kunne opnås
ved kombineret litteraturformidling i TV og
radio, der spiller på hvert af disse mediers
særlige kunstneriske og oplysende mulighe-
der for henholdsvis anskueliggørelse og kri-
tisk forståelse og perspektivering af littera-
turoplevelsen. Ikke mindst i dette perspektiv
kan det beklages, at Danmarks Radio ikke
effektiviserer sine litteraturformidlende
funktioner ved fast at oplyse seere og lyttere
om de muligheder for uddybning af radio- og
TV-oplevelser, som ligger i at benytte folke-
bibliotekerne.

Tilsvarende kunne det være fordelagtigt,
om Danmarks Radios langtidsprogrammer
blev så sikre, at bogbranchens fællespropa-
ganda i god tid kunne koordinere sin virk-
somhed med de planlagte litteraturudsendel-
ser. En sådan koordination har tidligere væ-
ret forsøgt med den månedlige plakat »Læs
om det De ser og hører i TV og radio«, der
indtil 1974 blev produceret af Dansk Bogtje-
neste.

Siden 1972 har et permanent kontaktud-
valg sørget for, at Danmarks Radios
halvårs-programmer kommer ud til bibliote-
kerne.

Arbejdsgruppen foreslog:

1) at litteraturformidlingen i TV øges og bliver mere reg-
elmæssig, fortrinsvis som en naturlig bestanddel af TV's
løbende nyhedsdækning, og især for faglitteraturens og
debatlitteraturens vedkommende gerne i sammenhæng
med udsendelser eller omtaler i øvrigt om emnet. For ät
tilstræbe regelmæssighed foreslås desuden oprettet et

specielt bogorienterende TV-program med hyppige ud-
sendelser og på tidspunkter, hvor flest mulige er så vel-
oplagte som muligt, altså tidligt på aftenen og gerne i
weekender. Det er vigtigt, at TV bestræber sig på at
medvirke til en demokratisering i befolkningens modta-
gelse og bedømmelse af bogudgivelserne blandt andet
ved at inddrage såkaldte »menige« læsere i udsendelser-
ne og ved, at programmedarbejderne opnår et mere af-
slappet og positivt forhold til den pædagogiske side af
formidlingsopgaven, herunder formidling af fyldestgø-
rende oplysninger i beskrivelsen af bøgerne.

Der må naturligvis tildeles TV den nødvendige sende-
tid til udførelse af opgaven og eventuelt oprettes en sær-
lig stilling til en medarbejder med litteraturformidling
som ansvarsområde. Der må ligeledes sikres medarbej-
derne mulighed for at tilegne sig det nødvendige over-
blik over de nye bogudgivelser ved en ordning, der er
uafhængig af tilfældig fremsendelse af eksemplarer fra
forlag og udgivere.

2) at Danmarks Radios kontrakter og aftaler med
medvirkende i litteraturformidlende udsendelser i TV og
radio formuleres sådan, at båndafspilninger frit vil kun-
ne udnyttes i alle former for litteraturformidlende virk-
somhed, herunder voksenundervisning og biblioteksvæ-
sen.

3) at der henstilles til radioen at producere litteratur-
formidlende programmer beregnet for aflytning i ar-
bejdssituationer som f.eks. ved et samlebånd. Der må
tages hensyn til, at der i stor udstrækning er tale om
læse-uvante målgrupper. Det vil være værdifuldt, om
der gives producere af sådanne udsendelser lejlighed til
personlig kontakt med disse lyttere, f.eks. ved at de ind-
drages i udsendelsen, ligesom programmedarbejderen
kan have udbytte af at søge kontakt med arbejdspladser,
hvor arbejdere selv producerer »udsendelser« til brug
for deres egen arbejdsplads. Der må sørges for let ad-
gang for arbejdspladser til lån af båndafspilninger af så-
danne udsendelser.

4) at der i provinstjenestens regionalprogrammer gø-
res fremstød med formidling af litteratur, herunder litte-
ratur af mere lokal interesse, eventuelt i samarbejde med
den stedlige fritidsundervisning og koordineret med op-
rettelse af særlige aftenskolehold.

5) at der tages initiativ til udgivelse af Danmarks Ra-
dios eget programblad, der dog skal have karakter af et
bredt kulturorienterende blad ( . . . ) . Behovet for en så-
dan kommunikationsform bliver stadig mere påtræn-
gende, bl.a. på baggrund af stigningen i undervisnings-
programmer.

6) at bogbranchens fællespropaganda genoptager pro-
duktionen af den månedlige plakat »Læs om det De ser
og hører i TV og radio«, helst støttet af tryksager med
henvisning til relevante enkelttitler, som interesserede
kan tage med sig, og at kontakten mellem Danmarks
Radio og Dansk Bogtjeneste genoptages, således at
bogtjenesten i god tid får mulighed for at koordinere sin
service i forhold til programsatte udsendelser.

Her kan tilføjes, at Bogudvalgets arbejds-
gruppe vedrørende børne- og ungdomslit-
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teratur foreslog, at der også i voksenudsen-
delser i radio/TV jævnligt gives plads for
omtale og diskussion af børnelitteratur, da
det erfaringsmæssigt er voksne, der køber
og låner de fleste børnebøger. Desuden
foreslog arbejdsgruppen, at regionalradio-
en med mellemrum i samarbejde med de
lokale biblioteker, boghandlere og børnein-
stitutioner producerer udsendelser om bør-
nebøger.

8.3.2. Dagspressens litteraturformidling
Dagspressen betragtes traditionelt som det
vigtigste medium for litteraturformidling -
både som information om nyudkomne bøger
og som meningsdannelse om litteratur. I be-
tragtning af områdets særlige betydning tog
arbejdsgruppen initiativ til en særskilt under-
søgelse af, hvordan dagspressen og delvis
ugepressen varetog disse funktioner. Analy-
sen blev foretaget løbende i perioden 1974-78
af et medlem af arbejdsgruppen, daværende
universitetslektor mag.art. Hans Hertel, un-
der afdelingen for litteratursociologi på In-
stitut for nordisk filologi, Københavns Univ-
ersitet. Til arbejdsgruppens rapport har
Hans Hertel givet følgende sammendrag af
sine konklusioner:

»Efter en markant opprioritering af kul-
turstoffet under 1960'ernes højkonjunktur-
periode - i tydelig vekselvirkning med eks-
pansionen i bogproduktionen, bogsalget og
den deraf flydende avertering - kan der, især
siden 1972-73 konstateres en vigende tendens
i pressens prioritering ikke mindst af littera-
turstoffet, kvantitativt såvel som kvalitativt:

Det primære litteraturstof, d.v.s. anmel-
delser og litterær kritik, er nedskåret både i
omfang og prioritering: de faste bogsider er
mange steder afviklet eller under afvikling,

den systematiske dækning af den nyud-
komne bogproduktion opgives, både reelt og
som ideal, især for skønlitteraturen,

omtalerne af ny dansk skøn- og faglittera-
tur bliver stadig mere sparsom, tilfældig og
kortfattet (anmeldelsernes gennemsnitslæng-
de falder i 70'erne),

omtale af ny udenlandsk litteratur ved ud-
givelsen på originalsproget - selv af de vigtig-
ste og kendteste forfattere - er praktisk talt
forsvundet,

en voksende del af bogproduktionen om-
tales ganske kort refererende (i noter, »refe-
rat« eller kortanmeldelser) enten helt uden

kritisk vurdering eller med summariske dom-
me uden præmisser (jfr. Ekstra Bladet), og
generelt synes begrebet anmeldelse at nærme
sig sin oprindelige etymologiske betydning
fra 1700-tallets lærde tidender og begynden-
de dagspresse: kortfattet meddelelse eller be-
kendtgørelse om nyudkommen bog (jfr.
Ordbog over det danske Sprog I, sp. 656-59),

litteratur stof fet integreres i voksende om-
fang med dagbladenes øvrige stof, både i re-
daktionel prioritering, i stofbehandling og i
opsætning, således at den markante nyhed
f.eks. den kendte forfatters nye roman, en
iøjnefaldende debutant, en debatbog med
aktuel appel eller sensationelt stof - dels
trækkes ind på bladets hovedsider, ofte i stor
opsætning med fyldige illustrationer »på da-
gen«, dels støttes af det sekundære litteratur-
stof, d.v.s. forhåndsomtaler, opfølgninger,
interviews, debat etc.,

kendte forfattere glider ind i pressens faste
mytologiske galleri af mediestjerner og kan-
dis'er på nyhedssider og i sladrerubrikker, og

den litterære opinionsdannelse, der bygger
på indgående og sagkyndig kritisk analyse og
vurdering af ny litteratur, er i påfaldende til-
bagegang, dels som følge af indskrænknin-
gerne i dagspressen, dels fordi de litterære el-
ler blandede tidsskrifter enten er ophørt eller
gået over til en rent politisk linie.

Sammenfattende kan der konstateres et
voksende svælg - i både omfang, aktualitet,
præsentationsform og grundighed - mellem
de/å bøger/forfattere, som lægger beslag på
en stadig større del af den nedskårne plads til
litteratur i aviserne, og de stadig flere bøg-
er/forfattere, som omtales summarisk eller
slet ikke omtales.

Det er i overensstemmelse med de selvfor-
stærkende mekanismer, medieforskningen
har påvist som en afgørende del af mediernes
funktionsform (»de kendte bliver kendtere,
de rige bliver rigere«). Og der er samtidig tale
om et vekselspil med de tendenser, især på
den skønlitterære del af bogmarkedet, som
bogklubberne har fremmet markant: at sal-
get og opmærksomheden koncentreres om få
titler, der til gengæld afsættes i stærkt stigen-
de oplag. Tendensen går igen - og forstærkes
af - de øvrige massemediers litteraturdæk-
ning, og den kan også konstateres som af-
smitning på bibliotekernes udlån og indkøb.

Det samme billede tegner sig i forlagsre-
klamen, tydeligst i dagbladsannonceringen:
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reklameudgifterne optræder fortsat med de
klassiske 5% på standardkalkylen, men i
praksis er dagbladsaverteringen dels overvej-
ende sæsoncentreret (julesalget), dels kon-
centreret omkring de få titler/forfatterska-
ber, som har opnået eller formodes at kunne
opnå større oplag, mens de øvrige - i det om-
fang, der overhovedet ofres reklameudgifter
på dem - averteres selektivt til afgrænsede
målgrupper, især via fagpresse.

Tilsvarende fungerer bogklubbernes med-
lemsblade (...) som understøttelse af rekla-
men for de kendte og mest salgbare titler - og
medvirker således sekundært til den salgsfor-
øgelse af normaludgaverne, der jævnligt kan
konstateres som afledt virkning, når en titel
lanceres i bogklub.

Den klassiske forlagsavertéringsform - in-
formative annoncer om samtlige et forlags
udgivelser af almen interesse, der samtidig
fungerer som public relation for forlagets li-
nie og image - dyrkes nu kun af uhyre få for-
lag i Danmark, i generel form stort set kun
af Gyldendal og her nu kun i ganske enkelte,
periodevis kun i ét enkelt dagblad, med mak-
simalt bogkøbende målgrupper.

Disse generelle annonceformer er helt
forsvundet i 1980'erne.

Også på forlagsreklamens område synes
der at være tale om en vekselvirkning mellem
indskrænkningerne i litteraturstoffet og
standsningen af forlagsannonceringen i en
lang række dagblade, især i provinspressen.

Disse udviklingstendenser i pressens litte-
raturdækning og i annonceringen må ansku-
es i sammenhæng med overordnede tenden-
ser i medie- og samfundsudviklingen: dags-
pressens generelle udvikling præges af om-
kostningsstigninger, lavere annonceindtæg-
ter, oplagsfald, bladdød/bladfusioner og
deraf følgende rationaliseringer og ind-
skrænkninger i bladenes serviceniveau og
journalistiske dækning; pressens nedpriorite-
ring af det klassiske litteraturstof og ændrin-
gen af anmelderinstitutionen hænger sam-
men med den generelle opløsning af »den lit-
terære institution« som del af, hvad sam-
fundsforskningen definerer som »den bor-
gerlige offentlighed« og med opløsningen af
litteraturens klassiske, homogene publikum:
det dannede borgerskab.

Denne situation aftegner sig også i anmel-
derkorpset, der er spaltet mellem på den ene
side resterne af en finlitterær kritik med aka-

demisk tilknytning (og i øvrigt stærkt mands-
domineret) og på den anden side litteratur-
journalistikken, der varetager forhånds- og
baggrundsomtale, interviews og eventuelt
populær, summarisk anmeldervirksomhed.
Rekrutteringen af nye talenter til kritikken er
sparsom, og kun ganske få journalister går
over i den mere anlyserende og vurderende
litteraturformidling. Der er dog markante
undtagelser især i den ekspanderende del af
provinspressen, her også med nye kvindelige
anmeldere, ligesom der er tendenser i samme
retning i ugepressens bogrubrikker.«

Arbejdsgruppen drøftede mulighederne
for at modvirke nogle af de generelle tenden-
ser, som presseundersøgelsen pegede på.
Blandt disse muligheder var etablering af en
art »bogavis«, der kunne orientere bogkøbe-
re og -lånere om de vigtigste nyudgivelser,
aktuelle ældre bøger, litteratur i forbindelse
med udsendelser i Danmarks Radio og aktu-
elle begivenheder etc. - og i øvrigt bringe lit-
teraturformidlende stof i interview-, artikel-
og anmeldelsesform og bibliografiske over-
sigter. Det blev efter ønske fra bogbranchen
drøftet, om en sådan bogavis kunne produ-
ceres i samarbejde mellem bogbranchen
(f.eks. via Dansk Bogtjeneste) og folkebibli-
otekerne.

Arbejdsgruppen anslog imidlertid at ud-
gifterne til en bogavis ville være ret betydeli-
ge, og man stillede sig tvivlende over for, om
udgifterne ville stå i rimeligt forhold til nytte-
værdien, ligesom man imødeså redaktionelle
konflikter på grund af divergenser i bogbran-
chens og biblioteksektorens interesser.

Arbejdsgruppen foreslog:

1) at området »kulturformidling« i uddannelse på Dan-
marks Jourantisthøjskole styrkes gennem øget vægt på
litteraturkundskab og formidlingspædagogik; eventuelt
kunne også iværksættes videreuddannelseskurser på om-
rådet, f.eks. i samarbejde mellem lokalafdelinger af
Dansk Journalistforbund og medie- og formidleruddan-
nelser ved universiteterne.
2) at der på universitetsplan etableres videreuddannel-
seskurser for dagbladskritikere, dels som enkeltfagskur-
ser f.eks. i kritisk metode, didaktik og litteratursociolo-
gi, dels som blandede kurser i kritisk litteraturformid-
ling (incl. litteratursociologi, -kritisk og -pædagogik).
3) at videreuddannelsesmulighedernefor kritikere og lit-
teraturjournalister udbygges gennem stipendieordninger
til studieophold ved udenlandske blade og institutioner
(eventuelt som udvekslingsordninger) parallelt med kri-
tikerstipendierne under Nordisk Kulturfond; stipendier-
ne bør stå åbne både for medlemmer af Litteraturkriti-
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kernes Lag, Dansk Journalistforbund og Dansk Magi-
sterforening og for talenter udenfor organisationerne.
4) at der - f.eks. gennem en Bogfond - finansieres for-
søg med nye former for litteraturformidling, især gen-
nem ugepressen.
5) at der til støtte for de praktiske formidlingseksperi-
menter iværksættes forskningsprojekter - både i littera-
turvidenskabens og i medieforskningens regie - i, hvor-
dan dagbladskritik og andre formidlingsformer fungerer
- og hvordan de kunne/burde fungere, hvis de skulle
formidle kritisk indsigt i litteraturlæsning til nye publi-
kumsgrupper.

6) at der, såfremt pressens litteraturkritik reduceres
yderligere, ydes tilskud til etablering og drift af et egent-
ligt litterært tidsskrift - fortrinsvis udadvendt skrevet og
tilrettelagt -, der kan fungere som forum for egentlig lit-
terær kritik og sikre den kvalificerede og langsigtede me-
ningsdannelse om (især dansk) litteratur, der ikke læn-
gere varetages af tidsskrifter og dagspresse. Arbejds-
gruppen forestiller sig fortrinsvis et privat forlagsudgiv-
et tidsskrift å 1a udenlandske pendenter som »La Quin-
zaine littéraire« og »The New York Review of Books«,
som gennem et offentligt tilskud på op til 50.000 kr.
kunne balancere med et oplag på 5-10.000 eksemplarer.

8.4. Bibliotekernes litteraturformidling

Der synes at være stadig mere agtpågivenhed
over for det grundlæggende vilkår for for-
midling af litteratur: at de bøger, der ønskes
formidlet, rent fysisk er til stede i menne-
skers nærhed, til hvem formidlingen er ret-
tet. Et andet elementært og betydningsfuldt
træk i litteraturformidlingen er ifølge under-
søgelser af bogvalgsimpulser den informa-
tion og rådgivning, der gives i biblioteker,
boglader m.m.

Et kvalitativt udvalg af den løbende og den
ældre bogproduktion samt en bibliotekarisk
professionel information og rådgivning er i
dag til rådighed for borgerne i kommuner
med heltidsbiblioteker. Endnu bor ca.
750.000 borgere pr. 1. januar 1982 ca.
440.000 i kommuner med såkaldte deltids-
biblioteker, d.v.s. biblioteker uden bibliote-
karisk professionel arbejdskraft og med en
lavere standard f.eks. i henseende til bog-
samlingens størrelse og åbningstidens læng-
de.

Arbejdsgruppen fandt denne skævhed
meget hæmmende for litteraturformidlin-
gens muligheder og mente, der bør sættes
meget ind på at udvikle et kvalificeret biblio-
tekstilbud over hele landet.

Af særlig interesse for litteraturformidlin-
gen er dog den såkaldte »opsøgende biblio-
teksbetjening« og public relation-virksomhe-
den.

Bogbussen er en biblioteksform, der på
samme tid kan betragtes som slet og ret de-
centralisering og som opsøgende biblioteks-
betjening. Bogbussen er først blevet en ud-
bredt biblioteksform i Danmark i de sidste 10
år. Pr. 1. januar 1980 kørte der 69 bogbus-
ser. De er overalt blevet en kæmpesucces

hvad angår låneres tilstrømning, heriblandt
også nye lånere.

Traditionelt forstås »opsøgende biblio-
teksbetjening« som bibliotekstilbud til men-
nesker, der af fysiske eller psykiske årsager
er forhindret i selv at besøge det lokale folke-
bibliotek. En undersøgelse foretaget i
1972-73 af Bibliotekstilsynets Systemafde-
ling, viste, at de udgjorde 2,5% af de under-
søgte bibliotekers samlede arbejdstid.

Til den opsøgende virksomhed hører også
bibliotekstilbud til mennesker, hvis manglen-
de kontakt med biblioteket har rod i sociale
forhold. Her tænkes især på de forsøg, der er
gjort med biblioteksbetjening på arbejds-
pladser - mest kendt er vel biblioteket på
Philips Radio A/S, der startede i 1974-75
som en gruppe bibliotekarstuderendes stu-
dieopgave.

I alt har der været en lille halv snes for-
søg i perioden 1960-80. Både virksomhed,
personaledækning og bogbestand har væ-
ret meget forskellig, og ideen befinder sig
stadig på forsøgsstadiet.

Public relation-virksomhed er et led i bibli-
oteksarbejdet, der har til formål at skabe op-
mærksomhed omkring bibliotekets samlede
tilbud, herunder litteraturformidlingen med
henblik på maksimal udnyttelse af tilbuddet.
Der er tale om orientering af foreninger og
andre grupper, udst;!linger udenfor bibliote-
ket, plakater, skilte, tryksager, litteraturli-
ster, kontakt med pressen o.s.v. Biblioteks-
væsenets PR-virksomhed er organiseret såvel
centralt som fra det enkelte bibliotek.

Gennem Danmarks Biblioteksforening har
bibliotekerne siden begyndelsen af I960'erne
drevet PR-virksomhed i fællesskab - f.eks.
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landsdækkende annoncekampagner, pro-
duktion af PR-film og løbende kontakt med
pressen og Danmarks Radio.

Bibliotekscentralen producerer blandt
meget andet på forretningsmæssig basis ka-
taloger, boglister, PR—materiale o. lign. til
bibliotekerne. De enkelte biblioteker køber
boglisterne, (der normalt produceres i oplag
på 15.000-20.000), og det øvrige materiale ef-
ter behov og økonomisk formåen. Boglister
og kataloger uddeles normalt gratis til biblio-
tekernes brugere.

Sammenfattende var det arbejdsgruppens
opfattelse, at der trods en vis udvikling i de
senere år er for få initiativer i den meget vig-
tige del af biblioteksvirksomheden, som det
opsøgende biblioteksarbejde og biblioteks-
virksomheden, som det opsøgende biblio-
teksarbejde og bibliotekernes PR-arbejde
udgør. Arbejdsgruppen anså inddragelse af
hidtil biblioteksfremmede kredse af befolk-
ningen i biblioteksbenyttelse for folkebiblio-
teksvæsenets mest påtrængende opgave. Der-
til kræves ikke mindst en forøgelse af biblio-
tekernes personelle resourcer. Arbejdsgrup-
pen gjorde opmærksom på, at den for udvik-
lingen af arbejdsformerne nødvendige ekspe-
rimenterende virksomhed udføres med alt
for begrænsede økonomiske midler og med

altfor lidt styring. Også indenfor biblioteker-
nes PR-virksomhed, f.eks. fællesfremstød
organiseret af Danmarks Biblioteksforening,
er det økonomiske grundlag forsvindende lil-
le i forhold til opgavens omfang.

Arbejdsgruppen foreslog:

1) at der med /ovgivningsinitiativer rettes op på den
skæve biblioteksstandard i landet, så der overalt gives
bibliotekstilbud på heltidsbiblioteksniveau.
2) at der i biliotekslovgivningen lægges vægt på en styr-
kelse af bibliotekernes opsøgende virksomhed, f.eks.
ved at ordene fra den gældende bekendtgørelse til lov
om folkebiblioteker gøres til lovtekst: »Folkebiblioteket
bør ved en udadrettet, initiativtagende virksomhed sta-
dig søge berøringsfladen udvidet, dels med befolkningen
i almindelighed, dels med institutioner og aktiviteter af
folkeoplysende eller anden kulturel karakter«.
3) at de nuværende sparsomme midler, der stilles til rå-
dighed for bibliotekerne til særlige opgaver, fælles PR-
virksomhed o. lign., afløses af en sum af en ganske an-
den størrelsesorden, hvorfra der f.eks. kan ydes tilskud
til kommuner som i særlig grad ønsker at gøre forsøg
med formidling af litteratur f.eks. med bogudlån på ar-
bejdspladser. Der må også kunne ydes bidrag til centralt
organiserede og særlige lokale PR-fremstød, og op-
mærksomheden henledes også på forskningsbiblioteker-
nes behov for midler til sådant arbejde.
4) at undervisning i opsøgende biblioteksarbejde og PR-
virksomhed indgår med større vægt i bibliotekaruddan-
nelserne.

8.5. Litteraturundervisning

Sociologiske undersøgelser af sociale deter-
minanter bag litteratur- og biblioteksbrug vi-
ser, at interessen for litteraturen øges lige-
frem proportionalt med skolegangens læng-
de, og at denne igen betinges af uddannel-
sesbaggrund og kulturel holdning i barn-
domsmiljøet. Det er en del af forklaringen
på, hvorfor den såkaldte kompensatoriske
undervisning ikke - som tilsigtet - har udlig-
net klassedelingen af børnene og skabt ud-
dannelsesmæssig lighed.

Den svenske ekspertgruppe bag betænk-
ningen »Litteraturen i skolan« (Statens of-
fentliga utredningar 1973:1) fremhæver såle-
des bøgers betydning »allerede i barnets tid-
ligste år for form- og farveopfattelse, billed-
forståelse, ord- og begrebsdannelse, sproglig
og emotionel udvikling« (s. 26). Svenskerne
peger også på, at børn præget af »sproglig
fattigdom« og ringe kulturel stimulans gene-

relt vil blive ved at være handicappede i for-
hold til børn fra kulturelt stimulerende mi-
ljøer - og ofte forlader 8. og 9. klasse ikke
bare med iøjnefaldende læsevanskeligheder,
men endda med direkte modvilje over for
bøger og læsning. Skoleundervisningen
fremmer således den sproglige og kulturelle
udvikling, der forlængst er i gang inden sko-
lestarten.

Arbejdsgruppen pointerede i denne sam-
menhæng, at litteraturformidling for børn,
unge og voksne må ses som sider af samme
sag og som faktorer i fortsat vekselvirkning.
Det var således efter arbejdsgruppens opfat-
telse afgørende, at litteraturformidlingen
gennem alle offentlige og offentligt subsidie-
rede undervisningsinstitutioner arbejder ud-
fra samme formålsdefinitioner - naturligvis
pædagogisk tilrettelagt efter det enkelte ni-
veau. Kun under den forudsætning kan
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dansk- og litteraturundervisningen bidrage
til at nedbryde klasseskel i stedet for - som
det ofte er tilfældet nu - at fremme dem.

Til en sådan fælles målsætning for littera-
turformidlingen i undervisningen anførte ar-
bejdsgruppen følgende punkter:
1. Litteraturundervisningens opgave må være at opøve
både praktisk læsefærdighed, kritisk litteraturforståelse,
forestillingsevne og udtryksevne - som sider af samme
sag. Læseevnen må ses som central ikke bare for kom-
mende erhvervsmuligheder, men mindst ligeså meget for
udviklingen af indlevelse, fantasi og sanselighed.
2. Elevernes/de studerendes læselyst må fremmes som
dagligt behov ved, at litteratur anskues som kilde til bå-
de information, kunstnerisk oplevelse og psykologisk og
samfundsmæssig indsigt. Også evnen til at opleve fik-
tion må fremmes som erfaringsudvidelse og som middel
til sammenhængende virkelighedsforståelse.
3. Den kritiske bevidsthed må skærpes trin for trin i un-
dervisningen, så eleverne /de studerende sættes i stand
til at opleve, forstå og vurdere stadig mere sammensatte
tekst- og andre kommunikationsformer - og anskue
dem ikke blot eksistentielt og tidløst, men i historisk og
samfundsmæssig sammenhæng. D.v.s. som historiske
bevidsthedsformer og som udtryk for, at mennesker selv
kan ændre deres vilkår.
4. en kritiske iagttagelse og evnen til at formulere egne
standpunkter bør således trænes både som led i den en-
keltes personlighedudvikling og som led i hans/hendes
deltagelse i kulturel aktivitet, politisk meningsdannelse
og andre dele af den demokratiske proces - også i lokal-
miljøet, på arbejdspladsen o.s.v.
5. Den kritiske litteraturforståelse bør kombineres med
egen skabende virksomhed - både i mundtlig, skriftlig,
dramatisk form og med brug af bånd- og filmmateriale,
også i fiktive genrer, således at elevernes/de studerendes
selvproduktion indgår i undervisningen på lige fod med
andet tekst- og mediemateriale.

8.5.1. Folkeskole, gymnasium, HF og EFG
I folkeskoleloven af 1975 synes en del af ar-
bejdsgruppen anførte punkter imødekom-
met. Tre principper er blevet betonet stadigt
stærkere {folkeskolen siden loven af 1958 og
den dertil knyttede »blå betænkning« (1960):
at undervisningen bør tage sit udgangspunkt
i elevernes interesser og det praktiske liv; at
der bør lægges mere vægt på at udvikle meto-
de fremfor på indlæring af huskestof; og at
der bør tilstræbes integration af specialfag,
så de kommer til at udgøre meningsfulde -
d.v.s. sammenhængsskabende - helheder.
Disse principper har med 1975-loven taget et
afgørende spring fremad, hvilket især viser
sig i den centrale funktion, som danskunder-
visningen - og dansklæreren - har fået.

Danskundervisningen i folkeskolen arbej-

der i dag ud fra et stærkt udvidet tekstbe-
greb. Tekst defineres som »en henvendelse
med en bestemt hensigt« (undervisningsvej-
ledningen »Dansk 1976«), og det vil i prin-
cippet sige alle teksttyper med særlig vægt på
dem, eleverne møder i hverdagen - f.eks. avi-
ser, reklamer, lovtekster, politikertaler o.s.v.
Også radiostof, lydoptagelser og billedforløb
fra tegneserier, film og TV anbefales inddra-
get. Det bygger i sig selv op til meget alsidige
undervisningsaktiviteter - tydeligst i de stør-
ste klasser - hvor tekstarbejdet kombineres
med mundtlige fremstillingsformer, fri læs-
ning med spontane meningsudvekslinger og
elevernes »frit skabende arbejde« i form af
drama, egenproduktion af hørespil, reporta-
ger, film og andre fiktive/journalistiske for-
mer.

Denne undervisningsform stiller meget
store krav, ikke mindst til læreren, som skal
udfylde de vide rammer. Læreren kommer
let i konflikt mellem på den ene side kultur-
politikkens krav om alsidig værdineutralitet
og på den anden side kravet til formidleren
om at være engageret.

Danskundervisningen i folkeskolen er
imidlertid som litteraturformidling truet af
to forhold. For det første består der en fare
for, at læsningen af kunstneriske tekster
trænges tilbage i forhold til ikke-kunstne-
riske tekster og for det andet, at der sker
yderligere reduktioner i danskfagets timetal.

Grundlaget for gymnasiets litteraturunder-
visning (Bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni
1971 - Om undervisningen i gymnasiet og om
fordringerne ved og eksamensopgivelserne til
studentereksamen), repræsenterer et brud
med gymnasiets tidligere litteraturtraditio-
ner. Bekendtgørelsens hovedpunkter er: at
vægten på sproglig (pragmatisk) analyse er
øget; at det klassiske (fin)litteraturbegreb er
erstattet af det brede tekstbegreb, der omfat-
ter dels ikke-fiktive teksttyper dels triviallit-
terære tekster og serier, dels kommunika-
tionsformer som film og TV; at teksterne
skal bearbejdes både som selvstændige enhe-
der og i en »samfundsmæssig, historisk sam-
menhæng«, og de »bør sættes i forbindelse
med de sociale, politiske og økonomiske for-
hold og kan yderligere belyses udfra idé- og
kunsthistorie« (Vejledning og retningslinier
for undervisningen i gymnasiet, 1971 s. 32);
samt at der lægges vægt på gruppearbejde og
tværfagligt samarbejde.
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Også på litteraturundervisningens område
er det tydeligt, at gymnasiereformen af 1971
repræsenterer et sammenstød - og et kom-
promis - mellem flere kræfter og synspunk-
ter. De vidt forskellige holdninger og meto-
der synes dog at kunne trives sammen - i
kraft af, hvad undervisningsvejledningen
kalder »en udstrakt frihed med hensyn til
stofvalg, stofmængde, synspunkter og un-
dervisningsmetoder«. Det er da også vigtigt -
både for opøvelsen af kritisk læsning og ge-
nerelt for den pædagogiske udvikling - at
traditionen for lærerens metodefrihed beva-
res.

Nok så vigtig ikke mindst fra en litteratur-
formidlingssynsvinkel er oprettelsen af Høje-
re Forberedelseseksamen (HF, 1966) som al-
ternativ adgangsmulighed til højere uddan-
nelse. HF's undervisning følger i store træk
retningslinierne for gymnasieundervisnin-
gen, men HF synes at rumme flere mulighe-
der for fornyelser af litteraturundervisningen
- især efter 1974, hvor den blev mindre pen-
sumbundet.

HF's særlige kombination af fællesfag og
mange tilvalgsfag, adgang til selvstudium og
større vægt på selvstændigt arbejde, har vist
sig at appellere stærkere end gymnasiet til
unge fra ikke-boglige miljøer. Og den brede-
re sociale rekruttering til HF synes igen at
virke tilbage på undervisningsformerne - og-
så indenfor litteratur - i retning af projekt-
og brugsorienteret pædagogik »med ud-
gangspunkt i de studerendes egen situation«
(Bekendtgørelse nr. 229 af 24. april 1974 -
om højere forberedelseseksamen og om un-
dervisningen m.v. på kursus til højere forbe-
redelseseksamen.)

De erhvervsfaglige grunduddannelser
(EFG), der blev startet som forsøgsordning i
1972 og gjort permanent med loven af 1977,
synes at være et af de vigtigste uddannelses-
politiske initiativer i de seneste år. Fra det
særlige litteraturformidlingssynspunkt bety-
der det, at nu også den omfattende gruppe af
unge under praktisk erhvervsuddannelse -
ofte skoletrætte unge - får en ekstra chance
for at udvikle både læseevne, kritisk hold-
ning og en helhedsopfattelse af samfundet. I
bedste fald i undervisningsformer, der er fri-
gjort fra akademiske dannelseskrav og fag-
traditioner.

Der er dog en hage - specielt for danskun-
dervisningens vedkommende - fordi EFG-

eleverne hverken kvantitativt eller kvalitativt
får tilbud på niveau med, hvad der tilbydes
jævnaldrende unge under gymnasie- og HF-
uddannelserne. For det første udgør dansk-
undervisningen kun 1 time ugentlig - mod
HF's 3 timer - i det første studieår, og for det
andet er en betydelig del af undervisningsti-
den afsat til stavetræning (især inden for ret-
ningsfågenes fagterminologi), notat- og stu-
dieteknik, bibliotekskundskab og generel
sproglig kommunikation. Til de 40 timers
dansk kommer 40 timer i »musiske fag«, der
omfatter bl.a. visuel kommunikation og
egenproduktion, samt 160 timers valgfrie
fag, der bl.a. giver mulighed for at vælge lit-
teratur, og hvor særligt interesserede kan
vælge HF-fag - f.eks. dansk - som enkeltfag
med eksamen. Men alt i alt er der for lidt tid
til fordybelse i dansk- og litteraturundervis-
ningen.

De nyere metoder til kritisk, samfundsori-
enteret tekstlæsning og medieanalyse, som
har en central pædagogisk funktion i gymna-
siets og HF's danskundervisning, er udeluk-
ket fra de almene fag i EFG. Litteraturun-
dervisningen er generelt lavt prioriteret og til-
rettelagt udfra langt mere traditionelle prin-
cipper end gymnasiets og HF's både med
hensyn til tekstbegreb, tekstvalg og læseme-
toder.

Arbejdsgruppen vedrørende litteraturfor-
midling gav udtryk for følgende synspunkter
omkring litteraturundervisning i skolen:

»Arbejdsgruppen ser akutte farer både i
tendenserne til vidtgående erhvervsstyring af
uddannelserne, i den voksende centrale stats-
styring af institutionerne og nedskæringerne
inden for de almene og musiske fag under
påberåbelse af »effektivisering« og nødven-
dige besparelser. Arbejdsgruppen advarer
imod yderligere reduktion af de almene fags,
herunder danskundervisningens timetal, som
besparelser, der vil blive alt for kostbare i det
lange løb.

Derimod ser arbejdsgruppen ikke principi-
elt nogen fare i større integration mellem dis-
se ungdomsuddannelser eller i tendenserne i
retning af en 12-årig udelt skole ( . . . ) .

Det lange perspektiv ved integration af
praktiske og teoretiske uddannelser er efter
arbejdsgruppens opfattelse, at den kan ud-
vikle nye former for problem- og emneorien-
teret undervisning, som tager udgangspunkt
i de aktuelle samfunds- og kulturforhold og
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i elevernes og de studerendes livssituation og
konkrete behov. En sådan brugsorienteret
pædagogik vil f.eks. for litteraturens ved-
kommende indebære, at man skærper inter-
essen for - og forståelsen af - litteratur ved
at gå ud fra, at den handler om noget og kan
bruges til noget. (. . .)

Af samme grund vil udviklingen af en så-
dan pædagogik formodentlig være af stor be-
tydning for ungdoms- og voksenuddannel-
serne generelt, herunder højskolen, aften-
skolen og ungdomsskolen, og måske også for
massemediernes litteraturformidling, især
nok for TV. Og udviklingen af disse
ungdoms- og voksenunddannelser synes at
blive stadig vigtigere alternativ under ned-
skæringer og adgangsbegrænsninger til de
højere uddannelser og selv til EFG.«

Arbejdsgruppen stillede følgende forslag:

1) Brug af bøger må stimuleres allerede i førskolealde-
ren gennem pegebøger, billedbøger og pædagogiske
hjælpemidler og - ikke mindst - gennem højtlæsning.
Behovet for sproglig og kulturel stimulation understre-
ger betydningen af, at principielt alle børn får adgang til
børnehave, børnehaveklasse og siden fritidshjem o.s.v.,
og at disse institutioner i samarbejde med det lokale fol-
kebibliotek forsynes med tilstrækkeligt varierede bog-
samlinger. Nedskæringerne på daginstitutionsområdet
må således kritiseres også ud fra en kulturpolitisk mål-
sætning.
2) Den systematiske læsetræning må intensiveres, især i
folkeskolen, men også inden for andre undervisnings-
former, så den bliver et stadig gentaget tilbud på alle ud-
dannelsesniveauer - ikke mindst inden for ungdoms- og
voksenuddannelsrene.

For at skabe bedre baggrund for denne læsetræning
og videreudvikle de pædagogiske metoder bør der -
f.eks. i Danmarks pædagogiske Institut's regie - ske en
koordinering og intensivering af den psykologiske, pæ-
dagogiske og lingvistiske forskning i læseprocesser og
læseudvikling på alle stadier fra børns tidligste »billed-
læsning« til de voksnes differentierede læsning.
3) Træningen i kritisk analyse af tekst- og medieformer
bør udbygges - også på alle stadier af undervisningen
med praktisk orientering om, hvilke teksttyper, der pro-
duceres og distribueres gennem kanaler som biblioteker,
boglader, kiosker, bogklubber, kolportage o.s.v., til
hvilke publikumsgrupper og med hvilke funktioner.
Hertil bør også høre orientering om, hvordan eleverne
selv finder vej til den skøn- og faglitteratur, de har brug
for.
4) Der bør - også på alle stadier af undervisningen
iværksættes eksperimenter med brugs- og problemorien-
terede former for litteraturpædagogik og -didaktik. Og-
så dennes anvendelsesmuligheder i massemedierne, pri-
mært radio og TV, bør inddrages.
5) Den kritiske og perspektiverende litteraturlæsning

bør have en stærkere placering i EFG-uddannelserne og
de almene fags stilling generelt styrkes. Der bør ikke ske
yderligere reduktion af de almene fag i gymnasie-, HF-
og EFG-uddannelserne, men tværtimod en forøgelse af
deres timetal.

EFG-uddannelsernes danskundervisning bør tilstræbe
samme niveau som gymnasie- og HF-undervisningen og
sikres samme metodefrihed. Lærernes kvalifikationer
bør bringes på samme niveau som gymnasielærernes.

Arbejdsgruppen tilslutter sig i øvrigt lektor Finn Hau-
berg Mortensens forslag om et kulturpolitisk udred-
ningsarbejde af litteraturformidlingen i de gymnasiale
uddannelser, og EFG og af de almene fags betydning for
arbej deruddannelsen.

Endelig opfordrer arbejdsgruppen til udarbejdelse af
læremidler til fagintegreret fællesfagsundervisning på
EFG, der kan formidle de tværfaglige metoders resulta-
ter og undervisningspraksis til erhvervsuddannelserne.
6) Der bør ske en koordination og stimulering af forsk-
ningen om voksenuddannelsernes pædagogiske metoder
- f.eks. i Statens humanistiske Forskningsråds regie -
sammenhængende med forskningen i læseprocesser (jfr.
ovenfor punkt 2) og eksperimenter med brugs- og pro-
blemorienteret litteraturundervisning og -formidling
(jfr. punkt 4).
7) Arbejdsgruppen kan tilslutte sig det af arbejdsgrup-
pen vedrørende børne- og ungdomslitteratur fremsatte
ønske om intensivering af børnelitteraturforskningen i
Danmark. Også således at denne kan benyttes til udbyg-
ning af undervisningen i børnelitteratur for lærer- og fri-
tidspædagogstuderende. Dette gælder tillige bibliotekar-
uddannelsen.
* Arbejdsgruppen opfordrer samtidig til litteraturvi-

denskabelig og pædagogisk forskning i litteraturens -
herunder fiktivitetens - sociale funktioner, dens rolle i
socialisationsprocesser og pædagogiske perspektiver
heri.«

8.5.2. Fritidsundervisning
Aktiviteten indenfor litteraturundervisning i
fritidsundervisningen er stærkt faldende: Det
gælder såvel hold, der tilbydes som hold, der
gennemføres. Elevtilgangen til litteraturun-
dervisningen og til andre kulturelle fag påvir-
kes kraftigere af stramningerne i vilkårene
for deltagelse i fritidsundervisningen end i
fag, hvor der læres noget mere kontant og
måleligt. Meget stor indflydelse har forment-
lig de skærpede krav til antallet af deltagere
på det enkelte kursus haft, men naturligvis
spiller også stigningen i deltagerbetalingen en
stor rolle. Undersøgelser viser, at frafald i til-
gang til fritidsundervisning, der skyldes for-
højelsen i deltagerbetalingen, har en markant
social slagside.

Fritidsundervisningens tilbud indenfor lit-
teratur har et forbløffende ensartet præg så-
vel i valg af emner som i form. Der er en ten-
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dens til at understrege »undervisning«, sam-
tidig med at oplysningsforbundene stadig
svagere markerer deres politiske tilhørsfor-
hold og udgangspunkt. Tilbageholdenhed
med eksperimentel virksomhed er en af virk-
ningerne af de økonomiske vilkår, som op-
lysningsforbundene og andre initiativtagere
arbejder under.

Arbejdsgruppen foreslog:

1) at vilkårene for deltagelse i fritidsundervisningens lit-
teraturkurser lempes hvad angår krav om antal deltagere
pr. hold og deltagerbetaling. Målet må være vederlagsfri
deltagelse.
2) at der stimuleres til opbrud fra den kendte form for
undervisning ved, at der gives oplysningsforbundene og
andre initiativtagere bedre betingelser for eksperimente-
rende og opsøgende virksomhed f.eks. ved særlige til-
skud over aftenskoleloven.
3) at Danmarks Radios kontrakter og aftaler med med-
virkende i litteraturformidlende udsendelser formuleres
sådan, at båndafspilninger frit vil kunne udnyttes i alle
former for litteraturformidlende virksomhed.
4) at uddannelsen af fritidsundervisningens lærere styr-
kes med specialkurser i undervisning af voksne.
5) at samvirket mellem fritidsundervisningen og biblio-
tekerne styrkes.
6) at der stimuleres til i større omfang at inddrage for-
fattere i fritidsundervisningens litteraturformidling.«

8.5.3. Forskning og uddannelse i kritisk litte-
raturformidling
Problemerne omkring kulturformidling har
spillet en hovedrolle i den kulturpolitiske de-
bat siden 1960'erne. På denne baggrund kan
det undre, at der generelt kun forekommer
sporadiske tilløb til egentlig forskning og un-
dervisning i litteraturformidling herhjemme.

Forskning på området finder sted som led
i den litteratur- og mediesociologiske forsk-
ning, der foregår ved universiteterne.

Nærmest ved undervisning i litteraturfor-
midling er man kommet ved Danmarks Bibli-
oteksskole i København og Ålborg, ligesom
der er ansatser til det som led i kurser i litte-
ratursociologi, bogmarkedsforhold, masse-
kommunikationsteori, litteraturpædagogik
og -didaktik ved universiteterne, først og
fremmest under faget dansk. Men der er her
ikke tale om systematiske undervisningsfor-
løb, der dækker området udfra en helheds-
betragtning.

Resultatet er, at den litteraturformidling,
der finder sted, ofte fungerer tilfældigt,
»ubevidst« og på markedets betingelser, og
at f.eks. dansklærere - i både grundskole,

gymnasium, HF og i den videregående un-
dervisning - underviser i litteratur uden selv
at have modtaget undervisning f.eks. i teore-
tisk og praktisk kommunikation, formid-
lingspædagogik og i de økonomiskmaterielle
vilkår, som litteraturen produceres, distribu-
eres og bruges under.

I 1978 startede der imidlertid en ny over-
bygningsuddannelse ved Roskilde Univer-
sitetscenter, »Medie- og kommunikations-
uddannelsen«. Uddannelsen kombinerer
faglig viden og mediemæssige kvalifikatio-
ner, uden at der er tale om en journalistud-
dannelse. Mediemodulerne beskæftiger
sig med formidlingsproblemer i tilknytning
til de studerendes faglige områder; med de
forskellige mediers muligheder og be-
grænsninger; med organisationen af arbej-
det; med produktionen af formidlingspro-
dukterog med mediernes rolle i samfundet.

Der er således ikke tale om en egentlig
litteraturformidlingsuddannelse, men mere
om en uddannelse i generel medieformid-
ling. Uddannelsen sigter da også primært
mod informationsopgaver i tilknytning til
forskning og højere uddannelser, offentlig
forvaltning, organisationer og større virk-
somheder, herunder visse funktioner i til-
knytning til massemedier; tilrettelæggelse
og fremstilling af undervisningsmaterialer
samt undervisning i mediekundskab ved
den frivillige voksenundervisning.

Arbejdsgruppen konkluderede:
»Alt i alt mener arbejdsgruppen, at der kan konstateres
et bredt behov for egentlig forskning og undervisning i
litteraturformidlingens metoder og sociale funktioner.
Gruppen foreslår derfor, at der tages initiativ til etable-
ring af samlede uddannelsesforløb på dette område med
dertil knyttede forskningsprojekter.

Det bør være en forudsætning, at en sådan undervis-
ning foregår på videnskabeligt grundlag og udfra en kri-
tisk helhedsbetragtning, således at formidlingsinstitutio-
nerne og deres funktioner ses i en bred samfundsmæssig
- herunder økonomisk og kulturpolitisk - sammen-
hæng. Der bør således ikke være tale om en ren praktik-
uddannelse i medie- og kommunikationsteknik, ligesom
det er en selvfølge, at det overordnede formål med både
forskning og uddannelse på området ikke er at fremme
passiv accept af »finkultur« eller at øge afsætningen af
mest muligt læsestof til flest mulige læsere udfra en rent
kvantitativ betragtning. Formålet er at give indsigt i,
hvordan man lærer andre at læse og bruge litteratur kri-
tisk.

En sådan målsætning vil omfatte på den ene side ana-
lyse af, hvordan litteraturformidlingen fungerer gennem
bogmarked, massemedier, biblioteks- og undervisnings-
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system, opsøgende virksomhed etc.; på den anden side
udvikling af formidlingsmetoder, der - også over for læ-
sefremmede grupper - udvikler lyst og evne til læsning
;;om middel til oplevelse, oplysning og samfundsmæssig
og psykologisk erkendelse og ansporer til skabende selv-
virksomhed, altsammen som led i den demokratiske
proces. Angående de overordnede målsætninger henvi-
ses i øvrigt til de generelle bemærkninger herom i det
foranstående afsnit om litteraturundervisningen (. . .) .

Arbejdsgruppen foreslår, at de eksisterende spredte
tilløb udbygges til mere systematisk undervisning i kri-
tisk litteraturformidling - herunder litteratursociologi, -
kritik og -pædagogik samt i nødvendigt omfang medie-
teori og formidlingspraktik. I første omgang f.eks. i
form af forsøgsordninger.

Et eksperiment vil formentlig kunne iværksættes -
med beskedne ekstraomkostninger - på Institut for Nor-
disk filologi ved Københavns Universitet Amager, even-
tuelt i samarbejde med Danmarks Biblioteksskole på
Amager. Undervisningen kunne muligvis også inddrage
lærere fra f.eks. økonomiske og historiske indstitutter
ved Københavns Universitet, fra Den grafiske Højskole,
Danmarks Journalisthøjskole, Danmarks Radio, Kunst-
akademiets Institut for visuel kommunikation m.fl.
samt medieforskere og specialister med erfaringer fra
presse og andre medier, forlag, folkeoplysende og kul-
turpolitiske institutioner etc. Også erfaringer fra de kul-
turhistoriske museers kursusvirksomhed i formidlings-
virksomhed i formidlingsvirksomhed vil sandsynligvis
være frugtbare.

Undervisningen kunne tænkes tilrettelagt i to former:
a) som kursusfag og integrerede dele af normale uni-

versitetsstudieforløb - og fælles for f.eks. dansk-, litte-
ratur- og andre studerende (formentlig primært på 2.
del-niveau). Disse kurser kunne eventuelt også åbnes for
studerende ved Biblioteksskolen, herunder grupper un-
der forlagsuddannelse:

b) som udadvendte tillægs- og videre uddannelseskur-
ser for grupper med særlige efteruddannelsesbehov
(f.eks. dansklærere, lærere fra fritidsundervisningen og
fagbevægelsen, bibliotekarer, kritikere, journalister,
radio- og TV-medarbejdere, forlagsfolk, boghandler-
medhjælpere, ansatte i de grafiske fag m.fl.). Kurserne
kunne eventuelt afholdes udenfor læreanstalternes nor-
male undervisningstid (aften, ferier o.lign.).

Undervisningen bør udformes på et fagligt grundlag
svarende til kurser på universitetsniveau, med mulighed
for supplerende specialkurser. På begge niveauer vil det
være afgørende, at der sker en vekselvirkning mellem te-
ori og praksis, og sandsynligvis vil det være pædagogisk
inspirerende, at formidlere med praktiske erfaringer
inddrages i kurserne både som lærere og som deltagere.

Arbejdsgruppen forestiller sig også den mulighed, at
kurser i kritisk litteraturformidling m.v. efter en til-
fredsstillende forsøgsperiode - og forudsat at de gen-
nemføres på universiteternes faglige betingelser - kunne
indgå i nye, mere fleksible former for kombinationsud-
dannelser, hvor studier på universitetsniveau (herunder
eventuelt medieuddannelser ved universitetscentrene)
kunne suppleres med mere specifikke faguddannelser el-
ler kurser (f.eks. på Biblioteksskolen, Danmarks Jour-
nalisthøjskole og Den grafiske Højskole).

Endelig foreslår arbejdsgruppen, at der - i forbindelse
med og som nødvendigt fagligt grundlag for uddannelse
i litteraturformidling - tages initiativ til forskningspro-
jekter inden for området, af såvel pædagogisk som litte-
ratursociologisk og kommunikationsteoretisk art.

Sådanne initiativer kunne formentlig stimuleres ved,
at behovet påpeges over for f.eks. Statens humanistiske
Forskningsråd, universiteternes litterære institutter,
Danmarks Biblioteksskole og Fagbevægelsens Forsk-
ningsråd. En eventuel bogfond bør også råde over mid-
ler til at stimulere og finansiere selvstændige forsknings-
projekter inden for litteraturformidling.

8.6. Forfatternes rolle i litteraturformidlingen

Danske forfatteres personlige kontakt med
læserne kommer bl.a. til udtryk i arrange-
menter på skoler, i biblioteker og på andre
steder, hvor forfatterne læser op og diskute-
rer deres værker.

Siden 1960 er forfattere blevet »formidlet«
til arrangementer på skoler, biblioteker
o.lign. af publikumsorganisationen ARTE i
et vist samarbejde med Dansk Forfatterfore-
ning. ARTE har i en årrække finansieret
denne del af sin virksomhed gennem en pro-
centdel af det offentlige tilskud til billetkøbs-
ordningen suppleret med tipsmidler. I 1979
måtte forfatterformidlingen indskrænkes
som følge af forringede finansieringsvilkår,
men fra 1980 er der indledt et samarbejde

med Danmarks Biblioteksforening, der
yder et pristalsreguleret tilskud på 250.000
kr. årligt, ligesom LO yder et tilskud på 1
mio. kr. til kulturelle arrangementer inden
for arbejderbevægelsen.

Forfattere opfordres gennem Dansk For-
fatterforening til at stille sig til rådighed, i
1980 modtog ARTE henvendelser fra ca.
350 forfattere. Honorarsatserne fastsættes
efter en aftale med Forfatterforeningen
med 1.200 kr. (1981) som minimum for et
aftenarrangement. Dagarrangementer be-
tales lidt lavere. I praksis svinger taksterne
dog fra 800 kr. til 2.800 kr. - alt efter hvor
kendt og optaget den enkelte forfatter er.
ARTEs tilbudsoversigt, der også omfatter
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anden kunstnerformidling - herunder klassi-
keroplæsning af skuespillere - udsendes
sæsonvis til ca. 15.000 modtagere. I alt for-
midlede ARTE ca. 1.200 forfatterarrange-
menter i sæsonen 1981-82.

I 1970'erne har flere forfattergrupper gjort
forsøg på at forny formen for forfatterkon-
takt med læserne. Arkiv for ny Litteratur ar-
rangerede i 1973 i samråd med forskellige
kommunale instanser et forsøg, hvor 5 for-
fattere i løbet af 5 dage opsøgte 20 forskellige
»mødesteder« i Viborg, deriblandt arbejds-
pladser, skoler og institutioner. I 1977 stifte-
de 7 lyrikere Digterscenen, der med tilskud
fra tipsmidlerne arrangerer 30-40 oplæsnin-
ger om året.

Herudover er der i de senere år opstået
en række steder som forfattersteder, lyrik-
caféer o.lign., hvor specielt amatørforfatte-
re har mulighed for direkte kontakt med
publikum.

I Sverige og Norge er forfatterformidlin-
gen sat i system af henholdsvis Svensk För-
fattercentrum og Norsk Forfattersentrum, -
begge oprettet af forfatterne selv i henholds-
vis 1967 og 1968.

Svensk Författercentrums virksomhed er
opdelt i to dele, der er økonomisk og admini-
strativt adskilt. Den ene del omfatter opsø-
gende virksomhed med det sigte at udvide
kontakten mellem forfatterne og befolknin-
gen. Staten har siden 1968 støttet denne virk-
somhed med c. 400.000 sv. kr. årligt. Den
anden del er en af arbejdsformidlende funk-
tion, hvis administration betales af den of-
fentlige arbejdsformidling.

Norsk Forfattersentrum modtager tilskud
under den statslige litteraturstøtte på ca. 2,1
mio. no. kr. årligt (1982). Der gives støtte til
forfatternes honorarer for arrangementer, li-
gesom senteret selv foranstalter arrangemen-
ter som »Bokdagen« med oplæsning af
»årets forfattere«.

Arbejdsgruppen mente, at forfatterne i
Danmark ikke har nær den funktion i littera-
turformidlingen og navnlig i litteraturunder-

visningen, man kunne forvente sammenlig-
net med erfaringerne fra udlandet.

Hvad angår forfatternes inddragelse i litte-
raturundervisningen, er der kun sporadiske
tilløb til dette herhjemme. De arrangemen-
ter, hvor forfattere holder foredrag og læser
op, adskiller sig oftest ikke væsentligt fra ar-
rangementer på biblioteker og i foreninger.
Forfatteres inddragelse i undervisningen på
universiteter, læreanstalter, seminarier og
højskoler, med det formål at supplere den te-
oretiske og analytiske gennemgang af de på-
gældendes værker, er en pædagogisk meto-
de, som har været mindre benyttet - for ikke
at sige forsømt.

Også den offentlige støtte på området
fandt arbejdsgruppen utilstrækkelig. Man
overvejede, om Statens Kunstfond kunne
yde støtte til én eller en gruppe forfattere for
at påtage sig veltilrettelagte og pædagogisk
gennemtænkte formidlingsarrangementer,
der kunne bringe dem i kontakt med nye læ-
sergrupper - i stedet for at yde produktions-
præmier til bøger, der netop ikke var nået ud
til et større publikum.

Arbejdsgruppen foreslog desuden følgen-
de:

1) at der ydes støtte til kurser/konferencer/værksteder,
hvor forfattere eventuelt med pædagogisk bistand kan
udvikle nye arrangements- og kontaktformer, der bl.a.
lægger op til større publikumsmedvirken og har karak-
ter af at søge nye læsere inddraget i en meningsudveks-
ling.
2) at der ydes støtte til forsøg med nye former for forfat-
terkontakt f.eks. ved inddragelse af forfattere i ét eller
flere bibliotekers formidlingsarbejde eventuelt organise-
ret således, at de pågældende forfattere ansættes for en
periode som medarbejdere i bibliotekerne.
3) at der ydes ARTE eller en anden formidlende instans
støtte til honorering af en heltidsansat forfatter, der kan
virke som konsulent og inspirator i forfatterformidlin-
gen. Flere forfattere bør ansættes på skift for f.eks. ét
år ad gangen. En væsentlig opgave vil bestå i at anspore
en langt større og bredere kreds af danske forfattere til
at medvirke og engagere sig i bestræbelser på at stimule-
re til øget interesse for litteratur.«
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8.7. Den litterære meningsdannelse og nye formidlingsformer

8.7.1. Den litterære meningsdannelse
Det litterære system er - muligvis endda i
voksende grad - centraliseret og lukket, hvil-
ket bl.a. skyldes skarpe arbejdsdelinger og
fikserede sociale roller. Det hænger sammen
med den opdelig af det litterære publikum,
den franske litteratursociolog Robert Escapit
har beskrevet som de to »litterære kredsløb«.
På den ene side befinder sig »det dannede
kredsløb« med finlitterært (ud)dannede læse-
re, der selv kan vælge og vurdere og har fæl-
les referenceramme med litteraturens profes-
sionelle skabere og formidlere. På den anden
side findes »det folkelige kredsløb«, som har
lige så vigtige litterære behov, men som får
dem tilfredsstillet udefra gennem en littera-
tur, fremstillet og formidlet af formyndere
eller spekulanter.

Der gives dog også tendenser til, at de pro-
fessionelle læseres monopol så småt er ved at
blive brudt. Der er eksempler på bevidste
indsatser på området i enkelte af Danmarks
Radios telefonprogrammer, og i bogklubber-
nes brug af medlemspaneler i valget af bøger
og af samtaler mellem medlemmer og forfat-
tere og læserudtalelser i klubbernes med-
lemsblade. Mange af disse tiltag er dog tilsy-
neladende ligeså ofte eksempler på »pseudo-
medbestemmelse«, hvis egentlige funktion er
at opnå mere sikker markedsstyring og give
en illusion om fællesskab og ytringsmulig-
hed. De kan dog alle tolkes som behov for,
at ytringsmonopolet nedbrydes.

Evnen og modet til at deltage i den litteræ-
re meningsdannelse bør selvfølgelig helst sti-
muleres så tidligt som muligt. Et godt eksem-
pel er nogle børnebibliotekers »bogklubber«,
hvor børnebibliotekaren sammen med grup-
per af børn diskuterer de læste bøger. Nok så
vigtigt er dog, at folkeskoleloven direkte be-
toner betydningen af at udvikle den selvstæn-
dige meningsdannelse i forbindelse med litte-
raturlæsningen i 8.-10. skoleår.

8.7.2. Nye formidlingsformer
Arbejdsgruppen har peget på en række ste-
der, hvor ikke-professionelle læsere kunne
have mulighed for deltagelse i den litterære
meningsdannelse - først og fremmest i Dan-
marks Radio og i fagbevægelsens blade.

Tanken om Danmarks Radios eget prog-
ramblad har været fremsat og drøftet tidlige-

re, men har mødt modstand indenfor DR.
Arbejdsgruppens idé var et blad med udfør-
lig programinformation og grundig bag-
grundsorientering kombineret med kultur-
stof i det hele taget.

Fagbevægelsens blade, som udgives af det
enkelte fagforbund under LO, udkommer i
oplag på over 1 mio. eksemplarer, og deres
betydning er tilsyneladende stigende i takt
med den socialdemokratiske presses tilbage-
gang. De største indeholder som led i deres
samfundsorientering jævnligt omtaler af ny-
udkommen litteratur. I de mindre fagblade
er litteraturomtaler sjældne. Et eksempel på
litteraturformidling gennem disse blade er
»Arbejdslivet i litteraturen« - en serie novel-
ler og forfatterpræsentationer, der 1973-78
blev produceret central af LO's fagbladsser-
vice i samarbejde med Danmarks Biblioteks-
forening og gengivet i 10-12 blade med et
samlet oplag på ca. 0.5 mio. eksemplarer.

Et eksempel på litteratur produktion i tæt
forbindelse med læserne er det projekt, som
en »Arbejdsgruppe for litteratur til læse-
hæmmede unge og voksne« tog initiativ til i
1974. Sammen med forfattere, fotografer og
en grafisk tilrettelægger har arbejdsgruppen
stået for produktionen af en serie udgivelser
med tekst og billeder i vekselvirkning, og i
målsætningen indgår, at alle produkter un-
dervejs skal afprøves på de relevante mål-
grupper.

8.7.3. Billigbogens litteraturpolitiske rolle
Der synes at være en sammenhæng mellem
den vækst i læseaktiviteten, også i bog-vante
befolkningsgrupper, som undersøgelserne
har konstateret siden 1950'erne og »billig-
bogsrevolutionen«. Ved kulminationen om-
kring 1967 rummede Gyldendals og Dansk
Bogtjenestes kataloger tilsammen 89 skøn-
og faglitterære serier fra 34 forlag med en la-
gerliste på ca. 2700 titler, heraf talrige klassi-
kerserier. Ti år efter eksisterede kun et fåtal
af serier og en meget snæver lagerliste, mens
mange restoplag er makuleret på grund af la-
geromkostningerne .

Indskrænkningen kan også konstateres i
den officielle bogstatistik: mens der i 1967
blev udgivet 764 nye billigbogstitler, blev der
i 1975 kun udgivet 205 titler (fra og med 1976
registreres billigbogsproduktionen ikke sær-
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skilt). Selv det seriøse billigbogsmarkeds
hovedproducent, Gyldendal, udsender nu
kun en halv snes nye trane- og uglebogstitler
årligt, mens kioskernes bogudbud i stigende
grad domineres af triviallitterære serier, hvor
ét forlag (Winther) siden 60'erne har opnået
så godt som monopol.

I Sverige har man siden 1976 gjort forsøg
på at producere og distribuere prisbillige
kvalitetsbøger med slagkraftig lay-out i store
oplag under titlen »En bok för alla«. Projek-
tet startede som 3-årigt forsøgsvirksomhed
på non-profit-basis med et statstilskud på 2,5
mio. sv. kr. Frem til 1980 er der produceret
72 titler i oplag på normalt 50.000 eksem-
plarer til 5 sv. kr. pr. bind. Formålet var at
nå nye grupper af læsere gennem kiosk-
salg og tage konkurrencen op med den
kommercielle kioskproduktion.

En rapport om »En bok för alla« blev ud-
arbejdet i 1978 af fil. kand. Hans Olof Jo-
hansson ved Avdelning för litteratursociolo-
gi på Uppsala universitet i samarbejde med
Sveriges Radios publik- och programforsk-
ningsavdelning. Den konkluderede, at af
totaloplaget i de første IV2 års virksomhed
solgtes 29% gennem boghandelen, 22%
gennem brugsforeningens varehuse og bu-
tikker, 25% via Pressbyrån og dens aftage-
re og 6% via anden detailhandel og biblio-
teker. Kun 18% solgtes gennem alternative
kanaler, d.v.s. via folkrörelserne, fagbevæ-
gelsen og oplysningsforbundene m.v.

I 1980 blev »En bok för alla« en perma-
nent institution med et årligt tilskud på 2,7
mio. sv. kr., også udstyr og lanceringsform
blev permanent, mens prisen forhøjedes til
7 sv. kr. Samtidig lanceredes en tilsvaren-
de serie »En bok för alla barn« med børne-,
ungdoms- og billedbøger i parallelt udstyr
til 7-9 sv. kr. Det statslige tilskud blev her
sat til 2,5 mio. sv. kr. årligt, og der satses
på en aktiv opsøgende formidlingsform.

Arbejdsgruppen vedrørende litteraturfor-
midling fremkom med følgende synspunkter
og forslag: »Arbejdsgruppen har drøftet mu-
ligheder for systematisk og kontinuerlig bi-
bliotekspræsentation af bogmarkedets nyud-
givelser af almen interesse. Den mest konse-
kvente ordning ville formentlig være for-
håndsindkøb af ca. 30 eksemplarer af ca.
1.500 til 2.000 nye skøn- og faglitterære titler
årligt, der så kunne fremlægges til præsenta-
tion (ikke hjemlån) i en nærmere angiven pe-

riode i alle afdelinger af folkebiblioteker med
daglig åbningstid og tillige ét bibliotek i hver
kommune med deltidsbetjening. En sådan
ordning ville give alle adgang til et systema-
tisk overblik over nyudkomne bøger. Den
kunne samtidig fungere som garantikøbsord-
ning med positive virkninger for forlagenes
udgivelsespolitik og kunne danne udgangs-
punkt for en inddragelse af bibliotekernes
benyttere i valget af de nye bøger, ligesom bi-
bliotekerne automatisk var sikret eksempla-
rer til vurdering, inden bogkøb foretages.
Ordningen måtte ses i sammenhæng med ge-
nerelle ordninger om udgivelsesgaranti og
støttekøb, eventuelt i en bogfonds regi.

En anden og mindre pretentiøs ordning
ville være organisation af vandreudstillinger
af nyudkomne bøger for voksne i stil med de
allerede eksisterende »Børnenes Bogmar-
ked« og »Ungdommes Bogmarked« men
langt hyppigere og mere aktuelt sammensat
end disse og eventuelt i så stort et antal, at
der kunne cirkulere i hvert fald ét i hvert
amt. Til sådan form for bogpræsentation
kunne knyttes forfattermedvirken i diskussi-
oner, oplæsninger, »høringer« o.lign. Præ-
sentationer kunne foruden på biblioteker fin-
de sted i kantiner på arbejdspladser og ved
større møder og kongresser.«

Arbejdsgruppen foreslog desuden:

1) at der f.eks. inden for rammerne af det permanente
litteraturformidlingsorgan (eller en bogfond), organise-
res forsøg med regionale bogfremstød, der kan øge in-
teressen for kvalitetsbøger i almindelighed, herunder
bøger af mere lokal interesse. Sådanne initiativer, der
kan udnytte erfaringer fra børnebogsugerne, cirkuleren-
de bogudstillinger o.lign., kan inddrage skoler, fritids-
undervisningen, radioens lokalprogrammer samt biblio-
tek, boghandel og lokalpresse i en samlet plan.
2) at der tages initiativ til Danmarks Radios udgivelse af
et programblad. Dette skulle være et prisbilligt, bredt
kulturorienterende blad, der også gav en bred dækning
af bogmarkedet - informativt, debatterende og med ap-
pel til den »menige« læser. Det understreges, at littera-
turformidlingen i størst mulig udstrækning bør bringes
i sammenhæng med andre fænomener i samfundet. Af-
gørende for bladets gennemslagskraft vil det være, at re-
daktionen får den fornødne frihed til at lave et blad med
profil. Det kan overvejes at udgive bladet i samarbejde
med biblioteksvæsenet.
3) at der ydes støtte til litteraturformidling i fagbevægel-
sens forbundsblade f.eks. til honorering af bidrag til or-
ganisation af digt- og novellekonkurrencer, hvor be-
dømmelsen eventuelt er lagt ud til læserne, og til igang-
sættelse af litterær produktion og kritik rundt om ar-
bejdspladser med publicering i fagbladene for øje. Man

180



kan tænke sig en del af en sådan aktivitet organiseret
gennem LO's fagbladsservice, der da kan tilbyde publi-
cering på fællestrykte sider. Der bør også være mulighed
for støtte til enkeltstående fagblade til litteraturformid-
lende aktiviteter og til initiativer direkte fra arbejdsplad-
ser og uafhængige grupper.
4) at der ydes støtte til selvstændig litterær og litteratur-
debatterende aktivitet på arbejdspladser f.eks. i form af
båndproduktion.
5) at der gennem fagbevægelsen og AOF etableres flere
litteraturformidlende indslag på tillidsmandskurser,
f.eks. således at kursisterne som led i kurset læser en ak-
tuel bog, der derefter tages op til diskussion under kur-
set.
6) at der ydes tilskud til produktion af særligt egnede
bøger og tekniske hjælpemidler til mennesker med læ-
se/sprogvanskeligheder, herunder støtte eller garantier
til danske forfattere, der ønsker at skrive i nær kontakt
med og for disse læsere.
7) at der ydes støtte til forsøg med præsentation af bog-
markedets nyudgivelser af almen interesse, idet der hen-

vises til de idéer, der er refereret fra arbejdsgruppens
drøftelser.
8) at der etableres en kontinuerlig - og af forlagsreklame
uafhængig - orientering om bogmarkedets nyudgivelser
for boghandelens medarbejdere (og andre interessere-
de), f.eks. ved at stedlige bibliotekarer påtager sig at vi-
deregive den information om bogmarkedet, som de i
forvejen tilegner sig i deres daglige arbejde. En sådan
orientering f.eks. ved regelmæssige møder kunne også
organiseres med udgangspunkt i det i punkt 1 nævnte
permanente litteraturformidlingsorgan og/eller en bog-
fond.
9) at det overvejes at organisere en statsfinansieret for-
søgsvirksomhed i lighed med det svenske projekt »En
bok för alla« med bred distribution af prisbillige kvali-
tetsbøger i store oplag, både i boghandelen og gennem
utraditionelle salgskanaler og koordineret med pædago-
giske fremstød i samarbejde med skoler, oplysningsfor-
bund, presse, radio/TV, biblioteker og andre litteratur-
formidlende institutioner (jfr. forslag 1).

8.8. Bogudvalgets overvejelser

Udvalget har ikke haft mulighed for nogen
mere indgående behandling af den lange
række af forslag, der er fremsat af arbejds-
gruppen vedrørende litteraturformidling.

Et flertal af forslagene vil kunne udgøre et
værdifuldt idémateriale for en kommende
Bogfond i tilfælde af, at en sådan fond op-
rettes. Sker dette ikke, skal man varmt anbe-
fale, at forslagene tages op til nærmere over-

vejelse og bearbejdning i ministeriet for kul-
turelle anliggender.

Andre af forslagene retter sig til andre mi-
nisterier, især undervisningsministeriet, til
institutioner som f.eks. Danmarks Radio, til
bogbranchens organisationer, pressen m.v.
Bogudvalget skal henstille, at der af kultur-
ministeriet drages omsorg for, at disse for-
slag videregives til de rette adressater.
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9. Bogudvalgets forslag om
bogfond, moms m.v.

9.1. Udvalgets holdning til bogmarkedet

9.1.1. Seks medlemmers samlede vurdering
af bogmarkedets udvikling
Medlemmerne Hertel, Kofoed, Lindbo-Lar-
sen, Spang Olsen, Pade og Weincke mener,
at det forslag som flertallet i afsnit 9.2. stiller
om oprettelse af en bogfond, må ses på bag-
grund af en helbredsvurdering af vilkårene
på bogmarkedet. Situationen er præget af
mange og delvis modsatrettede udviklings-
tendenser, negative såvel som positive, men
det overordnede synes efter disse medlem-
mers opfattelse at være en tendens til kon-
centration, centralisering og kontraktion i så
godt som alle led og på så godt som alle ni-
veauer af den litterære proces fra forlagsled
til forbruger.

I forlagsledet har der i løbet af 70'erne
kunnet konstateres tendenser til omsætnings-
koncentration. De to store forlagshuse Gyl-
dendal og Lademann har gennemført udbyg-
ninger med hver en vifte af satellitforlag og
datter-bogklubber, og efter de tilgængelige
tal øgede de deres samlede markedsandel fra
39% i 1971 til 43% i 1977-78. Siden den
skærpede afsætningskrise på bogmarkedet
fra 1980, hvor de to koncerner indskrænkede
deres udgivelsesaktivitet til de mere sikre in-
vesteringer, synes deres samlede markedsan-
del at have stabiliseret sig på ca. 40%, men fra
dem begge kan ventes initiativer til igen at
søge markedsandelen udvidet. Siden midten
af 70'erne er en række mindre forlag kom-
met til, ofte med dristige ambitioner, men de
dårligere konjukturer - og ikke mindst det
faldende institutionssalg som følge af bespa-
relserne på de offentlige budgetter - har
tvunget også de mindre forlag til en tilsvaren-
de skiftende og forsigtig kurs med restriktive
udgivelsesprogrammer, og det må frygtes, at
den udsatte økonomiske situation vil tvinge

flere af dem til at nedsætte eller helt standse
deres aktivitet.

Koncentrationstendenserne i producentle-
det er også blevet forstærket gennem de do-
minerende firmaers udbygning dels med de
nævnte datter firmaer og -bogklubber, dels
inden for den øvrige publikations- og medie-
industri. Lademann-koncernen opgav i 1979
sine engagementer inden for filmproduktion
og -distrubution (jfr- afsnit 4.2.), men både
dette og andre af branchens kapitalstærke
firmaer har også i 80'erne fortsat ekspansio-
nen inden for enkelt- og flerfirma-produk-
tion af f.eks. grammofonplader, lydbånd, vi-
deobånd, AV- og andre undervisningsmid-
ler. Hertil kommer det gradvis voksende
marked for edb-baserede undervisningspro-
grammer og dertil hørende materiel.

Specielt må der peges på tendensen til, at
udgivelsen af ny skønlitteratur - dansk og
udenlandsk - er blevet koncentreret på færre
forlag. Det gælder især den danske og over-
satte skønlitteratur på et vist kvalitetsniveau
(idet underholdnings- og triviallitteraturen
ikke kan falde ind under bogudvalgets kom-
missorium). Siden midten af 1960'erne er
20-25 forlag - deriblandt nogle af de litterært
vigtigste - enten ophørt eller har afskrevet
udgivelsen af skønlitteratur som urentabel.
En mindre gruppe etablerede forlag har ind-
skrænket udgivelsesaktiviteten fra en generel
skønlitterær produktion, d.v.s. regelmæssig
udgivelse af også nye forfatterskaber, til pri-
mært at udgive ét eller få af forlagets faste
navne eller optryk heraf (f.eks. Branner &
Korch, Forum, Grafisk, Hernov, Jespersen
& Pio, Martin, Nyt nordisk Forlag, Samle-
ren, Det schønbergske Forlag foruden 3-4 re-
ligiøse forlag). En egentlig regelmæssig gene-
rel produktion af dansk og oversat skønlitte-
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iatur for voksne - defineret som mindst én
ny titel månedlig - finder i 1982 kun sted på
en halv snes danske forlag (Gyldendal, Vind-
rose, Borgen, Arena, Fremad, Rhodos,
Lindhardt & Ringhof, Ättika, Chr. Erich-
sen). Siden 7O'erne er enkelte nye forlag
kommet til, som med mellemrum udgiver en
ny dansk eller oversat roman (f.eks. Cen-
trum, Hekla, Rosinante og de oprindelige al-
ternative forlag Modtryk og Tiderne Skifter,
foruden et par endnu mindre forlag, der reelt
fungerer som »eget forlag« for enkeltforfat-
tere), men også de har måttet indskrænke ud-
givelsesaktiviteten under 80'ernes vanskelige
markedsvilkår. Disse »decentraliseringsfor-
søg« har således ikke for alvor kunnet bryde
den generelle tendens til, at en voksende del
af de nye skønlitterære udgivelser - frem for
alt inden for kvalitetslitteraturen - koncen-
treres hos ét forlag: Gyldendal og dets datter-
selskab Vindrose samt Samlerens Bogklub,
som dermed ikke blot får en stærk magtposi-
tion på dette område, men samtidig må over-
tage en række kulturelle forpligtelser fra an-
dre forlag.

Den generelle tendens slår også igennem
som titelkoncentration. Den samlede danske
bogproduktion er vokset støt op gennem
1970'erne: fra i alt 5.339 nye titler i 1971 til
8.563 i 1981 - altså en 60% forøgelse. Fra

1980 er der dog tale om en tilbagegang i titel-
antal; før dette år var tallet 9.256. Men vig-
tigst for skønlitteraturens situation er, at der
siden 70'erne kan konstateres et fald i ande-
len af nye skønlitterære udgivelser for voks-
ne, og det er ifølge sagens natur de nye titlers
antal, kvalitet og spredning, den litterære
kultur må vurderes på.

Under I960'ernes højkonjunktur steg an-
tallet af nye skønlitterære titler jævnt for at
toppe i begyndelsen af 70'erne (jfr. bogstati-
stikken s. 74 f)- For den danske skønlitteraturs
vedkommende indtraf kulminationen i 1972
med 444 nye titler. Siden har årsproduktio-
nen svinget mellem 300 og 400 nye titler. For
den oversatte skønlitteraturs vedkommende
indtraf problemerne lidt tidligere - og har si-
den vist sig voksende. Årsproduktionen af
oversættelseslitteratur kulminerede med 738
nye titler i 1968 og 662 titler i 1971. Siden har
den svinget mellem 370 og 540 titler, og i pe-
rioden 1977-81 lå den gennemsnitligt på 490
titler, med jævnt faldende tendens gennem
de fem år fra 538 titler (1977) til 426 (1981).

Tallene kan svinge fra år til år, jfr. bogsta-
tistikken s. 74 f og noten hertil, og for at udlig-
ne evt. tilfældigheder er den skønlitterære
produktion herunder opgjort i femårsperio-
der:

Bogproduktionens udvikling 1967-81 i femårsperioder

Kilde: jfr. bogstatistikken s. 74 f.

Oversigten viser, at regnet i absolutte tal
har produktionen af skønlitteratur for voks-
ne generelt - d.v.s. incl. nyudgaver også af
klassikere o. lign. - været stagnerende i peri-
oden 1967-81, med en svag stigning for den
nye danske skønlitteratur og en faldende ten-
dens for den ny oversatte skønlitteratur.
Regnet procentuelt er der tale om markant
tilbagegang over hele linjen: den samlede

skønlitterære produktion for voksne, incl.
nyudgaver, er faldet fra 23,9% af det samle-
de titeltal i femåret 1967-71 til 12,7% i femå-
ret 1977-81 - d.v.s. næsten en halvering. Den
danske skønlitterære nyproduktion er faldet
fra 6,3% til 4,4% af det samlede titeltal,
d.v.s. 30%. Og den oversatte skønlitterære
nyproduktion er sunket fra 12,4 til 5,6%
d.v.s. mere end en halvering.
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Bag disse tal synes der at være tale om end-
nu mere omfattende strukturelle ændringer.
Når den samlede bogproduktion er steget så
stærkt som med 75% i perioden 1967-81,
skyldes det også, at Dansk Bogfortegnelse
har gjort en indsats for at opsuge stadig stør-
re dele af den såkaldte »grå« bogproduktion,
d.v.s. også privattryk, offset-trykte, duplike-
rede og andre tekster fra alternativforlag, in-
stitutioner, græsrodsbevægelser, selvudgive-
re o. lign. - ikke mindst skønlitterære tekster
(jfr. at andelen af udgivelser uden for bog-
handelen er voksende (s. 75)). Dette er for-
klaring på, at indskrænkningen i de »profes-
sionelle« forlags udgivelsesaktivitet siden
konjunkturtilbagegangen og især siden 1980
ikke slår endnu stærkere igennem i bogstati-
stikken.

Et andet krisesymptom på bogmarkedet er
nemlig, at de større forlags aktivitetsind-
skrænkninger har medført en omfordeling af
manuskripter fra større til mindre forlag,
herunder forfatter- og alternativforlag og di-
verse former for hel eller delvis selvudgivelse.
Dansk Forfatterforening har siden slutnin-
gen af 70'erne registreret et voksende antal
henvendelser fra forfattere, som nu må af-
finde sig med at udkomme på mindre og del-
vis ikke-professionelle forlag, herunder »eget
forlag«, der råder over ringere økonomiske
ressourcer og afsætningsmuligheder, og det
medfører igen, at disse forfattere udkommer
i lavere gennemsnitsoplag og med nedsat roy-
alty, ofte helt uden at kunne opnå royalty.
Bogudvalgets forfatterundersøgelse viste -
som refereret i afsnit 3.5 - at 1) allerede i
1975 var der en betydelig lavindtægtsgruppe,
som måtte akceptere lavere royalties end nor-
malkontraktens 15%, 2) 39% af forfatterne
af skønlitteratur og debatbøger - dvs. etable-
rede forfattere - lå inde med færdige ma-
nuskripter, som de ikke kunne få udgivet i
Danmark, og 3) 37% af forfatterne havde
selv måttet bekoste eller økonomisk garante-
re udgivelsen af egne tekster på eget forlag,
i kommission, på forfatterforlag eller andet
alternativt forlag. Alt tyder på, at som bog-
markedets situation har udviklet sig siden
denne undersøgelse i 1975 - og især siden
nedskæringerne fra 1980 - er forfatternes
royalty- og udgivelsesvilkår blevet yderligere
forringet, og kravene til mere eller mindre di-
rekte selvfinansiering og selvudgivelse synes
at ville blive øget i de kommende år.

Tendensen til, at antallet af nyudgivelser
falder, mens gennemsnitsoplagene vokser,
bekræftes også af tallene for uændrede op-
tryk: de er i perioden 1967-81 vokset fra 834
til 1.441 (1981). Hovedparten af disse uæn-
drede optryk må skønnes at være skønlitte-
rære (idet faglitteratur oftere revideres ved
genudgivelse), typisk bestsellers og steadysel-
lers i nye oplag og ikke mindst formidlet via
bogklubberne.

Det er altsammen symptomer på en anden
side af titelkoncentrationen: en voksende del
af bogomsætningen - og af mediernes og læ-
sernes opmærksomhed - koncentreres om-
kring relativt få »sikre« titler og forfatter-
navne, som det er lykkedes at markedsføre,
og som sælges og genoptrykkes i voksende
oplag, formentlig på bekostning af de min-
dre kendte. Det er en ubarmhjertig udskillel-
sesmekanisme: kun en håndfuld af bogsæso-
nens nye titler slår an og fortsætter det litte-
rære efterliv i nye oplag og i bogklub- og pa-
perbackform, mens resten hurtigt dør ud og
ender på nedsættelserne (jfr. s. 186 om bø-
gernes kortere levetid).

Hele den internationale udvikling er re-
præsenteret af og forstærket af bogklubber-
ne, der også herhjemme blev den egentlig
ekspanderende del af bogbranchen (i alt fald
op til kulminationen i 1977). Denne omstruk-
turering af bogdistributionen - fra stykvist
og langsigtet salg af mange titler i normal- og
billigudgaver til samlet og hurtigt massesalg
af færre titler - imødekom forlagsbranchens
behov for at reducere omkostninger og risiko
gennem stordrift og sikrere markedsstyring,
dvs. salg til mere homogene og delvis for-
håndsdefinerede målgrupper, via abonne-
mentsformer, tilsendelse af færdige pakker
og anden »negativ salgsform«, som ikke bare
forudsætter, men fungerer mest effektivt
med det mindst mulige initiativ hos forbru-
gerne. Kvantitativt fik bogklubsekspansio-
nen udtryk i, at antallet af klubmedlemmer
fordobledes 1971-77, mens det direkte salg -
hvoraf salget fra bogklubberne til deres med-
lemmer gennem postvæsenet udgjorde langt
hovedparten - steg fra 22% til 30% og den
samlede bogomsætning i perioden 1970-77.
Ved kulminationen i 1977 skønnede kendere,
at klubberne kanaliserede 28% af den samle-
de bogomsætning på 1 mia. kr. - og 35% af
det samlede bindtal på 46 mill, solgte bind.
Af de ca. 16 mill, bind, som bogklubberne i
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1977 formidlede til deres medlemmer, blev
de 13,5 mill, bind solgt gennem Lademann-
koncernens klubber. (Opgørelsen stammer
hovedsagelig fra guldmedaljeafhandlingen
»Bogklubber og kulturliv i Danmark« ved
Ole Hjorth Christiansen, Finn Skøt Hansen
og Bjarne Pedersen, Odense Universitet
1980.)

Det er indlysende, at bogklubberne siden
slutningen af 60'erne har medført en gen-
nemgribende omstrukturering af den traditi-
onelle bogproduktion og -distribution og
dermed af hele bogmarkedets klassiske orga-
nisering. Det fremgår allerede af, at de har
opsuget praktisk talt hele den markedsudvi-
delse, som branchen oplevede gennem
70'erne, således at den kun i beskedent om-
fang eller måske slet ikke er kommet boghan-
delen til gode (jfr- afsnit 5.1.1.). Bogklub-
ekspansionen har dermed vanskeliggjort vil-
kårene for detailledet og formentlig været en
vigtig årsag til de fortsatte bogladelukninger
i perioden. Det forekommer sandsynligt, at
det primært var denne omstrukturering af
bogmarkedet, der lå bag de krise- og stagna-
tionssymptomer, som viste sig fra begyndel-
sen af 70'erne, ikke mindst for de mindre
forlag og boghandelen, og som bogbran-
chens organisationer søgte at forklare med,
at biblioteksudbygningen og »gratisudlånet«
anfægtede den såkaldte »økologiske balan-
ce« mellem bogsalg og bogudlån.

Siden 1977 har bogklubbernes omsætning
generelt været stagnerende og faldende. I
forlagsstatistikken for 1977 androg det di-
rekte salg kun 18%, mens boghandelen til-
svarende har øget sin procentuelle markeds-
andel. Statistikkens summariske tal oplyser
ikke, hvor stor en del af denne forholdsmæs-
sige tilbagegang i det direkte salg fra forlag
til forbruger bogklubberne tegner sig for,
men de tilgængelige oplysninger indicerer -
som beskrevet afsnit 5.5.1.1. -, at tilbage-
gangen har været størst for Lademann-kon-
cernens halve snes bogklubber, som traditio-
nelt formidles uden om boghandelen. Det vil
litterært set sige: for den skøn- og faglitteræ-
re underholdningslitteratur fra den populære
ende af det opdelte marked. I den anden en-
de har Gyldendal-koncernens fem klubber
haft stigende medlemstal, og sammenholder
man det med den generelle udvikling dels i
samfundet (prisstigninger, reallønsfald og
generel forbrugskontraktion), dels på bog-

markedet, vil det formentlig betyde, at inden
for Gyldendal-klubbernes traditionelle reper-
toire - den lettere tilgængelige og sælgelige
del af kvalitetslitteraturen - bliver klubberne
i de kommende år en voksende magtfaktor.

Stagnationen vil således nok reducere,
men ikke fjerne de problematiske sider ved
bogklubfænomenet. Det vil fortsat være så-
dan, at mellem Vi og Vi af befolkningens
køb af skønlitteratur formidles gennem klub-
berne. En betragtelig del af forbrugerne vil
stadig overlade deres bogvalg til andre ved at
delegere det ud til meget små grupper i to
forlagshuse i hver sin ende af det delte mar-
ked. Bogklubbernes force: rekrutteringen af
nye læsere fra traditionelt ikke-bogvante be-
folkningsgrupper synes også at være blevet
mere usikker fra begyndelsen af 1980'erne på
grund af medlemstilbagegangen for Lade-
manns klubber. Det er en del af samme møn-
ster, at der er sket en opblomstring af de spe-
cialiserede bogklubber siden 1977 med væk-
sten i Samlerens Bogklub og oprettelsen af
Gyldendals Børnebogklub og Lyrikbogklub-
ben i samarbejde med Borgens Forlag. Der-
med øges også bogklubbernes indflydelse på
udgivelsespolitikken og den litterære kultur.
Den delvist garanterede afsætning muliggør
af og til ellers usikre udgivelser, men det kan
også drive den »normale« bogudgivelse over
i retning af stordriften, idet førsteudgivelser-
ne siden begyndelsen af 70'erne - med et ud-
tryk af norsk Gyldendals direktør, Brikt Jen-
sen, i 1973 - i stigende grad har fået karakter
af »pilotoplag til sondering af markedet for
det egentlig rentable: bogklub-udgaven«.
Den sammenhæng er siden blevet øget, så et
voksende antal skønlitterære titler - især nye
oversættelser og genudgivelser af klassikere -
kun kan udkomme, hvis de på forhånd er
sikret bogklub-udgivelse.

Samtidig har klubberne opsuget hovedpar-
ten af salget af bestsellers og steadysellers, og
det betyder, at aktuelle værker, som tidligere
ville være kommet hurtigt ud i billigudgaver,
nu i stedet kommer i bogklub - til højere pri-
ser og kun til købs for klubbernes medlem-
mer. I bedste fald vil billigudgaven blive for-
sinket, indtil alle bogklub-muligheder er ud-
tømt ved backlistsalg. Siden 1960'erne er an-
tallet af billigudgaver faldet drastisk: fra 959
nye billigbogstitler i kulminationsåret 1968
til 264 titler i 1975 (det sidste år hvor bogsta-
tistikken særskilt udgør billigbogsudgivelser-
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ne). Dette billede er ikke ændret afgørende
med starten af Gyldendals Paperbacks
(1979), idet der kun er rudimenter tilbage af
det brede billigbogsudbud i 1966-67, da der
fandtes i alt ca. 90 skøn- og faglitterære seri-
er fra 34 forlag med en lagerliste på 2700 tit-
ler. Disse forhold er formentlig også en del af
forklaringen på den udbredte kritik af bog-
priserne, skønt bogprisindexet først fra 1979
er steget hurtigere end pristallet og arbejds-
lønnen. Alt i alt synes bogklubbernes rolle i
det litterære liv at være ligeså gennemgriben-
de som i kulminationsårene, i alt fald inden
for kvalitetslitteraturen, som må stå i cen-
trum for Bogudvalgets overvejelser, og for-
dele og risikomomenter kan fortsat opgøres,
som Gyldendals direktør Mogens Knudsen
gjorde det i en karaktristik af bogklub-fæno-
menet i 1975: » . . . det er en håndsrækning
gennem uoverskueligheden, et begrænset
men anskueligt udbud ud af mangfoldighe-
den, en systematisering af mulighederne for
boganskaffelserne. Det er vist ubestrideligt,
at bogklubbernes fremkomst har resulteret i
mere læsning i befolkningskredse, hvor bøg-
er før var en sjælden vare, enten de var hen-
tet frem fra biblioteket eller stod på folks
egen reol, men man kan også have betænke-
ligheder ved bogklubberne som institution på
grund af den udgivermæssige centralisering
og koncentration om enkeltbøger i masseop-
lag.«

De samme selvforstærkende mekanismer
viser sig [faldet i bøgernes gennemsnitlige le-
vetid i boghandelen siden 70'erne. I det før
citerede foredrag fra 1975 udtrykte Mogens
Knudsen bekymring over, at »kun ganske få
af de ordinære bøger kan påregne et bare no-
genlunde jævnt salg i 2., 3. og 4. året efter
udgivelsen, bøgerne kommer som helhed tid-
ligere på nedsættelse«. På kun seks år er den-
ne udvikling accelereret så kraftigt, at Mo-
gens Knudsen i en udtalelse til Jyllands-
Posten 1.1.1982 konkluderede: »Bogens le-
vetid er generelt blevet kortere, det gælder
også de gode successer. (. . .) nu har en god
efterårsbog ikke mange chancer på den an-
den side af nytår.« Forlagsboghandler Jarl
Borgen kaldte det (samme sted) dansk littera-
turs »vanskæbne«, at »der er flere gode for-
fattere end nogen sinde før i Danmarkshisto-
rien, men deres bøger sælges ikke tre måne-
der efter udgivelsen.«

Under disse vilkår bliver bogsalget stadig

mere afhængigt af mediernes opmærksom-
hed og samtidighedseffekt. I forlængelse af
sin konstatering ovenfor tilføjede Jarl Bor-
gen: » . . . spredes de fine anmeldelser med en
måneds mellemrum i de store dagblade, kan
det straks ses på salget. For at en bog skal ha-
ve salgsmæssig gennemslagskraft må alle
medierne beskæftige sig med den nogenlunde
samtidigt.« Disse kædereaktioner synes at
brede sig ind i litteraturformidlingen i et
samspil mellem forlagsreklame, mediedæk-
ning og læserstyring, idet mediernes ofte til-
fældige focusering på »døgnflue«-fænome-
ner forstærkes gennem bogklubbernes ud-
valg, lånerønsker og boganskaffelser på bi-
bliotekerne, litteraturundervisning etc.

I detailledet kan der tilsvarende iagttages
en boghandelskoncentration, der som nævnt
blev forstærket af bogklubbernes vækst ind-
til kulminationen, men også fremmes af de
generelle koncentrationstendenser i detail-
handelen. Den meget lave rentabilitet især
for de mindre boglader, der fortsat medfører
lukning af 10-15 forretninger årligt, må væk-
ke alvorlig bekymring for muligheden af at
opretholde det - trods alt - endnu brede bog-
handlernet. Udviklingen i udlandet giver
grund til frygt for, at netop tendensen til
massesalg af sikre titler kan føre til oprettelse
af kiosk- og boghandelskæder med snævert
sortiment, som dels selv er baseret på stabel-
salg ofte af vitaminfattig litteratur, dels ved
at opsuge dette salg yderligere, vil vanskelig-
gøre overlevelsesmulighederne for mindre og
mellemstore boglader. Og disse tendenser
modvirkes kun i ringe grad af opblomstrin-
gen af bogcaféerne siden begyndelsen af
1970'erne: hvor nyttig en funktion disse end
kan have, også som kritik af den etablerede
bogdistribution, er de dog fortsat et margi-
nalfænomen, også fordi de kun undtagelses-
vis er nået uden for relativt lukkede kredsløb
af bestemte publikumsgrupper.

Alt i alt går den overordnede udvikling så-
ledes i retning af kraftigere markedsopde-
ling- og styring, centralisering og koncentra-
tion af omsætning og medieopmærksomhed:
flere og flere titler henvises til specielle forlag
og publikumsgrupper (forudsat at de over-
hovedet kan udkomme), mens stadig færre
titler - af få forfattere og fra få forlag - slår
igennem til det store publikum, primært gen-
nem de store forlags bogklubber. Også mas-
semediernes dækning og kædereaktionernes
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forplantning ind i litteraturformidlingen
fremmer denne selv-acceleration: større op-
mærksomhed omkring færre - titler og nav-
ne - på de manges bekostning, og i samme
syndrom indgår tendenserne til omsætnings-
koncentration i producent- og detailled,
stjernedyrkelse, hårdhændet udskillelse og
kortere levetid i salgs- og formidlingsled og
uniformering af læsevanerne og »litterært
hukommelsestab« i brugsledet. Det øger alt-
sammen risikoen for smagsmonopolisering
og indskrænkning af forbrugernes valg- og
orien teringsmuligheder.

Det øger dermed også risikoen for ind-
skrænkning i litteraturens ytringsmuligheder
og forfatternes ar bejds- og indtægtsmulighe-
der. Markedsmekanismerne, der i alle led
medfører, at »de rige bliver rigere og de fatti-
ge fattigere«, øger de dominerende forfatte-
res stilling, både i omsætning og i opmærk-
somhed, d.v.s. også i form af skævere ind-
komstfordeling.

9.1.2. Bogbranchens samlede vurdering af
bogmarkedets udvikling

Medlemmerne Busck, Danielsen og Hel-
weg, er ikke enige i de 6 ovenstående med-
lemmers samlede vurdering af bogmarkedets
udvikling. De er af den opfattelse, at disse
medlemmers vurdering og overvejelser hviler
på et mangelfuldt og forældet grundlag,
nemlig en ufuldstændig, og på væsentlige
punkter urigtig opfattelse af forholdene på
det danske bogmarked.

I øjeblikket er Danmark et af de lande i
verden, som udgiver flest titler pr. 1000 ind-
byggere. Den danske bogproduktion er ka-
rakteriseret ved en overordentlig bredde og
ved så mange forlag som ingensinde før.

Alligevel har andre af udvalgets medlem-
mer gennem fejlagtig fortolkning i de be-
skrivende afsnit af bl.a. statistiske oplysnin-
ger givet udtryk for den opfattelse, at det
danske bogmarked skulle være præget af sti-
gende koncentration og en skæv udvikling i
udgivelsen af f .eks. skønlitteratur og faglitte-
ratur.

Det er ikke muligt inden for denne be-
tænknings rammer udførligt at påvise alle de
fejlslutninger om forlagene og bogmarkedets
strukturelle udvikling, som andre af udval-
gets medlemmer har fremført for egen reg-
ning. Visse hovedpunkter skal dog fremdra-
ges.

Som eksempel på blot én af de helt funda-
mentale fejltagelser, der ligger til grund for
forslaget om statslig indgriben i bogformid-
lingen, skal anføres nogle aspekter ved an-
vendelse af Dansk Bogstatistiks registrering
af udgivelsesaktiviteten gennem en længere
periode. Denne registrering benyttes af de 6
medlemmer som et af udgangspunkterne for
dannelsen af præmisser.

Eksempelvis påstår nævnte medlemmer (s.
183 f), at der fra 1980 er tale om tilbagegang
i titelantallene. Denne påstand er ikke rigtig.
Tværtimod er der i 1982 i såvel bogbranchens
nyhedskataloger som i Dansk Bogfortegnelse
registreret et større antal nye titler end i det
foregående år.

De 6 medlemmer anfører endvidere (s.
183), at der i perioden 1971-1981 er sket en
60%'s forøgelse i antallet af udgivne nye tit-
ler. Netop 1981 er imidlertid - på grund af
den næsten 3 måneder lange trykkerikonflikt
- atypisk for måling af antal af udgivelser.
Hvis man i stedet holder sig inden for ti-års
perioden 1971-1980, viser det sig, at stignin-
gen i udgivelsesantallet har været 75% og ik-
ke 60%.

Tilsvarende forhold gør sig gældende, når
disse medlemmer f.eks. påpeger (s. 183), at
kulminationen for dansk skønlitteraturs ved-
kommende indtraf i 1972 med 444 nye titler,
for at vise, at årsproduktionen derefter har
svinget mellem 300 og 400 nye titler. Hvis
man i stedet for 1972 vælger 1971 (hvilket
kan være naturligt, hvis man vil vise udvik-
lingen i et ti-år) er antallet ikke 444 men 362
titler - i 1970 var det 281 - hvilket forandrer
produktionsudviklingen i ti-året fra at være
negativ (i forhold til 1972) til at være positiv.
Børnebøger er ikke medregnet.

Bogbranchens nyeste statistik (Det danske
Bogmarked nr. 42, 1982) underbygger i høj
grad formodningen om en fortsat positiv ud-
vikling på bogmarkedet.

At sammenstille bogproduktionens udvik-
ling i fem-års perioder, således som de 6
medlemmer gør det (s. 183), giver også stor
tilfældighed vedrørende udviklingstendenser
som oven for vist, alt efter hvilke år, der væl-
ges som afgrænsningsår for perioderne.

Bogstatistikken har år for år vist store ud-
sving i de enkelte grupper, og det er ikke ri-
meligt at vælge enkelte år eller korte perioder
til påvisning af udviklinger, som givetvis ville
have formet sig meget anderledes, hvis andre

187



år eller perioder var blevet benyttet inden for
bogstatistikken og dens undergrupper.«

(Forøvrigt viser en samlet oversigt over de
skønlitterære udgivelser (dansk og oversat
for voksne) at disse er steget siden 1975 fra
837 titler til 1.143 titler i 1980, hvilket svarer
til en stigning inden for blot denne 5-års peri-
ode på 36%.)

Heller ikke på børnebogsområdet er det
gået tilbage for den danske bog. I 1971 ud-
kom der ialt 502 danske og oversatte børne-
bøger af skønlitterær art. I 1980 var tallet
844. Skønlitterære børnebøger af danske for-
fattere androg i 1971 27% af de samlede
skønlitterære børnebogsudgivelser. I 1980
var 42% skrevet af danske forfattere. En
stigning, som er klar og konstant gennem alle
årene.

Desværre er det ikke muligt at danne sig et
billede over den totale, egentlige børnebogs-
produktion, idet Dansk Bogstatistik i sin op-
bygning rummer ret åbne fortolkningsmulig-
heder ved registreringen af børnebøger og
skolebøger; en skønlitterær børnebog, der
f.eks. er udgivet med henblik på frilæsning i
skoler, noteres som skolebog og ikke som
børnebog (1981: 17% af titlerne). Dansk
Bogstatistiks samlede tal over skønlitterære
og faglitterære børnebøger er således ikke
umiddelbart anvendelige ved visse sammen-
ligninger.

I det hele taget er Dansk Bogstatistik så
skrøbelig i sit detaljerede materiale, at stati-
stikken kun bør refereres i store træk. F.eks.
udelades hvert år flere tusinde titler på grund
af interne optællingskriterier.

Grupper som f.eks. uændrede optryk, år-
bøger og andre periodica figurerer ikke. I
1980 var det samlede udeladte titeltal 2.538
titler, hvoraf 1.356 var uændrede optryk.

Disse 1.300-1.400 bøger - hvor hovedvæg-
ten må antages at ligge inden for skønlittera-
turen, idet faglitteratur som oftest ved gen-
udgivelse udkommer i reviderede udgaver,
som registreres i Dansk Bogstatistik - udgør
en aktiv del af forlagenes bogproduktion og
forbruges naturligvis af læserne på linje med
alle andre bøger (klassisk og nyklassisk litte-
ratur eksempelvis).

Det er heller ikke realistisk at bedømme
udviklingen inden for faglitteraturen nume-
risk og derefter sætte denne i procentuelt for-
hold til stigningen i skønlitterære udgivelser
gennem 70'erne. Netop omkring 70'ernes be-

gyndelse slog de ændrede undervisningsmo-
deller i skolerne afgørende igennem på ud-
givelsesområdet.

Hvor et lærebogsmateriale tidligere kunne
bestå i én hovedbog og én øvebog, blev den
i 70'erne opløst i et betydeligt antal hæfter og
opgavebind m.v. med det resultat, at titelan-
tallet steg markant inden for fagbogssekto-
ren, uden at denne voldsomme stigning af-
spejlede en realstigning af tilsvarende om-
fang.

Det er ligeledes uden grundlag, når det s.
184 af de 6 medlemmer hævdes, at de »pro-
fessionelle« forlag skulle have indskrænket
deres udgivelsesaktivitet endnu stærkere i de
senere år, end det fremgår af de statistikperi-
oder, som disse medlemmer tager udgangs-
punkt i, fordi Dansk Bogstatistik siden 1967
har gjort en indsats for at opsuge større dele
af den litteratur, der ikke fås i boghandelen
(tekster fra institutioner, privattryk, græs-
rodsbevægelser etc.).

Eksempelvis er antallet af udgivne titler
over 48 sider (som i alt væsentligt ikke hidrø-
rer fra den »grå« bogproduktion) i perioden
1967-1980 steget med over 66%. Dertil kom-
mer den ikke ubetydelige udvidelse af titel-
mængden under 48 sider indenfor undervis-
ningssektoren, hvis bøger så at sige alle ud-
gives af medlemmer af Den danske Forlæg-
gerforening. Denne udvidelse hænger bl.a.
sammen med de føromtalte ændrede under-
visningsmodeller i skolerne. Ca. en fjerdedel
af den totale bogomsætning udgøres af
skole- og lærebogssalg.

Endelig er det i strid med de faktiske for-
hold, når de 6 medlemmer påstår, at der
skulle være en tendens til, at antallet af nyud-
givelser skulle falde, medens gennemsnitsop-
lagene skulle vokse, og at dette skulle be-
kræftes af, at tallene for uændrede optryk i
perioden 1967-1981 er steget fra 834 til 1.441
(s. 184).

Disse tal skal naturligvis vurderes i forhold
til den stigning i det samlede antal udgivelser,
som har fundet sted i perioden. Hvis man gør
det, bliver resultatet, at antallet af uændrede
optryk i såvel 1967 som 1981 andrager præcis
17%.

På samme måde har den senere tids udvik-
ling bekræftet, at det er urigtigt at tale om
koncentrationstendenser på bogmarkedet,
således som disse medlemmer gør det.

Tvært imod har der i de senere år været ta-
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1e om opdeling af større forlagsenheder i
mindre, selvstændige forlag, lige som man
har kunnet følge en kraftig tilvækst af helt
nye forlag.

Det kan forsigtigt skønnes, at de to for-
lagsgrupper - Gyldendal og Lademann -
hver især tegner sig for en markedsandel på
omkring 20% takket være bl.a. betydeligt
bogklubsalg. Men betragter man titeludval-
get alene, udkommer over 80% af bogmæng-
den på andre forlag end Gyldendal og Lade-
mann.

Disse forhold afspejler end ikke antyd-
ningsvis nogle af de såkaldte problemer, som
man mener skulle kunne afhjælpes gennem
oprettelse af en bogfond. Tvært imod vidner
det om en kraftig dynamik i bogbranchen, at
man til trods for aktivitetshæmmende be-
skatning i form af en bogmoms, hvis lige ik-
ke kendes andre steder i verden, har været i
stand til inden for et ti-år et fordoble antallet
af bøger på boghandlernes nyhedsdiske.

De 6 medlemmers overvejelser om disse og
afledede spørgsmål baseres iøvrigt på direkte
forkerte oplysninger om visse af forlagenes
størrelse og struktur.

Det fremgår således, at f.eks. Gyldendals
omsætning af bøger i 1971 skulle have været
69 mio. kr. og i 1980 180 mio. kr. (s. 66).

Disse tal angiver rigtigt nok forlagets sam-
lede omsætning, men ikke bogomsætnings-
tal, som er klart anderledes.

Da endvidere ét stort bogklubudgivende
forlag i sit regnskab angiver sit væsentlige
bogklubsalg til fuld bruttopris på grund af
bøgernes direkte salg til forbruger, og et an-
det stort bogklubudgivende forlag med et be-
tydeligt salg af bogklubbøger gennem bog-
handelen registrerer bogklubomsætningstal
med fradrag af 40% svarende til forlagsnet-
topris, er det indlysende, at sådanne umage
talstørrelser ikke kan sammenlignes endsige
indgå i en større helhedssammenligning (s.
66, 67, 182 ff.).

Forlæggerne har i udvalget advaret imod
disse udregninger, som giver et fuldstændig
fejlagtigt grundlag for fremsættelse af på-
stande om dominans og markedsopdeling
mellem forlagene.

Ifølge udvalgsflertallets oplysninger skulle

de ti største forlag (s. 66) - hvis de anførte tal
tages for gode varer - sammenlagt have om-
sat bøger for 613,4 mio. kr. i 1980.

I den af Forlæggerforeningen offentlig-
gjorte statistik, som også danner grundlag
for andre af udvalgets betragtninger, frem-
går det specificeret, at end ikke samtlige de
55 medlemsforlag, som deltog i 1980-under-
søgelsen (og hvoriblandt alle de ti navngivne
forlag, som udvalgsflertallet omtaler, ind-
går) når op på dette omsætningstal. Ud-
valgsflertallets statistiske udgangspunkt for
vurdering af forlagenes struktur og indbyr-
des størrelsesforhold er således uden forbin-
delse med de virkelige forhold på bogmarke-
det og er derfor uden mening.

Bogbranchens repræsentanter må endvide-
re tage afstand fra de præmisser, som flertal-
let bygger sine formodninger om bogklub-
berne og deres afsætning på.

Det må være tilstrækkeligt her at gøre op-
mærksom på, at flertallet tilsyneladende fin-
der at kunne bygge på en studenterafhand-
ling, som end ikke har været fremlagt i ud-
valget.

Endelig kan der peges på en passus i bibli-
oteksafsnittet (s. 153), hvor det af flertallet
påstås, at »Særlig fra forlæggerside er det i
mange år blevet hævdet, at bibliotekerne
ødelagde bogmarkedets »økologi« . . . « .

Der kan være grund til at gentage, at de
betragtninger, som bogbranchen i 1973 frem-
kom med om bibliotekernes vækst, ikke hav-
de til hensigt at kritisere bibliotekernes bog-
udlån eller bogindkøb. Betragtningerne skul-
le alene underbygge branchens berettigede
krav om et vederlag for den intensiverede ud-
lånsmængde gennem bibliotekerne (biblio-
teksafgift).

9.1.3. Udtalelser fra andre udvalgsmedlem-
mer
Medlemmerne Ettrup, Else Faber, Lem-
bourn og Schultz-Lorentzen er usikre overfor
de i afsnit 9.1.1. og 9.1.2. fremstillede vurde-
ringer af bogmarkedets udvikling. Disse
medlemmer finder imidlertid, at det af kul-
turpolitiske grunde er rimeligt og ønskeligt,
at der oprettes en bogfond som forslået i af-
snit 9.2. nedenfor.
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9.2. Forslag om oprettelse af en bogfond

Et flertal i udvalget bestående af medlem-
merne Ettrup, Else Faber, Hertel, Kofod,
Lembourn, Lindbo-Larsen, Spang Olsen,
Pade, Schultz-Lorentzen og Weincke stiller
forslag om, at der til løsning af en række af
bogmarkedets problemer og specielt med
henblik på sikring af det brede udbud af kva-
litetsbøger oprettes en bogfond, der skal ha-
ve til opgave at administrere forskellige støt-
teordninger til fordel for forfattere og over-
sættere, udgivelsesvirksomheden, (boghan-
delen) og litteraturformidlingen.

I det følgende er det nærmere beskrevet
hvilke opgaver, man tænker sig henlagt til
bogfonden, men man ønsker at understrege,
at fonden inden for de økonomiske rammer,
der fastlægges for den, bør have mulighed
for at disponere forholdsvis frit, idet den
hastige udvikling inden for det område, fon-
den skal dække, ikke gør det hensigtsmæssigt
at fastlåse støtten i for stive rammer.

9.2.1. Projektstøtte til forfattere og oversæt-
tere m. fl.
I afsnit 3.8. ovenfor er der nærmere rede-
gjort for de eksisterende støtteordninger som
forfattere, oversættere, illustratorer m.fl.
kan benytte sig af under udarbejdelsen af
manuskripter til bøger. Det er forslagsstiller-
nes opfattelse, at de eksisterende offentlige
støttemuligheder ikke er tilstrækkelige.

Der er især behov for, at der skabes mulig-
hed for ydelse af projektstøtte o: en støtte
til forfattere eller grupper af forfattere til re-
aliseringen af konkrete litterære projekter,
der forudsætter en langvarig arbejdsindsats
og i mange tilfælde en omfattende research-
virksomhed.

Statens Kunstfonds arbejdslegater virker i
en vis udstrækning som projektstøtte, men
de er ikke formelt knyttet til konkrete pro-
jekter. Kunstfondens opgave er desuden at
støtte »den litterære kunst« med anlæggelse
af et strengt kvalitetskriterium, og fonden vil
naturligt have en særlig interesse i at sikre ri-
melige arbejdsbetingelser for de talentfulde
yngre forfattere.

Bogfondens projektstøttebevillinger skal
også kunne søges af forfattere, der i øvrigt
ville kunne opnå støtte fra Statens Kunst-
fond, men de skal desuden kunne ydes til ka-
tegorier af forfattere, som kunstfonden ikke

har mulighed for og formentlig heller ikke -
eller i hvert fald kun i stærkt begrænset om-
fang - bør tage i betragtning, f.eks. faglitte-
rære forfattere, oversættere, forfattere af
børne- og ungdomsbøger, illustratorer og
forfattere, der skriver på indvandrer- og mi-
noritetsgruppers sprog.

At der er behov for støtteordninger som
kan supplere Statens Kunstfond, kan f.eks.
ses i fondens beretning XVII for 1981, hvori
det i beretningen fra udvalget for litteraturen
hedder (side 26-27):

»Endvidere har vi modtaget ansøgninger, som vi helst
ønskede at kunne videreekspedere til en anden - des-
værre ikke-eksisterende-institution: typisk ansøgnin-
ger fra kollektiver af forfattere, skuespillere, sceno-
grafer o.s.v. om støtte til realisering af teaterprojek-
ter, gerne en enkelt forestilling. De beløb, der søges,
er imidlertid af en størrelsesorden, som i sig selv ude-
lukker det litterære udvalg fra at yde støtte.«

I øvrigt oplyser udvalget om en henvendel-
se fra gruppen af børne- og ungdomsforfat-
tere i Dansk Forfatterforening. I svaret her-
på hed det bl.a.:

»Det ville i virkeligheden både være diskriminerende
og vel i strid med lovens intentioner, hvis vi ville tilgo-
dese bestemte genrer som genrer. Forøvrigt findes der
adskillige litterære former, som kan være meget vær-
difulde, fordi de opfylder behov hos de mere eller
mindre klart definerede brugergrupper, de retter sig
imod; som man altså må tillægge stor betydning, men
som ikke af den grund absolut behøver at leve op til
de mere specielle kvalitetskrav, man forbinder med
forestillingen om »litterær kunst« og »kunstnerisk
kvalitet«. Det er litteraturformer, der i høj grad kan
tænkes at have behov for støtte, men i så fald ikke
inden for rammerne af Statens Kunstfond.«

Med hensyn til de faglitterære forfattere kan
det nævnes, at udvalget i september 1977
modtog en henvendelse fra Statens humani-
stiske Forskningsråd, hvori der redegjordes
for problemerne vedrørende støtte til udgiv-
else af videnskabelige og populærvidenska-
belige publikationer. I henvendelsen hed det
blandt andet:

»En anden følge af udgivelsesvilkårene er, at en
voksende gruppe udgivelser kun kommer i stand, for-
di forfatterne helt eller delvis afstår fra royalty. Rå-
dets politik er, at reduceret royalty er en forudsæt-
ning for tilskud, hvor der er tale om fastansatte for-
skere med forskningsforpligtelse, men i en lang ræk-
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ke tilfælde tvinger vilkårene på bogmarkedet forfat-
tere til at afstå fra honorar, selv hvor de ikke har en
sådan forpligtelse eller ansættelse eller har udarbejdet
den pågældende publikation i deres fritid, og det må
forudses, at disse problemer tages op af ophavsrets-
organisationerne.

Hertil kommer, at rådet modtager et antal ansøg-
ninger om støtte til oversættelse af ny humanistisk
faglitteratur til dansk og til udgivelse af kildesamlin-
ger, antologier og lignende af både fag- og skønlitte-
rær karakter. Der er ofte tale om værdifulde projek-
ter, som det ud fra en generel videnskabelig og kultu-
rel betragtning kunne være ønskeligt at få ud på
dansk, og som ikke under de nuværende vilkår vil
kunne udkomme uden støtte, men man må generelt
afvise at yde sådanne tilskud, da rådets midler skal
anvendes til støtte af dansk forskning.«

Også med hensyn til forfatterne af børne- og
ungdomsbøger er der fremkommet ønsker
om forbedrede støttemuligheder. Således
kan nævnes publikationen »Børn, bøger,
læsning« fra kulturministeriets arbejdsgrup-
pe om børn og kultur (skriftserien Børn -
kultur - samfund, bind 6, Kbh. 1981) hvor
man side 96 foreslår, at der etableres støtte-
muligheder specielt til børnebogsforfatterne.
Specielt nævnes muligheden for 3-årige lega-
ter, projektstøtte, støtte til forfatteres ud-
dannelse og oprettelse af forfatterværksteder.

Bogfondens tildelinger bør - som i øvrigt
inden for området af bogfondens forfatter-
støtte - ske ud fra et bredt litteratur- og kva-
litetsbegreb, med sigte på at fremme en bre-
dere forfatterrekruttering, og principielt bør
alle typer litteratur kunne komme i betragt-
ning, også de, der er udtryk for særlige soci-
algruppers, lokalmiljøers, folkelige bevægel-
sers etc. kulturformer på disses egne udtryks-
betingelser. Også ikke-professionelle skri-
benter bør kunne komme i betragtning.

Specielt med hensyn til projektstøtte til
oversættere henviser man til afsnit 4.4.4.4
hvori det er anført, at der gør sig en betydelig
skævhed gældende i udbuddet af oversat lit-
teratur, idet oversættelser fra engelsk og
amerikansk fortsat dominerer markedet.
Bogfonden bør kunne gå aktivt ind i arbejdet
med at øge udbuddet af litteratur fra andre
sprogområder. Et vigtigt problem i så hense-
ende er, at oversættelsesarbejdet ved skønlit-
teratur kræver et højt kvalifikationsniveau,
idet oversætteren ofte ikke blot skal foretage
selve oversættelsen af den oprindelige tekst,
men også skal genskrive den på dansk i en
passende stilistisk form. Ved de sprog, som

ikke er alment udbredt her i landet, vil kun
et meget begrænset antal personer være i
stand til at foretage kunstnerisk forsvarlige
oversættelser. Hertil kommer, at skønlitte-
rære oversættelser af hensyn til salgbarheden
kun kan bære oversættelseshonorarer af en
vis størrelse. Skal man over bogens pris bære
omkostningerne ved et større researcharbej-
de eller et samarbejde mellem en sprogkyn-
dig og en forfatter eller en oversætter med er-
faring fra andre sprog, vil bogen blive for
dyr til, at salget kan forventes at blive renta-
belt. Bogfonden bør kunne gå aktivt ind i ar-
bejdet med at øge bredden i oversættelseslit-
teraturen. Dette kan bl.a. ske ved ydelse af
projektstøtte, som muliggør gennemførelsen
af konkrete oversættelsesprojekter, herunder
også samarbejdsforsøg mellem f.eks. sprog-
kyndige og forfattere.

Projektstøttebevillingernes størrelse tæn-
kes fastsat efter en konkret bedømmelse i det
enkelte tilfælde. I mange tilfælde må bevil-
lingen - for at være effektiv - sættes til et be-
løb, der modsvarer den arbejdsindtægt, som
forfatteren mister ved at skulle frigøre sig for
det erhvervsarbejde, som det for næsten alle
forfattere er nødvendigt at have ved siden af
deres forfattervirksomhed.

Projektstøtte bør efter bogfondsstyrelsens
bestemmelse - når forholdene taler for det -
kunne ydes i form af rentefri lån, der tilbage-
betales, når indtægterne fra det færdige værk
er fremkommet. Der bør desuden være mu-
lighed for i særlige tilfælde (hvor den medgå-
ede arbejdstid i forvejen er vederlagt) at be-
tinge projektstøtten af, at forfatteren giver
afkald på royalty i forbindelse med værkets
udgivelse, eventuelt til fordel for bogfonden.

Støtte til gennemførelse af konkrete pro-
jekter bør gives en høj prioritet, idet der her-
ved åbnes mulighed for - med totalt set be-
grænsede midler - at yde et afgørende bidrag
til sikringen af bredden af det litterære udbud.

Foruden projektstøtte bør bogfonden ind-
en for rammen af støtten til forfattere m.v.
også kunne yde arbejdsstipendier og rejse- og
studielegater uden for det område, der kan
forventes varetaget af Statens Kunstfond.

Støtte bør også kunne ydes til tidsbegræn-
sede engagementer af forfattere til løsning af
bestillingsopgaver. Som eksempel kan næv-
nes udarbejdelse af letlæsningseksperimenter
(evt. i samarbejde med billedkunstnere).
Endvidere til kollektive forfatterformål som
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f.eks. oprettelse af forfatterværksteder og
lignende eksperimenter.

Fonden bør i det hele - inden for sine øko-
nomiske rammer - have frie hænder til at
iværktsætte foranstaltninger, der kan bidra-
ge til at skabe de rimelige arbejdsvilkår og
det arbejdsmiljø for bøgernes ophavsmænd,
som er en første forudsætning for, at man
skal kunne sikre det ønskede brede udbud af
kvalitetslitteratur inden for alle genrer.

Enhver forfatter m.v., der modtager støtte
fra fonden, skal være forpligtet til at afgive
beretning om støttebevillingens anvendelse
og om de resultater, der er opnået ved hjælp
af den givne tildeling. Af publikationer, der
er blevet til med støtte af fondsmidlerne, skal
3 eksemplarer afgives til fonden.

Som en samlet årlig dispositionssum til de
nævnte formål foreslås afsat 3 mill. kr.

3 medlemmer af udvalget, Ettrup, Else Faber
og Lembourn, lægger i forbindelse med deres
tiltræden til ovenstående forslag særlig vægt
på, at oversættelseslitteraturen bliver tilgode-
set bl.a. ved ydelse af projektstøtte, arbejds-
stipendier og rejse- og studielegater.

9.2.2. Royaltygaranti
De medlemmer af udvalget, som går ind for
en bogfond har overvejet forskellige former
for generel støtte til ophavsmændene, d.v.s.
støtte, som ydes uden en forhåndsvurdering
af den enkelte forfatter eller det enkelte værk.
I det følgende redegøres for disse overvejelser,
men det skal dog allerede her bemærkes, at
nævnte medlemmer ikke finder, at der for ti-
den bør stilles forslag om sådanne ordninger.

En mulig form for generel støtte, som alene tilgodeser
forfatterne, er en statslig royaltygaranti. En sådan
ordning måtte ses på baggrund af, at forfatternes ind-
tægt for selve skribentvirksomheden - vederlaget for
bogsalget - er afhængig af den enkelte bogs succes.
Indtægten afspejler derfor langt fra altid det faktiske
arbejde, ligesom de aktuelle smags- og modebevægel-
ser meget vel kan betyde, at heller ikke den litterære
kvalitet honoreres. Problemer af denne art er mest
udtalt inden for skønlitteraturen, herunder lyrikken,
dramaet og børne- og ungdomslitteraturen. En even-
tuel generel støtteordning, som sigter mod at afhjæl-
pe problemerne, måtte i givet fald begrænses til at
omfatte disse litteraturformer.

En royaltygaranti kunne i givet fald tilrettelægges
således, at bogfonden sikrer forfatterne fuld royalty
for 1. oplag af 1.udgaverne af deres bøger. Dette vil
normalt svare til 15% af bogladeprisen excl. moms

for 2.000-3.000 eksemplarer, dog med fradrag af et
forskud på 1/3 af royaltyen for 1.oplaget, som for-
læggeren sædvanligvis betaler ved manuskriptets ind-
levering, hhv. forlagsaftalens indgåelse. Når bogen
udkommer, skulle forfatteren således hos bogfonden
kunne få udbetalt forskellen mellem forskuddet og
royaltyen for hele 1. oplag mod til gengæld at over-
drage fonden det tilsvarende krav mod forlaget. Her-
efter vil det påhvile forlæggeren at indbetale royalty
til bogfonden, indtil det udlagte beløb er refunderet.
Ved et eventuelt yderligere salg svares der royalty til
forfatteren på sædvanlig vis. Garantiroyaltyen bereg-
nes efter indholdet af den konkrete forlagsaftale, dog
med en højeste sats på 15%, et maksimumsoplag på
f.eks. 3.000 eksemplarer (ved udgivelse af skønlitte-
ratur for voksne) og et forskud fra forlaget på 1/3 af
det samlede vederlag for 1. oplag.

En sådan ordning ville have flere fordele. Forfatte-
ren ville opnå en vis likviditetsforbedring, en lettere
kalkulerbar indkomst samt en sikkerhed for, at den
enkelte bog gav et vist økonomisk udbytte. De egent-
lige tilskud ville komme de svagest stillede forfattere
til gode. Ordningen ville i øvrigt være selektiv i den
forstand, at forlæggerne skulle udvælge manuskrip-
ter på sædvanlig vis og fortsat bære den fulde risiko
med udgivelsen. Ordningen ville ikke indebære øko-
nomiske fordele for forlæggerne, idet vederlaget
skulle betales som sædvanlig, blot for garantidelens
vedkommende til bogfonden i stedet for forfatteren.

En automatisk garantiroyalty ville ikke være rime-
lig ved udgivelser på eget forlag eller på forlag, hvor
forfatteren i kraft af (med)ejerskab eller på lignende
måde har en særlig mulighed for at øve indflydelse på
afgørelsen af, om bogen skal udgives. I sådanne til-
fælde kunne der i stedet etableres mulighed for efter
ansøgning at opnå forhåndstilsagn om støtte.

Ved vurderingen af omkostningerne ved en sådan
ordning kan man tage udgangspunkt i nedenstående
regneeksempel: Årligt udgives der 400 skønlitterære
titler i 1. udgave og 1. oplag ligger normalt omkring
2.500 eksemplarer. Den gennemsnitlige royalty pr.
bog er 15,37 kr., svarende til 15% af 125 kr. excl.
moms. Ca. 1/3 af samtlige udgivelser sælges ud i 1.
oplag, medens kun 1/2 eller 1.250 eksemplarer skøn-
nes solgt at de resterende 2/3 af udgivelserne. Endvi-
dere antages det, at afregning for 1. oplag fra forlaget
i gennemsnit sker 1 år efter udgivelsen. (Normalt af-
regnes i september for det foregående års salg.).

Under disse forudsætninger vil ordningen kræve en
engangsbevilling på 10,2 mill, kr. til finansiering af
udlæg til forfatterne. Derudover vil der fordres lø-
bende bevillinger på ca. 5,1 mio. kr. årligt til dækning
af statens udgifter til ordningen.

Inddrager man herudover børne- og ungdomslittera-
turen under ordningen vil bevillingskravene blive
større. En opgørelse heraf er vanskelig at foretage,
idet specielt børne- og ungdomslitteraturen kun van-
skeligt kan sammenfattes i gennemsnitstal. Forsigtigt
skønnet kan det formentlig antages, at ordningen i givet
fald ville kræve bevillinger på noget nær det dobbelte.

192



De nævnte medlemmer har overvejet, om en sådan
støtteordning er påkrævet med henblik på at sikre
den fornødne bredde i produktionen af litteratur,
specielt i forfatterledet. Man har herved især hæftet
sig ved de ikke ubetydelige beløb, som i givet fald
måtte afsættes, og man har desuden måttet konstate-
re en vis usikkerhed omkring ordningens reelle effekt
på udbuddet, ikke mindst sammenlignet med den
økonomisk mindre krævende projektstøtteordning.
På denne baggrund vil man ikke stille forslag om en
royaltygaranti. Man ønsker imidlertid at understrege,
at bogmarkedet i høj grad er konjunkturbestemt, og
forholdene kan meget vel tænkes at ændre sig i en så-
dan retning, at ordninger af den beskrevne art må an-
ses for hensigtsmæssige og nødvendige. Man har der-
for ønsket at beskrive ordningen forholdsvis detaille-
ret, idet den kan være en egnet foranstaltning, hvis
ophavsmændenes generelle situation senere forværres
yderligere.

Man har i øvrigt tillige overvejet en lignende støtte-
form til gavn for såvel forfattere som forlag, jfr. ne-
denfor side 198.

9.2.3. Støtte til forlag og udgivere
Medlemmerne Ettrup, Else Faber, Hertel,
Kofod, Lembourn, Lindbo-Larsen, Spang
Olsen, Pade, Schultz-Lorentzen og Weincke
har under deres overvejelser om udgivelses-
støtte specielt haft opmærksomheden henledt
på den nye danske skønlitteratur for voksne,
den oversatte skønlitteratur for voksne,
børne- og ungdomslitteraturen, de særligt om-
kostningskrævende udgivelser, udgivelsen af
klassisk litteratur samt faglitterære udgivelser.

9.2.3.1. Generel støtte til udgivelse af ny
dansk skønlitteratur for voksne
Under overvejelserne af mulige støtteformer
for den nye danske skønlitteratur for voksne
har man især haft opmærksomheden henledt
på de forslag, som blev fremsat af den sven-
ske 1968 års litteraturutredning i betænknin-
gen Boken (SoU 1974:5), og den efterfølgen-
de debat og justering af forslagene.

I betænkningen konkluderedes, at støtten til den nye
svenske skønlitteratur burde ydes efter automatisk
virkende regler inden for nogle på forhånd givne ram-
mer for at undgå risici for utilbørlig styring. Man
foreslog følgende betingelser for opnåelse af støtte: a)
teksten skulle i det væsentlige være upubliceret, b) tit-
len skulle ved den centrale bibliografiske katalogise-
ring være klassificeret inden for visse nærmere angiv-
ne afdelinger, og c) titlen skulle via Bibliotekstjänsts
fællesindbinding være indkøbt i mindst 40 eksempla-
rer fordelt på mindst 25 forskellige biblioteker. Deri-
mod stillede man ikke forslag om en højestepris for
de støttede bøger.

Et egentligt garantikøb kunne utredningen ikke gå
ind for, da man fandt det risikabelt at indkøbe store
kvantiteter af en vare, hvis pris producenten selv be-
stemmer. I stedet valgte man et såkaldt arkvederlag
(arkersättning), bestående af en fast del pr. titel (for-
di visse faste omkostninger er de samme, uanset bo-
gens omfang) samt en variabel del, der ganges med
antallet af trykark (å 16 sider). Støtten skulle efter
forslaget ydes efterfølgende, og støtten til den enkelte
titel ville afhænge af årets samlede udgivelsesaktivi-
tet, idet den samlede ramme fastlagdes på forhånd.
Dog foreslog man visse maksimumssatser.

Som modydelse for støtten skulle forlagene stille
1.250 eksemplarer af hver støttet titel til rådighed for
staten. Disse eksemplarer skulle vederlagsfrit over-
drages til bibliotekerne (i alt 800 eks.) og bogladerne
(i alt 450 eks.) med ekspeditionen betalt af litteratur-
støtten. De regionale biblioteker forudsattes at an-
vende eksemplarerne til nystartet opsøgende biblio-
teksvirksomhed på arbejdspladser og institutioner, til
forøget brug af bogbusser o.s.v., virksomheder der
især i begyndelsesfasen er meget bogkrævende. Efter
forslaget skulle hvert regionalbibliotek modtage 20
eksemplarer til disse formål. Endvidere skulle hver
kommune, som måtte ønske det, modtage et eksem-
plar til folkebiblioteket. Disse eksemplarer var ikke
tænkt at skulle indgå i bibliotekernes almindelige
samlinger. Derimod skulle de i en periode på 4-5 må-
neder anvendes som præsentationseksemplarer,
d.v.s. at de skulle stå fremme og tilgængeligt for pub-
likum, der derigennem kunne orientere sig i de nyere
udgivelser. Da bøgerne ikke måtte udlånes, ville dette
ikke indebære formindsket salg fra forlagene.

Et eksemplar af hver støttet titel foresloges foræret
til hver af landets ca. 300 A-boglader og ligeledes til
hver af de i alt ca. 170 B-boglader, dog forudsat visse
krav om sortimentsbredde og service var opfyldt.
Herigennem ville man styrke bogladernes situation,
idet de dels fik mulighed for at præsentere publikum
for udgivelser, der ikke ellers ville være taget hjem,
dels fik en økonomisk støtte ved indkomsten fra sal-
get af frieksemplarerne. Man skønnede ikke, at der
herigennem ville ske en væsentlig nedgang i det ordi-
nære salg fra forlagene, idet kun få bøger blev solgt
fra alle boglader. Især den vanskeligt salgbare littera-
tur solgtes i overvejende grad fra et begrænset antal
boglader. Man stod dog åben for eventuelt at lade
bogladerne benytte bøgerne som præsentationsek-
semplarer for ansatte og kunder, men ikke til salg, el-
ler andre ordninger, som måtte ønskes af branchen
og de statslige myndigheder.

På det tidspunkt, da utredningen fremkom med si-
ne forslag, lå den årlige produktion af titler, som
kunne komme i betragtning efter forslaget, på om-
kring 250. Man skønnede, at støtteordningen ville
bringe antallet op på i alt ca. 400 titler. I så fald burde
det samlede beløb til produktionsstøtten efter utred-
ningens opfattelse sættes til 5,4 mill. sv.kr. årligt.

Disse forslag blev gennemgået og drøftet i proposi-
tionen Den statliga kulturpolitiken 2 (prop. 1975:20),
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hvori der blev foreslået nogle ret vidtgående ændrin-
ger i forhold til utredningens forslag, ligesom beløbs-
rammen reduceredes til 1/2 mill. kr. Da litteraturut-
redningens forslag bl.a. med hensyn til afgrænsnin-
gen af de støttede titler, var blevet udsat for en del
kritik fra remissinstanserne, foreslog man i stedet en
rent selektiv støtte for den nye svenske skønlitteratur,
dog under bibeholdelse af ark vederlagsmodellen.
Desuden frafaldt man tanken om ydelse af et større
antal eksemplarer af de støttede titler som modpræ-
station. Dette forslag havde fået en blandet modta-
gelse, og man fandt ikke, at det kunne gennemføres
på en administrativt enkelt måde, uden at der for-
voldtes negative effekter i visse henseender. På denne
baggrund foreslog man i propositionen, at statens
kulturråd fik til opgave at tilrettelægge støtteformen
for en selektiv, efterfølgende støtte til 50-60 titler år-
ligt. Støtten skulle navnlig tilgodese debutanter, men
også andre forfattere, som endnu ikke havde slået
igennem hos et bredere publikum, skulle komme i be-
tragtning, tillige med kvalitetsudgivelser, som havde
åbenbare vanskeligheder med at blive lønsomme.

Rigsdagens kulturudvalg lagde i sin betænkning
om forslagene (KrU 1975:12) en vis afstand til propo-
sitionens afvisning af nogle af litteraturutredningens
tanker, idet man i udvalget fandt, at der var behov
for en større og mere vidtgående støtte, ligesom man
tillagde de af utredningen anførte indvendinger mod
en selektiv støtte til den nye svenske skønlitteratur en
afgørende principiel betydning. Man fandt, at denne
støtte i stedet i princippet burde ydes efter de regler,
som var foreslået af litteraturutredningen. Man fast-
holdt således utredningens regler om bibliotekskøb
som forudsætning for støtten, men tilføjede dog en
mere lempelig regel (24 eksemplarer, købt af 24 for-
skellige biblioteker) for aforismer, dramatik, poesi og
essays. Desuden skulle man ved opgørelsen af biblio-
tekskøbene tillige være opmærksom på bogkøbet
uden om Bibliotekstjänst. Som følge af kritikken
mod ordningen med frieksemplarer lod man denne
udgå i den oprindelige form. Man fastholdt dog, at
der af hver støttet titel skulle leveres et frieksemplar
til hver fagboglade og tilsvarende assorteret B-bog-
1ade, d.v.s. i alt ca. 450 forretninger. Med hensyn til
hvor stor en del af den samlede bevilling, som måtte
tilgå lyrikken, fandt Rigsdagens Kulturudvalg, at
Kulturrådet kunne træffe nærmere afgørelse. I øvrigt
understregede man, at Kulturrådet i forbindelse med
forhandlingen af arkvederlagets størrelse med bran-
cheorganisationerne burde overveje forholdene om-
kring bogpriserne nøje. Det fremhævedes, at støtte-
ordningerne burde have forsøgskarakter, og at den
nærmere udformning af støtteordningerne fortløben-
de måtte overvåges og om nødvendigt korrigeres. For
budgetåret 1975-76 regnede man med et bevillingsbe-
hov på 4,8 mill. sv. kr.

Principperne i denne indstilling blev bifaldet af
rigsdagen. En egentlig lovgivning med nærmere detal-
jerede regler om støttens fordeling m.v. blev ikke
gennemført. Man valgte i stedet at overlade det til

Kulturrådet at træffe de nærmere afgørelser herom.
Siden litteraturstøttens gennemførelse er den da også
justeret nogle gange. I nedenstående beskrivelse er
forholdene i budgetåret 1980-81 lagt til grund.

Støtten til den nye svenske skønlitteratur for voks-
ne, der tillige indbefatter debat- og rapportlitteratur
med skønlitterært præg, ydes som en efterfølgende
støtte, baseret på arkvederlagsprincippet. Formelt set
ydes støtten som en selektiv støtte, idet hver enkelt
bog underkastes en kvalitetsvurdering, men systemet
har dog på grund af det relativt høje antal støttede tit-
ler (i 1980-81 225 titler) et stærkt generelt præg. Hvert
år fastsættes på baggrund af den disponible bevilling
(i 80-81 4,4 mill. sv. kr.) et antal titler, som kan få
støtte, samt et vederlag pr. ark. Desuden fastsættes
efter forhandling med forlæggerne nogle maksimum-
spriser for bøgerne, afpasset efter disses størrelse i
antal ark. Disse beløb fastsættes så betids, at de kan
tages i betragtning af forlagene ved den endelige kal-
kulation af prisen for den enkelte bog.

Når bogen udkommer, kan forlæggeren indsende
et særligt ansøgningsskema tillige med 5 eksemplarer
af bogen. Ansøgningerne bedømmes af Kulturrådets
nämnd för litteratur och bibliotek, der består af 9
medlemmer, udpeget af Kulturrådet blandt litteratur-
kyndige. Nævnet tager stilling til, om bogen kvalitets-
mæssigt opfylder de stillede krav, og er dette tilfæl-
det, udgår vederlaget med basisbeløb (i 1980-81 890
sv. kr.) samt vederlag pr. ark (i 1980-81 990 sv. kr. pr.
ark). Hvis bogens pris overstiger den fastsatte højeste
grænse, men overskridelsen ikke er væsentlig, kan der
dog ydes et lavere støttebeløb. Desuden kan vederla-
get justeres, hvis bogens typografi adskiller sig fra en
normalside på 2000-2300 enheder. I øvrigt kræves, at
der er anvendt en for udgaven sædvanlig papirkvali-
tet og en for kategorien normal udførelse. Udgiveren
er forpligtet til efter påkrav at levere trykkeriseddel
med oplysninger om trykningsdato og oplagsstørrel-
se. I visse tilvælde kan der ydes særlige tillæg, f.eks.
hvis der er tale om særligt udførligt eller kvalificeret
illustrationsmateriale, eller hvis der er tale om bøger
med særligt store typer.

I 1980-81 udgjorde støtten uden særlige tillæg for
en bog på 200 sider 19.890 sv. kr.

Den af rigsdagens kulturudvalg forslåede ordning
om udsendelse af eksemplarer til bogladerne blev ik-
ke gennemført, bl.a. på grund af de betydelige van-
skeligheder, som skønnedes forbundet med admini-
strationen.

I Stöd till bokutgivning och bokförlag - en utvär-
dering (DsU 1981:5) vurderer 1980 års bokbranschut-
redning resultatet af de hidtidige støtteordninger,
som ikke blot omfatter den ovenfor beskrevne titel-
støtte til ny svensk skønlitteratur, men også de støtte-
ordninger, der har været praktiseret i forhold til an-
dre litteraturgenrer, samt de statslige kreditgarantier
til bogforlag.

Utredningen har fundet, at andelen af oplag på
over 2.000 eksemplarer er faldet siden udgivelsesstøt-
tens indførelse, men dette faktum tilskrives dels, at
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antallet af titler er øget, dels at bibliotekernes indkøb
er mindsket. Titeløgningen forefindes specielt inden-
for den oversatte skønlitteratur. Det bemærkes, at ti-
telstøtten især har haft positiv indflydelse på oversæt-
telser fra sprogområder, der tidligere har været un-
derrepræsenteret eller slet ikke repræsenteret på
svensk. Desuden er kvaliteten af den oversatte littera-
tur generelt forbedret. Andelen af svenske børne- og
ungdomsbøger er blevet øget gennem støtten, mens
den samproducerede litteratur er gået tilbage. Ligele-
des er andelen af illustrerede bøger øget inden for ud-
givelsen af svensk skønlitteratur. Det noteres endvi-
dere, at antallet af mindre forlag er steget siden støt-
tens indførelse.

Generelt mener utredningen derfor, at reformen
har fungeret efter hensigten: at garantere almenheden
et kvalitativt righoldigt litteraturudbud.

Støttens prisdæmpende virkning gennem fastsæt-
telse af en højeste pris som betingelse for støtte har
betydet, at prisen på den vanskeligt salgbare, seriøse
litteratur er holdt nede. Det har således været muligt
at prissætte en bog udgivet med støtte i 2.000 eksem-
plarer på nogenlunde samme vilkår som en bog ud-
givet uden støtte i 5.000-7.000 eksemplarer. Desuden
har den haft som effekt, at den fremgangsrige kvali-
tetslitteratur er holdt ude fra støtten, man har således
undgået at støtte bestsellers.

En generel dæmpning af bogpriserne har der dog
ikke været tale om. Utredningen påpeger, at en radi-
kal sænkning af priserne ville kræve statslige indsat-
ser af en helt anden størrelsesorden, og det ville inde-
bære, at staten påtog sig et betydeligt ansvar for ud-
givelsesvirksomheden som helhed. Sammenfatnings-
vis foreslår Utredningen derfor ingen ændringer af
reglerne for udgivelsesstøtte.

Fletallet har under sine overvejelser tillige set
på de støtteordninger, som er gennemført i
Norge.

Her oprettede man i 1965 Norsk Kulturfond, der un-
der indtryk af den situation, ny norsk skønlitteratur
befandt sig i tidligt i 1960'erne, fik til opgave at admi-
nistrere en indkøbsordning for ny norsk skønlittera-
tur. Man mente at kunne nå følgende fire hovedmål
ved en indkøbsordning:

1.
At forbedre forfatternes økonomiske vederlag for
bøgerne for derved at opmuntre rekruttering og mod-
virke det forhold, at næsten ingen norsk forfatter i
1965 kunne leve af sin pen.

2.
At sænke bogpriserne, således at norske bøger, som
på grund af beskedne oplag får høj fremstillingspris,
kan blive mere konkurrencedygtige på bogmarkedet.

3.
At skaffe forlæggerne af ny norsk skønlitteratur stør-
re sikkerhed mod tab ved at sikre dem salg af et vist
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minimumsoplag også af de bøger, f.eks. lyrik og
skuespil, som erfaringsmæssigt er vanskelige at sæl-
ge, men som fortjener at blive udgivet.

4.
At fremme læsningen af ny norsk skønlitteratur ved
at medvirke til, at bøgerne når frem til publikum, dels
gennem prisreduktion i boghandelen, og dels ved at
sikre, at denne litteratur gøres tilgængelig for lånere
ved alle landets folkebiblioteker.

Indkøbsordningen bygger på en aftale mellem
Norsk Kulturråd, forlæggeroragnisationerne (Den
norske Forleggerforening og Norsk Forleggersam-
band) samt Den norske Forfatterforening.

Det vigtigste princip i ordningen er, at den er auto-
matisk. Det vil sige, at al ny norsk skønlitteratur (ro-
maner, noveller, digte og skuespil) udgivet på forlag,
som er medlemmer af Den norske Forleggerforening
eller norsk Forleggersamband, indkøbes i 1000 eks-
emplarer uden nærmere forhåndsvurdering fra kul-
turrådets side. Bøger fra andre forlag kan komme
med efter ansøgning. Bøger, som indkøbes, må op-
fylde visse formelle betingelser, og de bliver efter vis-
se nærmere regler underkastet en efterfølgende kvali-
tetsvurdering. Bliver bøgerne underkendt her, må
forlagene refundere indkøbssummen.

I forbindelse med indkøbene gives en honorarrefu-
sion, således at forfatterne får en royalty på 20% for
de første 5000 eksemplarer, for lyrik 22 1/2%.

De indkøbte bøger stilles gratis til disposition for
folkebibliotekerne.

Helt fra starten har der været en løbende vurdering
af ordningen for at finde frem til justeringer, således
at den kan fungere så hensigtsmæssigt som muligt.
Den gældende aftale trådte i kraft i 1978.

Medlemmerne Ettrup, Else Faber, Hertel,
Kofod, Lembourn, Lindbo-Larsen, Spang
Olsen, Pade, Schultz-Lorentzen og Weincke
finder, at der bør gennemføres støtteordnin-
ger, som kan tjene til at styrke udgivelses-
virksomheden og sikre dens bredde. Bred-
den bør ikke kun sikres i en streng litterær
forstand; ytringsfriheden og -muligheden
bør forbedres. Målet må være at gøre det me-
re attraktivt for forlagene at udgive skønlit-
teratur, således at udvælgelsen af manuskrip-
ter og selve udgivelsen bliver spredt ud på
flest mulige forlag og dermed også mindre
sårbar for udsving i konjunkturerne.

Under overvejelserne om tilrettelæggelsen
af en støtteordning for den nye danske skøn-
litteratur har man i høj grad følt sig tiltalt af
grundprincipperne i det forslag, som frem-
lagdes af den svenske litteraturutredning i
betænkningen Boken. Dette skyldes navnlig,
at støtteordningen var generelt udformet, så-
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ledes at der ikke var behov for nogen kvali-
tetsbedømmelse med den deraf følgende risi-
ko for unødig styring af udgivelsesbilledet.
en sådan støtteordning er imidlertid vanske-
lig at gennemføre i praksis, hvad der også er
erkendt i Sverige. Den bibliotekstekniske
klassifikation af titlerne er tilrettelagt ud fra
andre hensyn end støttebehovet, og tillægges
den mere vidtgående retsvirkninger, vil be-
hovet for en ankeinstans melde sig. Desuden
vil det være vanskeligt at gennemføre regler
om et vist mindstesalg til bibliotekerne, idet
især marginaludgivelser, som ikke med en vis
sikkerhed kan forventes afsat i et rimeligt an-
tal, ikke bliver tilbudt bibliotekerne centralt
gennem Indbindingscentralen. For sådanne
bøgers vedkommende henvises bibliotekerne
til andre salgskanaler, herunder de lokale
boglader, hvor en central registrering af ind-
købene vil være vanskeligt gennemførlig.

Det foreslås derfor, at man tilrettelægger
støtteordningen som i princippet selektiv,
men til gengæld sætter antallet af støttede tit-
ler så højt, at ordningen i realiteten får et
meget generelt præg. Forslagsstillerne finder,
at det årlige antal støttede titler med rimelig-
hed kan sættes til 400. Sættes antallet lavere
end dette, vil ordningen miste noget af sit ge-
nerelle præg, hvilket man ville finde særdeles
betænkeligt, idet man lægger afgørende vægt
på, at støtteordningen ikke kommer til at få
en styrende effekt på udgivelserne.

Tilskuddet bør falde som et efterfølgende
arkbidrag, således at støttebeløbet afhænger
af, hvor mange trykark (å 16 sider) bogen be-
står af. Desuden bør der i støttebeløbet indgå
en fast del, som ydes uanset bogens omfang.
Medlemmerne finder, at bogfonden bør kun-
ne fastsætte arkbidraget og den faste del frit
fra år til år, da man herved kan lade erfarin-
gerne fra tidligere års udgivelser medvirke til
den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af
støtten. Som en samlet årlig bevillingsramme
foreslår flertallet, at der afsættes 6 mio. kr.

Forestiller man sig som et regneeksempel,
at denne bevilling skal ydes til ialt 400 titler,
der gennemsnitligt er på 8 ark, og den faste
del sættes til vederlaget for 2,5 ark, vil veder-
laget pr. ark andrage ca. 1.430 kr., og »gen-
nemsnitsbogen« vil derved få en støtte på ca.
15.000 kr., hvilket typisk vil svare til mellem
1/4 og 1/5 af de tekniske fremstillingsom-
kostninger.

Støtten bør i øvrigt ydes under visse nær-

mere betingelser. Således bør der fastsættes
en højeste udsalgspris for de støttede udgiv-
elser, afpasset efter bogens størrelse. Denne
maksimumspris skal sikre, dels at der ikke
ydes støtte til deciderede luksusudgaver, dels
at støtten får en dæmpende effekt på bogpri-
serne. Da fastsættelsen af disse priser må for-
ventes at få en central betydning for forlage-
ne, bør den ske fra år til år efter forhandlin-
ger mellem bogfonden og forlagene. Selve
fastsættelsen bør dog foretages af bogfonden
ud fra en helhedsvurdering af prisudviklin-
gen. Der bør desuden lægges vægt på, at
centrale udgivelser med en rimelig udsigt til
et godt salg ikke holdes udenfor på grund af
for lave prisgrænser, da dette vil kunne med-
føre et kunstigt skel i prisniveauet for støtte-
de og ikke-støttede udgivelser.

Støtten bør i princippet kun vedrøre 1. ud-
gaver, d.v.s. at teksten ikke må være publice-
ret tidligere. Dette krav bør dog ikke opret-
holdes undtagelsesfrit, idet sædvanlige publi-
ceringer af udsnit eller evt. af hele værker i
føljetonform eller på lignende måde i aviser
eller blade ikke bør udelukke støtte.

Der skal være tale om dansk skønlittera-
tur, d.v.s. at teksten oprindeligt skal være
skrevet på dansk eller, hvis den undtagelses-
vis er skrevet på et fremmed sprog, af en
dansk forfatter.

I øvrigt bør bogfonden være berettiget til
at fastsæte nærmere regler af mere teknisk
art, herunder f.eks. om papirkvalitet og ty-
pografi. Kravene til den typografiske ud-
formning bør ikke kunne udelukke støtte til
bøger, skrevet og udformet specielt for læse-
handicappede.

Støtten tænkes ydet som en efterfølgende
støtte, således at den først kan komme til ud-
betaling, når bogen er i handelen. En forud-
sætning for dette er, at bogfonden offentlig-
gør støttebeløb og maksimumspriser i så god
tid, at forlagene har mulighed for at tage dis-
se forhold i betragtning ved kalkulationen.
På denne måde vil usikkerheden for forlage-
ne begrænses til spørgsmålet, om den enkelte
bog antages ved bogfondens kvalitetsbedøm-
melse. Desuden kan der i år med ekstraordi-
nært stor udgivelsesaktivtet opstå visse van-
skeligheder, hvis den planlagte mængde ud-
givelser nås tidligere end påregnet. Erfarin-
gerne fra den lignende ordning i Sverige giver
dog ikke anledning til at forvente, at disse
vanskeligheder får større betydning.
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Forslagsstillerne har overvejet mulighederne for i for-
bindelse med indførelsen af den ovenfor beskrevne
støtteordning for den nye danske skønlitteratur tillige
at indføre en ordning, der efter mønstret fra de sven-
ske forslag og den norske ordning sikrer, at de støtte-
de udgivelser får en effektiv spredning og bliver kendt
af flest muligt.

Specielt for den mere marginale litteratur er det af
afgørende betydning, at den ikke »drukner« blandt
de alment rettede og populære udgivelser, der via om-
tale i den offentlige debat og eventuelt reklamefrem-
stød tiltrækker sig opmærksomheden. Desuden er det
vigtigt, at bogladernes forpligtelse til at hjemtage alle
udgivne bøger ikke bliver en tom formalitet. Det tør
siges at være en væsentlig forudsætning for informa-
tion om de udgivne bøger, at disse rent faktisk befin-
der sig i bogladerne, således at interesserede får hen-
ledt opmærksomheden på dem og eventuelt ved gen-
nemsyn i forretningen kan orientere sig om deres ind-
hold. Tilsvarende forhold gør sig gældende i forhold
til bibliotekernes bogindkøb. På dette område har
man i de senere år i stadig stigende grad forladt gen-
nemsynsordningerne, da disse var for ressourcekræ-
vende for de lokale boglader og til dels også på biblio-
tekerne efter bevillingsindskrænkningerne. Stadigt
større dele af bibliotekernes bogindkøb sker på basis
af avisanmeldelser og primært lektørudtalelserne og
på grund af den tid, biblioteksklargøringen tager,
samt den store efterspørgsel er der kun i ringe grad
mulighed for biblioteksbrugerne for at orientere sig i
den nyeste litteratur, det være sig med henblik på se-
nere lån eller køb af bøgerne. Der er på denne bag-
grund god grund til at søge at sprede eksemplarer af
bøgerne f.eks. til bogladerne og bibliotekerne.

Ved at sprede bøgerne til bogladerne f.eks. således,
at de udsendes vederlagsfrit og herefter kan videre-
sælges, ville man sikre forlagene et minimumssalg og
bogladerne en ekstra fortjeneste. På den anden side
ville en sådan ordning, hvis den gennemførtes gene-
relt, være meget bevillingskrævende. Ser man alene
på den nye danske skønlitteratur, er der årligt tale om
ca. 400 udgivelser, som hvis de afkøbes forlagene til
normal pris vil koste omkring 150 kr. pr. eksemplar
incl. moms, og de skal fordeles til i alt ca. 600 bogla-
der. Ud fra disse forudsætninger skønnes ordningen
at ville koste 36 mill. kr. årligt. Ordningen kunne dog
i givet fald begrænses, bl.a. fordi et betydeligt antal
boglader i forvejen er fuldassorterede, således at det
kulturpolitiske mål ved spredningen af eksemplarerne
ikke vil veje så tungt i forhold til disse boglader. En
sondring mellem de fuldassorterede og andre bogla-
der vil dog være vanskelig at gennemføre, bl.a. fordi
bogladerne er i en kontinuerlig udvikling, ligesom
ordningen specielt for de mindre boglader kunne
medføre pladsproblemer. Ordningen måtte derfor re-
alistisk set begrænses til de mindre boglader, som til-
melder sig. Desuden vil omkostningerne kunne mind-
skes, hvis der åbnes mulighed for, at bøgerne afkøbes
forlagene til en reduceret pris. Fratrækkes boghand-
leravancen, vil gennemsnitsprisen formentlig komme

til at ligge omkring 100 kr., og forestiller man sig, at
200 boglader tilmelder sig ordningen, vil de årlige
omkostninger ligge i størrelsesordenen 89 mill. kr.

En ordning med præsentationseksemplarer på bi-
bliotekerne vil indirekte kunne føre til at forøget salg
af de berørte bøger i takt med, at kendskabet til dem
øges. Endvidere vil selve det offentliges indkøb af
bøgerne give et forøget salg, men dog kun under den
forudsætning, at præsentationseksemplarerne sup-
plerer bibliotekernes almindelige samlinger og ikke
bevirker et mindre indkøb fra bibliotekernes side.
Ordningen må derfor forudsætte, at præsentation-
seksemplarerne ikke klargøres til udlån eller rent fak-
tisk udlånes. De bør alene være beregnet til oriente-
ring af bibliotekarerne og til publikums brug på ste-
det. Forudsætter man, at der tilbydes hvert kommu-
nale biblioteksvæsen et præsentationseksemplar af
hver titel, vil der være behov for 275 eksemplarer.
Der må dog regnes med, at visse større kommuner
har behov for flere eksemplarer, og det samlede tal vil
derfor formentlig blive omkring 400. Prisen for disse
bøger vil næppe kunne fastsættes på samme måde
som frieksemplarerne til bogladerne. Forudsættes
det, at bøgerne kan erhverves med 20% rabat i for-
hold til den faste bogladepris, vil de samlede årlige
omkostninger andrage ca. 14,4 mill. kr.

Forslagsstillerne finder, at selvom disse ordninger
indebærer nogle ønskelige og hensigtsmæssige konse-
kvenser af kulturplitisk art, er de forbundet med så
betydelige bevillingskrav, at det antageligt ville umu-
liggøre yderligere støtteordninger til andre litteratur-
typer. Desuden vil bogladeordningen formentlig være
vanskelig at administrere. Man er derfor veget tilbage
for at foreslå ordninger af den nævnte type, selvom
man i og for sig har sympati for dem.

Derimod foreslår man, at Bogfonden, hvis
og når den bliver etableret, får en midlertidig
bevilling til at undersøge følgende pro-
jekt:

En undersøgelse af hvilket antal og hvilken
art boglader, der på frivillig basis måtte øn-
ske at deltage i en ordning, hvor de fra bog-
fonden gratis får tilsendt et eksemplar af
hver dansk skønlitterær bog. For biblioteker-
nes vedkommende hvor mange og hvilke bi-
blioteker, der måtte ønske gratis præsenta-
tionseksemplarer tilsendt.

Hvis disse undersøgelser viser, at det kun
drejer sig om et mindre antal end det i oven-
for anslåede, og at disse (boglader og biblio-
teker) opfylder det formål at blive i stand til
at præsentere et virkeligt velassorteret sorti-
ment af danske skønlitterære bøger netop på
steder, hvor dette er mindre almindeligt, me-
ner man, at bogfonden bør have mulighed
for at kunne få tilført en bevilling til dette
formål.
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Da der har vist sig en vis modstand i bog-
handlerbranchen imod ideen, bl.a. af plads-
mæssige årsager, mens ideen på den anden si-
de ikke er almindeligt diskuteret igennem, og
da det endnu ikke er lykkedes at gennemføre
et nyt å conditionssystem, som ville have no-
genlunde samme formål, er det efter forslag-
stillernes opfattelse for tidligt at afvise tan-
ken. Det skal oplyses, at lederen af Det Sven-
ske Institut, som er gået ind for denne tanke
på det svenske bogmarked, over for medlem-
mer af bogudvalget har meddelt som sin per-
sonlige opfattelse, at denne løsning sandsyn-
ligvis ville blive den form for støtte til bogdi-
stributionen, som i sidste ende vil slå igen-
nem i Sverige.

Flertallet har endvidere overvejet eventuelt at knytte
en generel støtteordning for udgiverne sammen med
royalty-supplementsstøtte, hvor bogfonden aflaster
forlagene for en del af forfatterhonorarerne og even-
tuelt supplerer disse med en vis andel. I den udstræk-
ning man måtte ønske at supplere royaltyen, således
at forfatterne får udbetalt mere end normalt, vil ord-
ningen indebære en direkte forfatterstøtte, hvorimod
dette ikke umiddelbart vil være tilfældet, hvis ordnin-
gen alene indebærer, at vederlæggelsen deles mellem
forlæggeren og bogfonden.

En ordning uden direkte forfatterstøtte kunne eks-
empelvis tilrettelægges således, at bogfonden overtog
1/3 af royaltybetalingen. Ved den normalt anvendte
sats på 15% af bogladeprisen excl. moms betyder det-
te, at fonden betaler de 5%. Et sådant tilskud til bog-
udgivelsen vil muliggøre et fald i bogpriserne, som på
grund af de særlige forhold ved forlagskalkulationen
kan blive større end tilskudsbeløbet pr. bog. Dette
kan igen medføre et forøget salg, omend dette afhæn-
ger af den enkelte bogs karakter og normale marked.
I den udstrækning salget stiger, vil det indebære øko-
nomiske fordele for forfatterne og forlagene. Modsat
vil konsekvensen i alle tilfælde være en mindsket for-
tjeneste pr. solgt bog for bogladerne, og deres eventu-
elle fordel af ordningen vil derfor afhænge af mersal-
gets størrelse. I øvrigt vil det afhænge af en række
forskellige faktorer, om den enkelte boglade vil være
i stand til at udnytte en stigende omsætning. Afgøren-
de er blandt andet, om den vil kunne indpasses i de
eksisterende rammer for så vidt angår personalekapa-
citet, lagerfaciliteter og finansieringsgrundlag. Disse
forhold varierer fra boglade til boglade, men hoved-
tendensen er formentlig, at specielt lager- og finansie-
ringsforholdene gør en sådan ordning betænkelig, i
hvert fald hvis den ikke suppleres med en vis boglade-
støtte.

Man kan på denne baggrund ikke gå ind for en
ordning som den beskrevne. Man finder dens fordele
begrænsede, og man vil endvidere påpege, at den ikke

indeholder momenter, som i særlig grad virker frem-
mende på breddon af det litterære udbud.

De samme betænkeligheder gør sig gældende i for-
hold til en mulig ordning, hvor royaltysupplementet
tillige indebærer en forøgelse af forfatternes royalty,
og man kan derfor heller ikke gå ind for en sådan
ordning. Der kan i øvrigt henvises til overvejelserne
med hensyn til en royaltygaranti ovenfor afsnit 9.2.2.

9.2.3.2. Projektstøtte til enkeltgenrer m.v.
Med hensyn til den oversatte skønlitteratur
for voksne finder de medlemmer af udvalget,
som står bag forslaget om oprettelse af en
bogfond, at der må lægges vægt på den tyde-
ligt faldende udgivelsesaktivitet samt på den
omstændighed, at udbudet i høj grad er kon-
centreret om nogle enkelte sprogområder.
Det er ligeledes på dette område, at der er ta-
le om den mest direkte afhængighed af,
hvorvidt de enkelte titler på forhånd sikres
bogklubudgivelse. På den anden side har
man måttet erkende, at det samlede udbud er
af en sådan størrelse, at en støtteordning
med et så generelt præg, som det er foreslået
for den nye danske skønlitteratur, vil blive
uforholdsmæssigt dyr at gennemføre. Der
foreslås derfor en selektiv projektstøtte for
den oversatte skønlitteratur. Støtten tænkes
gennemført som en forhåndsstøtte, således
at udgiverne på forhånd kan indkalkulere
støttebeløbet.

Tildelingen af støtte foreslås henlagt til
bogfonden, der forudsættes at lægge følgen-
de hensyn til grund: 1) Udgivelsen af littera-
tur fra lande, der ikke er tilstrækkeligt med i
det eksisterende udbud, bør fremmes. 2)
Det samme gælder oversættelser af særlig
vigtige værker fra de allerede repræsenterede
lande. 3) Udgivelsesstøtten bør sikre, at ud-
givelsesegnede oversættelser, som har mod-
taget projektstøtte i tilblivelsesfasen, kan ud-
komme.

Man finder ikke, at bogfonden bør lægges
fast på nogle bestemte beløb til de enkelte
udgivelser, da dette i høj grad vil afhænge af
den enkelte udgaves salgsmuligheder. Som et
vejledende udgangspunkt kan dog angives en
støtte i omtrent samme størrelsesorden som
ville være ydet efter arkbidraget for den nye
danske skønlitteratur. Som en samlet beløbs-
ramme foreslås 2 mill kr. årligt.

De pågældende medlemmer foreslår også, at
der indføres en støtteordning for børne- og
ungdomslitteraturen. I lyset af den betydeli-
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ge og stigende aktivitet, der er inden for dette
område i disse år, finder man ikke en støtte-
ordning efter arkbidragsmodellen påkrævet.
På den anden side mener man heller ikke, at
udbudet af kvalitetslitteratur for børn og un-
ge er fuldt tilfredsstillende, og man foreslår
derfor, at der for at sikre bredden i disse ud-
givelser afsættes en bevilling på 1 mill. kr. år-
ligt til projektstøtte. Ved administrationen af
denne bevilling bør bogfonden frit kunne
foretage afgrænsningen i forhold til de sær-
ligt kostbare udgivelser, jfr. nedenfor, der
bl.a. vil kunne omfatte visse børnebøger og
tegneserier.

Projektstøtte til børne- og ungdomslittera-
tur bør i øvrigt bl.a. kunne ydes til bøger på
indvandrerbørns modersmål. Problemerne
på dette område er fremført af en arbejds-
gruppe nedsat af biblioteksdirektøren i 1980.
I gruppens rapport, Biblioteksbetjening af
indvandrerbørn, Bibliotekstilsynet 1980,
konstateres det, at der i nogle indvandrerlan-
de kun er en sparsom børnebogsproduktion,
specielt hvad angår minoritetssprog i de en-
kelte lande. Det er derfor arbejdsgruppens
opfattelse, at det er nødvendigt at få sat en
materialeproduktion i gang. Gruppen fore-
slår, at kultur- og undervisningsministerierne
udpeger en arbejdsgruppe, der skal beskæfti-
ge sig med produktion af trykt materiale og
av-materialer til indvandrerbørn på deres
modersmål (jfr. rapportens side 38-40).

Endnu et område, hvor man erkender et
klart behov for projektstøtte, er de særligt
kostbare udgivelser, såsom større illustrerede
værker, visse typer faglitteratur for voksne,
illustreret børne- og ungdomslitteratur og
danske originaltegneserier.

Med hensyn til illustrerede værker, herun-
der også mange børne- og ungdomsbøger
samt tegneserier, er forholdet det, at det dan-
ske marked i sig selv ikke er stort nok til at
kunne bære sådanne udgivelser. Man benyt-
ter sig derfor i vid udstrækning af det såkald-
te samtryk. Dette indebærer, at forlag i flere
lande slår sig sammen om udgivelserne, og
får trykt illustrationerne under ét i fælles-
skab. Den mindre kostbare trykning af tek-
sten på det pågældende lands sprog bliver
herefter foranstaltet af den enkelte forlæg-
ger. En sådan praksis er for så vidt hensigts-
mæssig, idet den indebærer økonomiske for-
dele og muliggør en stor spredning af disse

værker. Desuden åbner den mulighed for, at
danske bøger af denne art også får et uden-
landsk marked. På den anden side indebærer
formen også nogle negative sider. Kun bøger
af et vist internationalt tilsnit er egnede til
denne produktionsform, idet de skal være til-
gængelige for publikum i flere lande, og bø-
ger med et særligt lokalt sigte har kun ringe
chancer. Da samtrykproduktionerne på
grund af de lavere omkostninger pr. bog er
særligt konkurrencedygtige i forhold til rent
nationale produktioner, medvirker de på
længere sigt til en internationalisering af ud-
budet, som truer den nationale produktion
af bøger, rettet mod særlige, nationale eller
lokale forhold. I henvendelser til udvalget af
29. oktober 1980 og 20. januar 1982 har Bi-
bliotekarforbundets faggruppe for børnebib-
liotekarer således henledt Bogudvalgets op-
mærksomhed på, at den fire-farvede danske
billedbog står i en yderst alvorlig situation.
De nævnte medlemmer af Bogudvalget anser
det for påkrævet, at disse tendenser modvir-
kes ved en styrkelse af de danske produktio-
ner, og man finder derfor, at der bør kunne
ydes projektstøtte til udgivelse af illustrerede
værker.

Denne støtte bør ydes som en selektiv for-
håndsstøtte, således at støttebeløbet kan ind-
gå i kalkulationen. Bogfonden bør dog ikke
være afskåret fra at yde støtten som en tabs-
garanti, hvis dette i de enkelte tilfælde skøn-
nes mest hensigtsmæssigt. Som en samlet
ramme foreslås et årligt beløb på 500.000 kr.

For de faglitterære udgivelsers vedkommen-
de skønner man dog, at der eksisterer særlige
behov, fordi oversættelser og nyudgivelsr af
standardværker kun vanskeligt lader sig gøre
i et sprogområde som det danske, og man
foreslår derfor en særlig bevilling på 300.000
kr. til dette formål. Inden for den øvrige del
af faglitteraturen har udvalget ikke fundet
påtrængende behov for udgivelsesstøtte, som
bør opfyldes gennem bogfonden.

I en henvendelse af 9. september 1977 til
udvalget fra Statens humanistiske For-
skningsråd (se også herom ovenfor afsnit
9.2.1.), hedder det, at rådet »mener at kunne
konstatere voksende problemer for udgivelse
af humanistisk litteratur, der hænger sam-
men med de stigende omkostninger inden for
bogproduktionen og giver sig udsalg i stigen-
de bogpriser, faldende oplag og mere restrik-
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tiv udgivelsespolitik på dette område. Følger-
ne er dels, at en række arbejder kun med
vanskelighed eller slet ikke finder nogen for-
lægger, dels at de på grund af høj prissættel-
se ikke når frem til deres potentielle publi-
kum, og her tænkes ikke mindst på de stude-
rende, hvis generelle økonomiske vilkår som
bekendt også er blevet forringet i de seneste
år. Dette får atter følgevirkninger for univer-
sitetsbogladernes rentabilitet.

Vilkårene for humanistisk litteratur er i en
periode blevet lettet en smule ved, at univer-
sitets- og tilsvarende institutter i voksende
omfang har påtaget sig udgivelsesvirksom-
hed, som er blevet muliggjort ved de nye re-
produktionsteknikker, men fra en forsk-
ningspolitisk målsætning er det en beklagelig
følge, at en række at disse publikationer ikke
synes at nå uden for en snæver kreds af fag-
fæller med kendskab til disse skriftrækker -
og derfor ikke i tilstrækkelig grad når ud til
offentligheden. Hertil kommer, at beskærin-
gerne af universiteternes budgetter har vist
sig at ramme ikke mindst de publikations-
konti, som har muliggjort disse skriftrækker
og også ydet tilskud til udgivelse på etablere-
de forlag.

Disse vilkår har medført et øget pres på
Statens humanistiske Forskningsråd's mid-
ler: antallet af ansøgninger om udgivelses-
støtte steg fra 64 ansøgninger på tilsammen
2.837.000 kr. i finansåret 1975-76 til 85 an-
søgninger, på i alt 3.297.000 kr. i 1967-77.
Heraf kunne rådet i 1975-76 imødekomme 42
ansøgninger med en samlet bevillingssum på
1.936.000 kr. og i 1976-77 67 ansøgninger
med i alt 2.066.000 kr. For at opnå en bedre
udnyttelse af midlerne og begrænse stignin-
gen mest muligt har rådet i 1975 tilknyttet en
konsulent i reproduktionsspørgsmål.«

Det hedder afslutningsvis i henvendelsen:
»Rådet må således konstatere, at der er vok-
sende problemer både for den forlagsudgivne
og den institutionspublicerede humanistiske
litteratur, og noget lignende synes at være til-
fældet for store dele af den samfundsviden-
skabelige litteratur - problemer, som det i
stigende grad vil blive vanskeligt eller umu-
ligt at løse inden for rammerne af forsk-
ningsrådenes midler og opgaver. Man skal
derfor anmode om, at disse indgår i Bogud-
valgets overvejelser om forbedring af vilkå-
rene for produktionen, distributionen og
brugen af bøger i Danmark, således at even-

tuelle forslag til udgivelsesstøtte også omfat-
ter faglitterære udgivelser. Endelig skal man
gøre opmærksom på, at eventuelle støtteord-
ninger formentlig også bør omfatte former
for lagerstøtte, idet det er rådets erfaring, at
en række humanistiske udgivelser på grund
af omkostningsstigningerne sendes meget
hurtigt på udsalg af forlagene og derfor bli-
ver uopdrivelige for forskere, studerende og
andre.«

De nævnte medlemmer af Bogudvalget
kan tilslutte sig Forskningsrådets vurdering
af situationen, og de ønsker at tilføje, at alt
tyder på, at der er sket en forværring af vil-
kårene siden man modtog henvendelsen i
1977. Medlemmerne kan derfor anbefale, at
der sker en forbedring af Forskningsrådenes
bevillingsmæssige muligheder for at yde ud-
givelsesstøtte.

Der stilles endelig forslag om støtte til klas-
sisk litteratur for børn og voksne. Behovet
for en sådan udgivelsesstøtte har ikke mindst
vist sig i litteraturundervisningen på universi-
teter, læreanstalter, højskoler, seminarier og
gymnasier, men det eksisterer også i det al-
mindelige litterære liv. Ikke kun de alment
anerkendte klassikere, men også nye bøger,
som er udgået fra forlagene, er ofte vanskeli-
ge eller umuligt at fremskaffe for private el-
ler bibliteker. Dette problem viser sig både
indefor fag- og skønlitteraturen, og har bl.a.
været rejst for udvalget i en henvendelse af
15. januar 1979 fra professor i nordisk litte-
ratur, dr. phil. Mogens Brøndsted. Det hed-
der heri, at hovedparten af vore klassiske lit-
teraturværker ikke foreligger tilgængelige i
boghandelen. Et betragteligt antal har i nyere
tid været udsendt i billigserie, men størstede-
len heraf er efterhånden udsolgt. Dette er en
særdeles uheldig situation, ikke alene for de
mange studerende, men også for det brede
læsepublikum, for hvilket vore klassiske dig-
tere bør holdes levende. Udvalget har tillige
modtaget en henvendelse fra en kreds af bi-
bliotekarer om problemet.

De nævnte medlemmer af Bogudvalget
finder, at der bør kunne ydes støtte til genud-
givelse af bøger, som ikke længere markeds-
føres. For at sikre, at denne støtte ikke påvir-
ker markedsforholdene for så vidt angår nye-
re bøger, foreslås det, at ordningen begræn-
ses til kun at omfatte alment anerkendt litte-
ratur, som er udkommet i 1. udgave for mere
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end 20 år siden. Man foreslår, at denne støtte
ydes som en selektiv forhåndsstøtte med en
årlig beløbsramme på 500.000 kr.

Et særligt problem med hensyn til klassi-
kerstøtten er, om den bør suppleres med en
løbende støtte til lagerføringen af klassiske
værker netop for at sikre, at disse værker
konstant er tilgængelige. Omkostningerne
ved bredere lagerføring er over en årrække
øget kraftigt, dels på grund af det stigende
renteniveau, dels på grund af voksende loka-
ieomkostninger. Bogfonden bør derfor være
bemyndiget til at anvende dele af denne udgi-
velsesstøtte til lagerstøtte. Støtten bør ydes
efter ansøgning, da behovet vil variere meget
fra det ene tilfælde til det andet.

Ved fastsættelse af beløbsrammer for de
ovenfor nævnte støtteordninger har de med-
lemmer af udvalget, som står bag forslaget
om en bogfond skønnet over de eksisterende
behov. Nogen entydig klarlæggelse af beho-
vene vil dog ikke kunne nås, før ordningerne
er etableret, og forslagsstillerne finder der-
for, at der bør gives bogfonden forholdsvis
frie hænder med hensyn til overføring af
midler fra en støtteordning til en anden, dog
bortset fra den nye danske skønlitteratur for
voksne. Herved vil det tillige være muligt for
fonden at tage højde for udsving i udgivelses-
mønstret fra år til år inden for de enkelte lit-
teraturtyper.

9.2.3.3. Generel støtte til mindre forlag og
alternativforlag
Ovenfor i afsnit 4.3. side 72 er der redegjort
for nedsættelsen og sammensætningen af un-
derudvalget for alternative produktions- og
distributionsformer. Med hensyn til de alter-
native forlag foreslog underudvalget, at der
ydes en støtte svarende til halvdelen af udgif-
terne til papir, sats, trykning og indbinding
til udgivelse på et egentligt alternativt forlag
af et manuskript, som forinden er afvist af et
traditionelt forlag. Endvidere stillede man
forslag om en ordning, hvorefter biblioteker-
ne forpligtedes til at anskaffe samtlige alter-
native forlags publikationer i et vist omfang
og på visse nærmere angivne vilkår.

Medlemmerne Else Faber, Hertel, Kofod,
Lindbo-Larsen, Spang Olsen, Pade og
Schultz-Lorentzen er af den opfattelse, at de
ovenfor i afsnit 9.2.3.1. og 9.2.3.2. foreslåe-
de udgivelsesstøtteordninger bør suppleres

med en generel støtteordning for mindre for-
lag. Fremvæksten af en række dels alterna-
tivforlag, dels selvstændige mindre forlag på
det traditionelle bogmarkeds præmisser har
været et opløftende fænomen på 70'ernes
bogmarked og er til dels fortsat selv under de
skærpede markedsvilkår i 80'erne. Disse
mindre forlag har fået en kulturpolitisk vig-
tig betydning som alternativer til de større
»etablerede« forlag dels ved at kunne påtage
sig udgivelser, som større forlag har måttet
afvise under den markeds- og kapacitetstil-
pasning, der har været nødvendig for deres
rentabilitet, dels ved i kraft af deres størrelse
at kunne gøre udgivelsesprocessen kortere og
mere overskuelig i et tættere samarbejde mel-
lem forlag, forfattere og andre medvirkende.
Derved har flere af de mindre forlag trods en
kvantitativt relativt beskeden produktion få-
et særlig betydning ved at fungere som ånde-
huller og medvirke til at øge bredden ikke
mindst i det skønlitterære titeludbud.

Denne indsats har imidlertid i vid udstræk-
ning beroet på en idealisme og risikovillig-
hed, som må formodes at ville få vanskelige-
re betingelser under 80'ernes skærpede mar-
kedsvilkår. For at sikre og om muligt øge ud-
givelsesbredden foreslår disse medlemmer, at
der udover den ovenfor skitserede støtte til
entkelttitler kan ydes generelle tilskud til kul-
turpolitisk vigtige enkeltforlag, primært til
etablering i en nærmere angivet startperiode,
sekundært - i undtagelsestilfælde - mere per-
manent til drift.

Til start af nye forlag foreslås, at der ydes
kreditgarantier ud fra en samlet kulturpoli-
tisk og forretningsmæssig vurdering af disses
udgivelsesplaner, formål, økonomiske ram-
mer, personalets erfaring og øvrige kvalifika-
tioner. Støtten bør kun ydes i en afgrænset
etableringsperiode, formentlig på maksimalt
tre år, for at sikre nystartede forlag en rime-
lig indkøring. Den samlede vurdering bør ske
i afvejning af kulturpolitiske og økonomiske
kriterier.

Til drift foreslås, at der undtagelsesvis kan
ydes støtte til forlag med en særlig funktion
i det litterære liv og normalt på ikke-
kommerciel basis. Forslagsstillerne tænker
her på forfatterforlag, som på nonprofit-
vilkår udgiver ny dansk og oversat skønlitte-
ratur, ofte af eksperimentel art, f.eks. Are-
na, Ättika og Jorinde & Joringel. Støtte bør
også undtagelsesvis kunne ydes til kollek-
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tive/kooperative forfatterforlag og forfatter-
værksteder (selvstændige eller i samarbejde
med folkebiblioteker), regionale forlag på
ikke-kommerciel basis og til forlag, som sik-
rer den litterære decentralisering ved en idea-
listisk indsats af alment anerkendt kulturpo-
litisk betydning, herunder kunstforlag
o. lign.

For at sikre hensigtsmæssig udnyttelse af
ressourcerne foreslås det, at det administre-
rende organ bemyndigeds til at operere ela-
stisk inden for en beløbsramme af 1-2 mio.
kr. årligt.

9.3.1. Bogbranchens argumentation imod en bogfond

Medlemmerne Busck, Danielsen og Helweg
må tage klart afstand fra forslaget om opret-
telse af en bogfond, som fremsættes af andre
af udvalgets medlemmer, idet den ikke blot
vil være uegnet til at løse bogbranchens pro-
blemer, men vil være direkte skadelig for
bogmarkedets udvikling. Hvis man ønsker at
fremme den danske bogproduktion og -di-
stribution, må der gås andre veje.

Disse udvalgsrepræsentanter må derfor ta-
ge klart afstand fra forslaget om oprettelse af
en bogfond og fremhæver, at en egentlig
bogfond i realiteten åbner mulighed for en
uhørt statslig regulering af bogbranchens
forhold.

Udgivelsestilskudsordninger vil indebære
klart markedsforvridende følger, som vil vir-
ke skadelige på bogmarkedets naturlige til-
pasningskraft. Bogbranchens repræsentanter
henviser til det meget alsidige titeludbud på
det danske marked og anfører, at de tilfælde,
hvor værdifulde bøger ikke kan udkomme,
må anses for at være så sjældne, at de ikke
kan begrunde en særordning.

Støtteordninger som de i Sverige praktise-
rede - som der henvises til af det foreliggende
forslags stillere - advares der på det bestem-
teste imod. Dels er der tale om ordninger,
som i visse tilfælde virker konkurrenceforvri-
dende, dels må man i selve den påtænkte
fondsdannelse se en magtkoncentration, som
ikke kan være sund for det brede litteratur-
udbud, som i øjeblikket trives - måske bedre
end nogen sinde - i Danmark, hvor antallet
af forlag er større end nogensinde, og hvor
en række nye, mindre forlag medvirker til
den imponerende bredde, der netop i de al-
lerseneste år har præget det danske bogmar-
ked.

Der er i den anledning grund til at minde
om den senere tids rapporter fra Sverige,
hvor litteraturstøtten ikke får opmuntrende
ord med på vejen.

I januar 1980 skrev Svenska Bokförlägga-
reföreningens direktør Jonas Modig i en arti-
kel i Dagens Nyheter under overskriften:
»Fremtiden er uvis, lønsomheden bliver
mindre«, at den svenske stat optrådte med et
janushovd, hvis ene side opmuntrede forla-
gene til udgivelse gennem udgivelsesstøtte,
og hvis anden side prispressede bogbranchen
i det offentliges bogindkøb.

Han foreslog bl.a., at man som en mulig
løsning på nogle af den svenske bogbranches
problemer pålagde stat og kommune at beta-
le »anstændigt« for bøgerne ved køb i bog-
handelen og undlod at presse faget for leve-
rancerabatter.

Den daværende formand for den
internationale forlæggerforeninge (som nu er
formand for Svenska Bokförläggareförenin-
gen) Per A. Sjögren udtalte så sent som den
20. maj 1980 i et interview i Svenska Dagbla-
det, at statsindgreb ikke har vist sig at være
lykken i Sverige:

»Den statslige litteraturstøtte (har) hidtil haft en ud-
formning, som opmuntrer forlagene til at udgive et
større antal titler, end de ellers ville have gjort. Nu
må vi vælge. Skal staten fortsætte med at støtte ud-
givelsen af stadig flere titler, som sidenhen bliver lig-
gende usolgte - eller skal man med fornuft og måde-
hold forsøge at få regnestykket til at gå op og give
boghandelen hjælp i form af lager- og distributions-
støtte . . . . Hvis statsfinanserne ikke rummer mulig-
hed for en øget satsning på bogbranchen, mener jeg
for min part, at man gerne kan fjerne en del af littera-
turstøtten og anvende den til helt andre formål.«

Allerede på et væsentligt tidligere tidspunkt
udtalte stadsbibliotekar Bengt Holmström i
sin rapport Statligt Litteraturstöd, 1977, som
der henvises til, at virkningen af den svenske
litteratur støtte har været svær at få øje på i
det generelle prisbillede, lige som den synes
at have haft en negativ indflydelse på udgi-
velseskvaliteten:
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»Særlig mærkbar har den øgede udgivelse af svensk
lyrik været, en udvikling på både godt og ondt. Men
også den kvalificerede oversættelseslitteratur er ud-
kommet i øget mængde i de år støtten har fungeret.
Også her er det måske i særlig grad lyrikudgivelserne,
som blomstrer, men da tilgangen er god, har ekspan-
sionen ikke, som det gælder for den svenske lyrik,
indebåret en samtidig kvalitetssænkning. Når det
drejer sig om nye svenske romaner for voksne, har de
senere år visseligen været kendetegnet af voksende
udgivelse, men niveauet er, set i et længere perspek-
tiv, ikke ekstremt højt,« (s. 62).

De her citerede svenske vidneudsagn om lit-
teraturstøttens helt generelle virkninger taler
et tydeligt sprog om, hvordan en sådan, kun-
stigt opbygget udgivelsesselektion ved hjælp
cif statsmidler i det lange løb giver anledning
til både utilfredshed og stagnation.

Heller ikke udgivelsen af klassisk litteratur
for børn og voksne finder disse medlemmer
det rimeligt at forbinde med oprettelse af en
bogfond.

Medlemmerne henleder opmærksomheden
på, at der kontinuerligt finder en ikke ubety-
delig udgivelse sted på forlagene af såvel
klassisk børnelitteratur som af klassiske vær-
ker i det hele taget. Med hensyn til bøger af
anerkendte forfattere, som er udgået fra for-
lagene og som efterspørges på bl.a. bibliote-
kerne, finder der en betydelig aktivitet sted
bl.a. under medvirken af Nyt Dansk Littera-
turselskab, som har til formål at arbejde for,
at bøger, som bibliotekerne savner, udgives
eller genudgives.

Fra bogbranchens side finder man således
ikke, at der på noget punkt er begrundet mo-
tivering for oprettelse af en bogfond ud fra
de rådende forhold på bogmarkedet.

Et skridt i den rigtige retning vil være at
styrke de bestående fonde og støtteordnin-
ger, herunder Statens Kunstfond, og i det he-
le at udvide støttemulighederne for forfat-
tere og oversættere.

Der sigtes her til de eksisterende støtteord-
ninger, som gennem Kulturministeriet og en
række private fonde samt forskningsrådene
kanaliseres ud til en række udgivelser. Bog-
branchens repræsentanter finder det natur-
ligt, at disse værdifulde støttemuligheder ud-
bygges i det omfang, der vil kunne opnås be-
villingsmæssige midler til, lige som man ser
med sympati på mulighederne for at forbed-
re de økonomiske støtteordninger til forfat-
tere og oversættere.

Det er i et lille sprogsamfund som det dan-
ske nødvendigt at opretholde og udbygge
mulighederne for produktionsstøtte til en
række udgivelser, for at disse kan blive til-
gængelige for publikum og dermed yderlige-
re bidrage til et bredt og alsidigt udbud af
vanskeligt salgbar litteratur.

9.3.2. Kautionsstøtte til nyetablerede, even-
tuelt eksisterende forlag
Bogbranchens repræsentanter, Busck, Dani-
elsen og Helweg, kan ikke tilslutte sig visse
medlemmers forslag om en generel støtteord-
ning for mindre forlag, (afsnit 9.2.3.3.).

Disse medlemmer mener, at det ville være
bedre at åbne mulighed for at lette adgangen
for personer med fornøden uddannelse og
idéer til at etablere sig som forlæggere gen-
nem en udbygning af en af bogbranchen alle-
rede etableret kautionsstøtteordning for bog-
lader - Boghandlernes Kautionsinstitut -
eventuelt gennem en nyetablering af et tilsva-
rende kautionsinstitut, såfremt en sammen-
lægning af rent tekniske årsager mod for-
ventning ikke skulle kunne lade sig gøre.

Boghandlernes Kautionsinstitut, som er en
selvejende institution, er oprettet i 1981 af
Den danske Boghandlerforening og Den
danske Forlæggerforening i fællesskab, og
den har allerede oparbejdet en administra-
tion, som formentlig inden for sine rammer
vil kunne påtage sig en udvidet opgave som
den foreslåede.

Inden for andre erhvervsgrene har sådanne
kautionsordninger været praktiseret i en år-
række. De har fungeret på bedste måde som
et positivt udviklingselement i brancher,
hvor de har ydet støtte til små og mindre
virksomheder, som kapitalmæssigt har mødt
vanskeligheder.

En ordning kan formes som en etable-
ringshjælp, men også ved overtagelser, over-
dragelser og eventuel teknisk modernisering
af bestående forlagsvirksomheder bør der
kunne indgives ansøgning til et sådant kau-
tionsinstitut.

Det er ovennævnte medlemmers opfattel-
se, at en ordning selvsagt bør være åben for
alle.

Det skal understreges, at man ved at følge
de principper, som her fremlægges, undgår
konkurrenceforvridninger, hvilket må anses
for at være et gode.

203



9.3.3.1. Forslag om nedsættelse eller fjernel-
se af bogmomsen
Bogbranchens repræsentanter er af den op-
fattelse, at den helt afgørende forbedring af
vilkårene for bogproduktionen og bogspred-
ningen i Danmark vil kunne opnås gennem
en nedsættelse eller fjernelse af bogmomsen.
Dette vil være det enkleste middel til opnåel-
se af den ønskede forbedring.

Der gøres opmærksom på, at man for-
længst har indset dette i de andre fællesmar-
kedslande, hvor man enten helt har fjernet
momsen på bøger (England har aldrig haft
bogmoms) eller belagt bøger med en moms,
der er væsentligt mindre end den moms, der
lægges på andre varer. I Italien har man væ-
ret så tilfreds med de kulturelle virkninger af
bogmomssænkningen i forhold til momsen
på andre varer, at man nu har nedsat den la-
ve bogmoms på 6°7o yderligere til kun 2%. Ir-
land har i foråret 1982 helt ophævet momsen
på bøger.

Når momsnedsættelse værdsættes så meget
for bøgernes vedkommende i udlandet skyl-
des det, at bogmomsen i sig selv betyder en
belastning på bogpriserne, som er selvfor-
stærkende, al den stund højere bogpriser
som oftest bevirker mindre oplag og dermed
yderligere prisstigninger.

Hvis man vil bedømme virkningen af en
momsreduktion på bøger, bør det betænkes,
at netop den såkaldt gode og seriøse littera-
tur ofte er belastet med relativt høje stykom-
kostninger på grund af de små oplag.

Ubetydelige finanspolitiske virkninger
Bogmomsen indbragte i 1980 ca. 235 mill,
kr.

Dette indebærer imidlertid ikke, at en
momsnedsættelse vil medføre et provenuetab
for det offentlige, der blot tilnærmelsesvis vil
svare til selve nedsættelsesbeløbet.

Tvært imod vil der blive tale om yderst be-
grænsede finanspolitiske virkninger. Det
skyldes følgende årsager:
Det offentlige har i forvejen indbetalt om-
kring en trediedel af momsbeløbet på 235
mill. kr. ved køb af bøger til undervisnings-
og biblioteksbrug.

Ud fra dette faktum kan det offentliges re-
elle udbytte af bogmomsen nedsættes med
ca. 80 mill. kr. til ca. 155 mill. kr.

En momsnedsættelse vil automatisk med-
føre større efterspørgsel og dermed også mu-

lighed for at trykke større oplag samt for at
udgive bøger, der ellers ikke ville kunne ud-
komme på grund af for små oplagsmulighe-
der.

Mersalget vil således i sig selv indebære en
delvis kompensation for det umiddelbare
provenuetab ved en momsnedsættelse.

Uvurderlig styrkelse af kultur- og uddannel-
sesniveauet
Samtidig vil en nedsættelse af bogmomsen -
eller en fjernelse af den - medføre en uvur-
derlig stimulans for kultur- og uddannelses-
niveauet her hjemme.

Da man fritog dagspressen for moms var
det for at sikre de bedst mulige vilkår for den
bredest mulige kommunikation, som anses
som en livsbetingelse for et demokratisk
samfund.

Sådan som samfundet i dag er indrettet, er
bøger et væsentligt og integreret led i sam-
fundets aktuelle kommunikation og debat,
lige som de nu som før er grundlæggende for
al uddannelse.

Behovet for at læse og for at bruge bøger
er i stærk stigning, således som det især ses
af den kraftige stigning i folkebibliotekernes
udlån. Men det er vigtigt, at både publikum
og biblioteker samt uddannelsesinstitutioner
får mulighed for at købe flere bøger og vælge
mellem flere titler på et frit bogmarked gen-
nem nedbringelse af bogmomsen.

En momsnedsættelse vil forøge udgivelses-
bredden

Det uafhængige analyseinstitut Børsinfor-
mation har i en gennemgang af bogbran-
chens generelle forhold i en analyse fra okto-
ber 1980 af Gyldendal konkluderet følgende
omkring spørgsmålet om et bortfald eller en
nedsættelse af momsen på bøger:

»Problemstillingen for forlagene i dagens
situation er den relativt betydelige prisføl-
somhed, der er til stede ved salg af bøger.
Det er rimeligt at forvente, at de økonomsike
tilstande, der for tiden er fremherskende, vil
lægge en generel dæmper på salget, hvilket
kunne konstateres i 1979. Branchen selv
hævder, at bogmomsen er en af de væsentlig-
ste hindringer for et øget salg, og dette må
anses for værende sandsynliggjort under
hensyntagen til den store elasticitet, der synes
at være til stede . . . og med bogmomsen er
det vor opfattelse, at hele den litterære akti-
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vitet bliver kunstigt neddæmpet i modsæt-
ning til vore nabolande, hvor lave/manglen-
de momssatser har betydet et nyt opsving for
forlagene. Med den filosofi, der er til stede i
forlagene (jfr. den senere gennemgang) er det
vor opfattelse, at bortfald af bogmomsen ik-
ke vil aflejre sig som likvider i forlagene men
i stedet gå til en forøgelse af bredden i forla-
gets udgivelser og dermed direkte stimulere
et rigere litterært miljø samt afsætning og
vækst på længere sigt.«

Momsnedsættelsen uden bogfondens negati-
ve virkninger
En momsnedsættelse vil alene indebære en
stimulerende virkning for bogspredningen
uden de negative virkninger, som vil være
forbundet med en støtteordning gennem en
bogfond. Her tænkes ikke alene på de nævn-
te generelle skadevirkninger men også på den
omstændighed, at en støtteordning gennem
en bogfond - som skal have til formål at ned-
bringe bogpriserne - også sænker
boghandleravancerne, som beregnes af bø-
gernes udsalgspris på samme måde som for-
fatternes honorar, nemlig af bogladeprisen
excl. moms.

Dette kan næppe være hensigten, idet ud-
valgets formål klart har været at bevare eller
styrke bredden i dansk boghandel.

En momsnedsættelse slår endvidere omgå-
ende igennem på hele bogmarkedet, og den
får ingen negativ betydning for hverken bog-
handlernes indtjening eller forfatternes ho-
norar, idet den sænkning af priserne for nye
bøger, som kan blive en følge af en moms-
sænkning, og som går ud over momsnedsæt-
telsen, i sagens natur vil blive mere end op-
vejet gennem den øgede afsætning.

Størst gennemslagskraft for den vanskeligt
sælgelige litteratur
Det er heller ikke rigtigt, når det fra visse
medlemmers side har været anført, at en
momsfritagelse eller en momsnedsættelse vil
være en for bred og unuanceret støtteform.

Hvis man vil bedømme virkningen af en
ophævelse af bogmomsen eller en moms-
sænkning på bøger, bør man være opmærk-
som på, at netop den vanskeligt sælgelige lit-
teratur ofte er belastet med stykomkostnin-
ger, som ligger relativt højt.

En generel momsreduktion for bøger fører
altså automatisk muligheder med sig, som

kan virke særlig inspirerende for udgivelsen
af vanskeligt salgbar litteratur, hvorimod ef-
fekten ved en momsnedsættelse for den mas-
seproducerecde litteraturs vedkommende vil
være beskeden på grund af disse bøgers rela-
tivt lave prisniveau.

Yderligere er det væsentligt at understrege
nødvendigheden af at sikre, at den store
bredde, der gennem mange år er oparbejdet
i den dansksprogede litteratur, bevares i de
kommende års teknologiske udvikling på
kommunikationsområdet, hvor video-
kassetter og satellittransmitterede tv-
programmer fra Europa bliver betydnings-
fulde elementer i gennemsnitsfamiliernes fri-
tidsmønster.

I den forbindelse skal man gøre sig klart,
at Danmark er et lille sprogområde, og at
langt større sprogområder i det fællesmar-
ked, som vi er medlemmer af, har søgt at be-
vare bogens position gennem sænkning eller
fjernelse af bogmomsen:

Momsen på bøger i Fællesmarkedet 1982

Land

Belgien
Danmark
Frankrig
Grækenland
Holland
Irland
Italien
Luxemburg
Storbritannien . . . .
Vesttyskland

Bogmoms

6%
22%

7%
0%
4%
0%
2%
6%
0%

6,5%

Almindelig
varemoms

14-25%
22%

23-33%
0%

18%
18%

12-18%
16%

7,5-15%
13%

9.3.3.2. Flertallets holdning vedrørende bog-
momsen
Medlemmerne Ettrup, Else Faber, Hertel,
Kofod, Lembourn, Lindbo-Larsen, Pade,
Spang Olsen, Schultz-Lorentzen og Weincke
finder ikke at kunne gå ind for en ensidig af-
skaffelse eller en nedsættelse af momsen for
bøger. Det må i denne forbindelse bl.a. på-
peges, at det kan være forbundet med van-
skelige afgrænsningsproblemer at fritage en
bestemt varegruppe for moms. Disse proble-
mer kendes i nogen grad fra den eksisterende
momsfritagelse af aviser. Hertil kommer, at
en moms fritagelse efter disse medlemmers
opfattelse er en for bred og unuanceret støt-
teform. Det skal ikke betvivles, at en moms-

205



fritagelse eller -nedsættelse i et vist omfang
vil medføre lavere bogpriser og dermed også
et større salg og i den sidste ende et bredere
udbud. Dette vil imidlertid gøre sig gældende
over en meget bred front, og det vil navnlig
gavne et stort antal udgivelser, som allerede
i dag klarer sig udmærket og derfor ikke har
noget reelt støttebehov. Den afledte effekt
for de marginale udgivelser vil derfor være
dyrt betalt, og den vil være opnået på en må-
de, som set i sammenhæng med de mange,
livsnødvendige varer, som fortsat momsbe-
lægges, vil være kritisabel. Hertil må føjes,
at den særlige fordel, som ligger i en støtte-
ordning i form af en momsafskaffelse eller -
reduktion, og som består i, at ordningen helt
udelukker enhver form for statslig styring af
litteraturudbuddet, også kan opnås på til-
fredsstillende måde ved andre generelle ord-
ninger, knyttet til genrer eller lignende.

Et medlem af udvalget, Hans Jørgen Lem-
bourn, har ønsket at gøre opmærksom på, at
når han i denne betænkning tilslutter sig fler-
tallets opfattelse vedrørende umuligheden af
at afskaffe bogmomsen, hvorimod han i den
tidligere delbetænkning om biblioteksafgif-
ten til forfattere indtog det modsatte syn-
spunkt, skyldes det finanspolitiske overvejel-
ser.

Når den finanspolitiske indtægt nu er på
ca. 230 mio. kr. fra bogmomsen, er det poli-
tisk urealistisk at forestille sig en afskaffel-
se. Under denne forudsætning er der mere
politisk mening i at forsøge at skabe diverse
støtteordninger. Lembourn er i øvrigt enig i,
at en fjernelse af momsen vil have så generel-
le virkninger, at adskillige af de værste
mangler i dag i bogsituationen ikke vil blive
afhjulpet tilstrækkeligt, og at mere selektive
ordninger er at foretrække.

Indførelse af en differentieret moms er af-
hængig af politiske beslutninger over et bre-
dere varespektrum. Det vil næppe være rime-
ligt alene at nedsætte momsen på bøger, selv-
om det i en række EF-lande har vist sig at
kunne gennemføres administrativt. Lem-
bourns stillingtagen til en eventuel differenti-
eret moms i Danmark må således afhænge af
en samlet politisk vurdering, hvis situationen
opstår.

9.3.3.3. Indførelse af biblioteksafgift for
forlæggere
En anden mulig ordning, som ville indebære
en generel forlagsstøtte, ville være at udvide
biblioteksafgiftsordningen, således at den
også kommer til at omfatte forlæggere. Som
det fremgår af udvalgets 1. delbetænkning,
Biblioteksafgiften, bet. 877/1979 side 20 f.
drøftede udvalget et forslag af denne art,
men det blev af udvalgets flertal henvist til
nærmere overvejelser i lyset af udvalgets
konklusioner vedrørende udgivelsessituatio-
nen i dens helhed.

4 medlemmer af udvalget, Busck, Daniel-
sen, Helweg og Schlichtkrull, er, svarende til
hvad der var deres synspunkt under den tidli-
gere behandling af spørgsmålet om biblio-
teksafgiften, stadig af den opfattelse, at det
grundlæggende princip bag en biblioteksaf-
gift til forlagene er vederlagssynspunktet:

Afgiften vil være det offentliges betaling
for, at værker udgivet af danske forlæggere
udlånes gratis til publikum - ganske svarende
til det bærende princip bag den allerede eksi-
sterende afgift til danske forfattere. Der vil
således ikke blive tale om en støtteordning,
men om en vederlagsordning, hvorigennem
der gives forlagene en berettiget kompensati-
on for den intensive udnyttelse af deres vær-
ker, der finder sted på folke- og skolebiblio-
tekerne.

Man har henvist til motiveringen for det
vederlag, der i 1946 blev indstiftet som en del
af bibliotekslovgivningen, hvorefter formå-
let er at sikre danske forfattere et vederlag
for den gennem bibliotekernes udlån stedfin-
dende brug af deres bøger.

Ganske tilsvarende forhold gør sig gælden-
de for forlagene, der må se deres bøger blive
udlånt i stærk stigende grad gennem bibliote-
kerne. Derved mister forlagene på samme
måde som forfatterne indtægter, der skulle
være indkommet ved salg og medvirke til fi-
nansieringen af et bredere udbud. Også bog-
priserne rammes indirekte af det vederlags-
frie udlån, som i mange tilfælde fører til en
beskæring af muligheden for højere oplag og
således resulterer i højere udsalgspriser på
bøger. Endelig er det anført, at forlagene i
høj grad medvirker aktivt og kreativt i bo-
gens tilblivelsesproces.

Disse synspunkter, mener forlæggerne, er
senere blevet underbygget gennem en delun-
dersøgelse fra Ekonomiske Forskningsinsti-
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tutet vid Handelshögskolan i Stockholm (Bi-
blioteksersättning till förlagen, april 1978),
der konkluderer, at »Biblioteksersättning til
förlagen kan motiveras dels derför att biblio-
teken sannolikt har en negativ nettoeffekt på
förlagens försäljning, dels som en lättadmi-
nistrerad, flexibel och rimlig fördelingsnyc-
kel . . . Biblioteksersättning har knappast
några negativa kulturpolitiske följder, men
sannolikt visse positiva sådanna följder . . .«

Fra forlagenes side foreslås det, at biblio-
teksafgiften til forlagene principielt kommer
til at omfatte alle bøger af danske og uden-
landske forfattere udgivet af forlag, der har
hjemsted i Danmark, herunder Færøerne og
Grønland, og som står på bibliotekernes hyl-
der. Man er dog indstillet på en tidsbegræns-
ning af afgiftspligten, f.eks. på ti år beregnet
enten efter udgivelsesåret for den pågælden-
de titel (genudgivelse i ny udgave eller nyt op-
lag genopretter afgiftspligten) eller efter det
år, hvori bogen blev indkøbt til den pågæl-
dende bibliotek.

Med hensyn til afgifternes størrelse er man
fra forlæggerside indstillet på, at dette
spørgsmål søges løst gennem forhandling
mellem parterne, ligesom man på ingen måde
stiller sig afvisende over for praktisk eller
økonomisk begrænsede overgangsordninger.

Man har endvidere gjort opmærksom på,
at det ville være naturligt, at reglerne om bi-
blioteksafgiften, herunder afgiften til for-
læggerne, fandtes i ophavsretslovgivningen,
men det understreges, at den af forlæggerne
ønskede afgiftsordning - baseret på det in-
dividuelle vederlagsprincip - udmærket kan
etableres på det nugældende hjemmelsgrun-
dlag, altså udenfor ophavsretslovgivningen.

Endelig har man givet udtryk for den op-
fattelse, at der ved en revision af folkebiblio-
teksloven bør indføres biblioteksafgift for al-
le de lydoptagelser af litterære værker, der
findes i folke- og skolebibliotekerne, således
at disse lydoptagelser i afgiftsmæssig hense-
ende ligestilles med bøger, samt at der ved
lovrevisionen ligeledes indføres en forlægger-
afgift for lydbøger efter samme principper
som den foreslåede forlæggerafgift vedrø-
rende bøger.

Medlemmerne Ettrup, Hertel, Kofod, Lind-
bo-Larsen, Pade, Spang Olsen, Schultz-Lo-
rentzen og Weincke udtaler i anledning af det
ovenfor fremsatte forslag om en biblioteks-

afgift til forlagene: Forslaget er identisk
med det forslag som 6 af udvalgets 13 med-
lemmer (Danielsen, Else Faber, Helweg,
Lembourn, Schlichtkrull og Smith) fremsatte
i »Delbetænkning fra Bogudvalget. Biblio-
teksafgiften.« (bet. nr. 877:1979), og som li-
geledes var fremsat i den i 1977 offentliggjor-
te betænkning fra underudvalget vedrørende
biblioteksafgiften.

Det bygger på den opfattelse, at forlagene
ligeså vel som forfatterne må have krav på en
betaling fra det offentlige som kompensation
for de salgsindtægter, forlagene mister på
grund af udlånet fra bibliotekerne. Det går
endvidere nærmere ud på, at der skal ydes af-
gift for alle bøger af såvel danske som uden-
landske forfattere, udgivet af forlag, der har
hjemsted i Danmark, herunder Færøerne og
Grønland, og som står på bibliotekernes hyl-
der.

I delbetænkningen fra 1979 har 7 af udval-
gets medlemmer (Birkelund, Gimbel, Hertel,
Kofod, Lindbo-Larsen, Schultz-Lorentzen
og Weincke) og i underudvalgsbetænkningen
fra 1977 4 af underudvalgets 8 medlemmer
udtalt sig imod indførelsen af en forlægger-
afgift, udformet som det foreslåede, og de
har udførligt redegjort for grundene til, at
der efter deres mening ikke med rimelighed
kan argumenteres for en biblioteksafgift til
forlagene ud fra det kompensationssyns-
punkt der anlægges af forslagsstillerne. Her-
om kan henvises til underudvalgsbetænknin-
gen s. 41-59 og til delbetænkningen s. 19-21.
Medlemmerne Ettrup, Spang Olsen og Pade,
som ikke var medlemmer af udvalget, da del-
betænkningen blev vedtaget, tilslutter sig
denne argumentation. For medlemmerne
Ettrup, Hertel, Kofod, Lindbo-Larsen,
Spang Olsen, Pade, Schultz-Lorentzen og
Weincke kan der herefter kun være tale om
at tage stilling til, om en eventuel offentlig
støtte til bogudgivelsen i Danmark - som de
i den nuværende situation anser for påkrævet
- med fordel vil kunne ydes i form af en bi-
blioteksafgift til forlagene.

Herom ønsker disse medlemmer med til-
slutning fra Else Faber og Lembourn at an-
føre følgende:

Som støtteform har biblioteksafgiften den
almindelige fordel, der er forbundet med alle
generelle støtteordninger. Den virker auto-
matisk, og man undgår centrale bedømmel-
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ser og vurderinger. Biblioteksafgiften har
yderligere den særlige fordel fremfor f.eks.
en momsafskaffelse eller -nedsættelse, at der
til trods for dens generelle karakter er ind-
bygget en vis selektivitet i den, derved at den
er knyttet til bibliotekernes indkøb. Støtte til
en del underlødige titler undgås, og afgiften
vil formentlig have en tendens i retning af at
øge forlagenes interesse i udgivelse af littera-
tur af en sådan kvalitet, at man kan regne
med, at den købes af bibliotekerne.

Heroverfor står imidlertid en række for-
hold, der udfra synspunktet om forlagsstøtte
må betegnes som ulemper.

En biblioteksafgift til forlagene vil først og
fremmest komme de titler til gode, der er
stærkest repræsenteret i bibliotekerne, hvil-
ket i vid udstrækning vil sige de titler, der og-
så sælges mest. Ordningen vil være uden reel
betydning for den del af den værdifulde litte-
ratur, der kun er repræsenteret i biblioteker-
ne med små bindtal, og det er tilfældet med
store dele af skøn- såvel som faglitteraturen,
især efter nedskæringerne i folkebiblioteker-
nes materialekonti siden slutningen af
7O'erne. Det må også af disse grunde anses
for tvivlsomt, om ordningen vil kunne yde
noget bidrag til at bryde de tendenser til mo-
nopolisering eller koncentration inden for
forlagsbranchen, som de pågældende med-
lemmer mener bør søges modvirket.

En forlæggerafgift svarende til forfatteraf-
giften ville desuden af administrative grunde
tidligst kunne falde 1 å 1 Vi år efter en publi-
kations udgivelse og således ikke komme nye
udgivelser og udgivere til gode i den fase,
hvor de har størst behov herfor.

En yderligere ulempe ved en biblioteksaf-
giftsordning for forlæggerne er det endeligt,
at den er uden særlig effekt i andre led. Den
vil næppe i større udstrækning gavne forfat-
tere, biblioteker eller boghandlere, og den vil
næppe i almindelighed medføre fordele for
læserne i form af et større eller mere lettil-
gængeligt udbud af bøger eller lavere bogpri-
ser.

Der er ikke i forbindelse med forslaget om
biblioteksafgift til forlagene givet præcise
oplysninger om, hvordan ordningen nærme-
re tænkes gennemført. Formentlig forestiller
man sig en afgift baseret på optælling af
bindtal i lighed med den, der foretages for
forfatterafgiftens vedkommende, og der vil i
så fald for bibliotekerne blive tale om et ad-

ministrativt arbejde af stort omfang. En
meget stor ny kategori af bøger skal inddra-
ges under optællingen, hvad der vil volde be-
tydelige vanskeligheder som følge af, at fol-
kebibliotekernes katalogiseringssystem ikke
er indrettet på at give oplysninger om, hvilke
forlag bøgerne er udkommet på. Disse admi-
nistrative vanskeligheder vil i hvert fald gøre
sig gældende, så længe en optælling ikke kan
foretages ved hjælp af EDB.

Sammenfattende må disse udvalgsmed-
lemmer være af den opfattelse, at en stats-
støtte til udgivelsesvirksomhed vil kunne
ydes billigere, mere effektivt og på en kultur-
politisk mere hensigtsmæssig måde ved andre
metoder end ved en biblioteksafgift for for-
lagene, jfr. herom nærmere i afsnittet om op-
rettelsen af en bogfond.

Medlemmerne Else Faber og Lembourn øn-
sker at udtale følgende: Da de har ændret op-
fattelse i forhold til deres standpunkt i delbe-
tænkningen, vil de gøre opmærksom på, at
forlagene kan have krav på en betaling fra
det offentlige som kompensation for de
salgsindtægter, forlagene eventuelt mister på
grund af udlånet fra bibliotekerne, såfremt
et sådant tab kan dokumenteres.

9.3.4. Mindretalsudtalelse afgivet af U.
Schlichtkrull
Et medlem af udvalget, Schlichtkrull, ønsker
at udtale følgende:

Sådan som landets økonomiske situation
tegner sig nu og i adskillige år fremover, er
forslaget om oprettelse af en bogfond med
det dertil hørende administrationsapparat,
på nuværende tidspunkt efter min mening
ganske urealistisk, og når forholdene en gang
i fremtiden måtte have bedret sig så meget, at
der kan være mulighed for at realisere tanken
om et centralt organ for støtteforanstaltnin-
ger til litteraturformidlingen, må det formo-
des, at der også er sket sådanne ændringer i
forholdene på bogmarkedet og i samfundet
som helned, at en ny analyse og vurdering af
behovene vil være nødvendig. Ud fra denne
opfattelse finder jeg det for mit vedkommen-
de nytteløst at tage stilling til enkelthederne
i forslaget om en bogfond, selv om nogle af
de støtteforanstaltninger, som efter forslaget
skulle indgå i bogfondens virksomhed, kan
forekomme velbegrundede.
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9.4. Støtte til boghandelen

Bogudvalget har indgående drøftet spørgs-
målet om etablering af støtteordninger for
boghandelen. Under disse drøftelser er det
fra branchens side blevet anført, at man ikke
mener at have behov for særlige støtteord-
ninger. Man har herved navnlig henvist til, at
boghandelen udnytter de eksisterende mulig-
heder for at løse væsentlige problemer ved
hjælp af gældende lovgivning f.eks. vedrø-
rende efteruddannelse for faglærte og ufag-
lærte, konsulentordning og kautionsinstitut.

Udvalget vil pege på den nære sammen-
hæng mellem bogladernes økonomi og det
offentliges rabatpolitik ved placering af leve-
rancer til biblioteker og skoler.

Biblioteks- og skoleleverancer blev holdt
udenfor, da branchen i 1956 fik dispensation
fra monopollovens § 10 til at holde faste pri-
ser på bøger. De frie priser på disse leveran-
cer har man kunnet leve med i tider, hvor
dækningsbidraget på bøger lå højt i forhold
til andre varer og omkostningsniveauet i bog-
laderne var lavt, og i tider hvor bogsalget var
støt stigende fra år til år. I de senere år, hvor
omkostningsniveauet har været stærkt sti-
gende, uden at boghandlernes dækningsbi-
drag på bøger er steget nævneværdigt, er der
begyndt at opstå økonomiske problemer, og
problemerne vokser i takt med, at bogsalget
reelt falder, både regnet i årets priser og i fa-
ste priser.

Ser man på gennemsnitsbogladens økono-
mi i 1981 viser det sig, at andre varer end
bøger udgjorde 37% af omsætningen, men
dette salg bidrog med 45% af bruttoavancen.
Det betød i realiteten, at boghandlernes ikke-
bogkunder ydede et ufrivilligt tilskud til bi-
bliotekernes og skolernes rabatter.

Det er udvalgets opfattelse, at der knytter
sig meget væsentlige kulturpolitiske interes-
ser til et fintmasket og velfungerende bog-
handlernet i Danmark, og man ønsker på
denne baggrund at understrege de vidtræk-
kende kulturpolitiske konsekvenser, som på

dette område kan følge af det offentliges ind-
købspolitik. De besparelser i driften af bibli-
oteker og skoler, man på kort sigt kan opnå
ved en hårdhændet pris- og rabatpolitik, vil
på længere sigt være dyrekøbte, hvis de fører
til nedlæggelse af boglader og behov for
statssubsidiering.

Udvalget foreslår på denne baggrund, at
der optages forhandlinger mellem på den ene
side Direktoratet for statens indkøb og de
kommunale og amtskommunale organisatio-
ner og på den anden side bogmarkedets orga-
nisationer med henblik på at aftale faste
maksimumsgrænser for leverancerabatterne.

Flertallet, som ovenfor i afsnit 9.2. har
stillet forslag om oprettelse af en bogfond,
vil i denne sammenhæng fremhæve, at denne
fond er tænkt opbygget som et organ med en
meget høj grad af handlefrihed. Bogfonden
vil derfor efter omstændighederne på eget in-
itiativ kunne foreslå og eventuelt iværksætte
støtteordninger for boghandelen, hvis akutte
behov herfor senere skulle opstå.

Medlemmerne Ettrup, Else Faber, Hertel,
Kofod, Lembourn, Lindbo-Larsen, Spang
Olsen, Pade, Schultz-Lorentzen og Weincke
ønsker at knytte nogle bemærkninger til
spørgsmålet om støtte til bogcaféer. Bogca-
féer kan være at meget stor betydning i loka-
le miljøer, og i sådanne tilfælde finder man
det naturligt, at der ydes lokal støtte, så læn-
ge caféerne ikke er samhandelsberettigede.
Støtte kan f.eks. tage form af direkte økono-
misk støtte eller i form af lokaler til en lav
leje eller gratis lokaler, f.eks. i aktivitetshuse
o. lign.

Medlemmerne Busck, Danielsen, Helweg
og Schlichtkrull ønsker at tage afstand fra
disse bemærkninger, idet man finder, at så-
danne særordninger for bogcaféerne vil virke
konkurrenceforvridende i forhold til bog-
handlerne.

9.5. Administrationen af de foreslåede støtteordninger. Oprettelse af en bogfond

Medlemmerne Ettrup, Else Faber, Hertel,
Kofod, Lembourn, Lindbo-Larsen, Pade,
Spang Olsen, Schultz-Lorentzen og Weincke
anser det for nødvendigt, at der oprettes et

særligt organ i form af en bogfond til at ad-
ministrere de i det foregående omtalte støtte-
ordninger, idet denne administration vil
kræve en særlig sagkundskab og viden om
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bogmarkedets forhold, som hverken findes i
andre offentlige organer, der specielt be-
skæftiger sig med forfatternes og litteratu-
rens forhold, eller i kulturministeriet. Bog-
fonden bør imidlertid også kunne iværksætte
andre foranstaltninger, der kan bidrage til at
sikre og udvide det brede udbud af litteratur
og sikre en decentralisering både i
produktions- og brugsledene og bør derfor
udover de rammebeløb, der er foreslået afsat
til de i denne betænkning foreslåede støtte-
ordninger, også råde over et beløb til fri dis-
position. Den bør over en bred front kunne
yde støtte til såvel den skrivende proces som
udgivelsesprocessen, bogsalget og litteratur-
formidlingen. Fonden bør iøvrigt - som an-
ført side 190 - inden for de økonomiske ram-
mer, der fastlægges for den, have mulighed
for at disponere forholdsvis frit, idet den
hastige udvikling inden for det område, den
skal dække, ikke gør det hensigtsmæssigt at
fastlåse støtten i for stive rammer.

Fordelingen af bevillinger i henhold til de
støtteordninger, der i det foregående er stillet
forslag om, og under fremtidige ordninger af
tilsvarende art, som det måtte blive vedtaget
at iværksætte, forestiller man sig foretaget af
et antal 3-mandsudvalg, som det kendes fra
Statens Kunstfond.

Der vil i første omgang blive brug for 5 så-
danne udvalg:

Et udvalg for støtte til forfattere og over-
sættere.

Et udvalg for støtte til udgivelsen af ny dansk
skønlitteratur og klassisk dansk litteratur.

Et udvalg for støtte til udgivelsen af oversat
litteratur og klassisk udenlandsk litteratur.

Et udvalg for støtte til udgivelsen af børne-
og ungdomslitteratur (inkl. klassisk littera-
tur, både dansk og udenlandsk).

Et udvalg for støtte til udgivelsen af faglitte-
ratur.

Udvalgenes medlemmer tænkes beskikket af
ministeren for kulturelle anliggender, men
således at to af hvert udvalgs medlemmer be-
skikkes efter indstilling fra Bogfondens ned-

enfor omtalte bestyrelse. Medlemmerne be-
skikkes for 3 år og kan ikke umiddelbart gen-
beskikkes.

Som sin øverste ledelse bør Bogfonden ha-
ve en bestyrelse, hvis opgave det bør være
dels at være et forum for en kontinuerlig
drøftelse af bogmarkedets forhold, dels at
udarbejde indstillinger og forslag til ministe-
ren og dels at træffe afgørelse om fordelin-
gen af de samlede midler, der stilles til rådig-
hed for Bogfonden, på de enkelte hovedfor-
mål. For så vidt angår enkeltbevillinger, der
ydes inden for rammerne af disse hovedfor-
mål forudsættes afgørelserne imidlertid en-
deligt henlagt til 3-mandsudvalgene.

Bestyrelsen der ikke må have over 15 med-
lemmer, tænkes at skulle bestå af de 5 for-
mænd for 3-mandsudvalgene samt af repræ-
sentanter for Dansk Forfatterforening, Den
danske Forlæggerforening, Den danske Bog-
handlerforening, Danmarks Biblioteksfore-
ning samt Statens Bibliotekstilsyn. Ministe-
ren for kulturelle anliggender udpeger herud-
over indtil 6 medlemmer på basis af indstil-
linger fra en række institutioner og organisa-
tioner med særlig interesse i eller tilknytning
til bogmarkedet, herunder universiteterne,
Det humanistiske Forskningsråd, Littera-
turkritikernes Lav, forlags- og boghandler-
medarbejdernes organisationer, Københavns
Bogtrykker forening, Typograf forbundet og
Forbrugerrådet.

Ministeren udpeger bestyrelsens formand,
og bestyrelsen nedsætter selv et forretnings-
udvalg på ikke over 5 medlemmer. Medlem-
merne - bortset fra formændene for 3-
mandsudvalgene - beskikkes for 4 år med
mulighed for genbeskikkelse.

Den til bestyrelsen og 3-mandsudvalgene
knyttede administration nødvendiggør - for-
uden fornøden kontorhjælp - i det mindste
ansættelsen af en heldagsansat sekretariats-
chef samt en forlagskyndig medarbejder.

Medlemmerne Else Faber og Lembourn, fin-
der, at Dansk Forfatterforening bør være re-
præsenteret med 5 medlemmer i fondsbesty-
relsen, således at der kan være en repræsen-
tant for hver af foreningens grupper. Desu-
den bør der være 1 repræsentant fra Dansk
Kunstnerråd til varetagelse af illustratorernes
interesser.
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Bilag 1

SPØRGESKEMA OM FORFATTERNES ARBEJDSVILKÅR OG INDTÆGTSFORHOLD

DE ER SIKRET ANONYMITET, OPLYSNINGERNE ANVENDES ALENE TIL STATISTISK
BEARBEJDNING.

DE UDFYLDER SKEMAET VED AT SÆTTE EN CIRKEL RUNDT OM DET TAL, DER STAR
UD FOR DEN SVARMULIGHED, DER DÆKKER DERES SITUATION ELLER OPFATTELSE.

Skemaet er udformet, så den statistiske undersøgelse kan gennemføres
ved EDB. De tal, der er anført ud for spørgsmålene, er til brug ved
databehandlingen.

LITTERÆR PRODUKTION

SPM. 1

Marker venligst med cirkel i hvilket 5-år Deres første og Deres
seneste bog er udgivet. På tilsvarende måde bedes De markere 5-året
for opførelsen af Deres første og Deres seneste skuespil, radio- el-
ler TV-spil.

Eksempel: Hvis Deres første bog blev udgivet i 1927, sætter De en
cirkel omkring 1-tallet ud for 1925-1929.
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INDTÆGTSFORHOLD

SPM. 12

I dette skema beder vi Den venligst anføre Deres bruttoindtægt i 1974,
dLv.s. før evt. fradrag af kildeskat m.v. Indtaagter fra Danmark og ud-
landet tælles sammen.

(Alle beløb bedes anført i hele kroner, hovedtal kan evt. overføres fra
selvangivelsen)

Forfatterhonorarer, royalties fra ind- og udland: . - 6.

Oversættelsesarbejder, incl. dramatik .......... t „ - 2

Forlagsarbejde, konsulent» redaktør m.v ...s - 8.

Dansk Forfatterforening (Bibliotekspenge) „ : - 9.

Dansk Forfatterforening (Radiokassen) „....: ___..„„._ - lp.
Foredrag, oplæsning (ej radio/TV) . " H.
undervisning (ej radio/TV) : , _ - 12

Biblioteksarbejde .... „ ....... i . _, _ _ - 13.

Dagblade, fast .........e.8t „. - 14
Dagblade, løst .....: . - 15

Ugeblade, magasiner s . _ . " 16.
Fagblade, tidsskrifter .*...: __ _ - 17
Danmarks Radio, fast „ „... a „ s - 18.

Danmarks Radio, løst .«.«,..« - 19
Radio/TV i udlandet 0. u *, „ „ s _ _ - 2 0
Filmrettigheder ..„..s - 21
Teateropførelser „..: - 2_2_
Andre publikations- og formidlings indtægter „...: - 23.

Publikations- og formidlingsindtaogter ialt „oo..s - 2.4

Finanslovydelser (Statens Centrale Lønanvisning) t , „ _ _ _ - 25

Statens Kunstfond: 3-årigt stipendium .....,...: „ . „ „ _ ~ 2å.
Statens Kunstfond: arbejdslegat/engangsydelse .: - 2J_
Statens Kunstfond: rejselegat *, : - .28
Statens Kunstfond: produktionspræmie r, -.. r — .: - 29_
Andre legater, priser eller lignende s - 30

Legater, stipendier ialt i 1974 ,„,..: - 3j^

Andre indtægter : - 22_

Samtlige indtægter (jvf. evt. selvangivelsenr

side 4 - I) : - 3 3 .

Godkendte fradrag for forfattervirksomhed : - 34

Andre fradrag : - 3.3.

Skattepligtig indkomst : - 36.

Evt- ægtefæl1es/samboendes samlede bruttoind-
tægt i 1974 : - 1 2
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Bilag 2

Nyhavn 21
DK 1051 København K
Tlf. (01) 13 46 23 Dansk Kunstnerråd

Dato: 8. oktober 1982

Kulturminister Mimi Stilling Jacobsen,
Kulturministeriet

I anledning af debatten om bevillingen til Statens Kunstfond skal Dansk Kunstnerråd udtale:
Dansk Kunstnerråd, som repræsenterer ca. 10.000 skabende og udøvende danske kunstnere,
har altid haft den opfattelse, at Statens Kunstfond var et vigtigt og nyttigt redskab til at give
danske kunstnere mere rimelige eksistens- og arbejdsvilkår. Rådet har helt og fuldt kunnet til-
slutte sig Kunstfondens repræsentantskabs udtalelse om nødvendigheden af at regulere bevillin-
gen, således at den oprindelige mening med skabelsen af kunstfonden kunne opretholdes. Det
kan den ikke i dag, fordi fondens midler ikke fra begyndelsen har været pristalsreguleret. Rå-
det erindrer om, at da lovgivningen om kunstfonden blev vedtaget i 1964 var det et enigt fol-
keting, som stemte for lovgivningen, og ved senere revisioner har et overvældende flertal på
samme måde givet sin tilslutning til fondens ide og nødvendighed.
I fondens repræsentantskab er samtlige partier repræsenteret, og den udtalelse repræsentantska-
bet udsendte, og som førte til en kulturministeriet ansøgning til finansudvalget, var underskre-
vet af samtlige partier med undtagelse af Fremskridtspartiet.
Hvis fondens arbejdslegater og støtte skal have den samme købekraft som i 1964, skal bevillin-
gen tredobles. Herved vil der ikke ske nogen forøgelse i forhold til den oprindelige lov, men
alene en kontinuerlig videreførsel af den.
Hvis fondens 3-årige arbejdslegater overhovedet skal have nogen mening, har de måtte forøges
indenfor den gældende beløbsramme på bekostning af det antal arbejdslegater, det er muligt at
uddele, eller i tal en halvering. Det var ikke meningen, da et enigt folketing i sin tid vedtog
loven.
Kunstfonden er et væsentlig led i den samlede danske kulturpolitik, og hvis man overhovedet
agter at føre nogen form for kulturpolitik, må de oprettede institutioner, herunder Statens
Kunstfond, i det mindste kunne opretholde deres oprindelige økonomiske status.
Såfremt den nye regering, hvoraf det konservative folkeparti og Venstre i 1964 begge afgav
eenstemmig tilslutning til loven om fondens oprettelse, (de to andre regeringspartier eksisterede
ikke dengang), ikke ønsker at desavouere deres tidligere standpunkt, henstilles det fra rådet, at
man reviderer bevillingen med det formål at gengive fondens legater den oprindelige købekraft.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Lembourn
Formand

Kopi til statsminister Poul Schlüter, finansminister Henning Christophersen, Ritzaus bureau og
formanden for Statens Kunstfond forfatteren Poul Vad.

Aktive Autorer • Billedkunstnernes Forbund • Dansk Forfatterforening • Dansk Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer • Dansk Komponistforening
Dansk Skuespillerforbund • Danske Arkitekters Landsforbund • Danske Dramatikeres Forbund • Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslut-
ning • Danske Populærautorer • Foreningen af Danske Sceneinstruktører • Filmarbejderforeningen • Fotografisk Landsforbund • Industrielle De-
signers Danmark/IDD • Sammenslutningen af Danske Filminstruktører • Sammenslutningen af Danske Scenografer • Tegnerforbundet
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Bilag 3

Repræsentantskabets skrivelse af
1. marts 1982 til Ministeriet for kulturelle Anliggender

Under henvisning til § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om Statens Kunstfond m.v.
skal man herved meddele, at repræsentantskabet på et møde den 26. februar
1982 har behandlet bestyrelsens beretning samt regnskab for finansåret
1981, af hvilke et eksemplar vedlægges.

Repræsentantskabet kan tilslutte sig de i beretningen indeholdte betragtnin-
ger om fondets økonomi. Den gennem årene skete udhuling af rådighedsbe-
løbet har nu nået et sådant omfang, at fondets formål ikke på forsvarlig måde
kan tilgodeses. Eksempelvis skal det anføres, at de tre-årige stipendier, som i
1965 var på 20.000 kr. årligt, idag skulle andrage et beløb på mere end
83.000 kr. efter indhentede oplysninger fra Statistisk Departement om den
skete udvikling inden for priser og lønninger.

Repræsentantskabet skal derfor indtrængende henstille, at ministeriet ved
førstkommende lejlighed søger om en meget væsentlig og absolut nødvendig
forøgelse af fondets rådighedssum.

Et medlem af repræsentantskabet, Peter Rindal, har ikke kunnet tilslutte
sig ovenstående udtalelse.

Beretning og regnskab har ikke i øvrigt givet repræsentantskabet anledning
til bemærkninger.

P.r.v.
Frans Lichtenberg

/Gerda Birkelund
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Bilag 4

Oversigt over private fonde m.v., som
efter deres fundatser kan

yde støtte til udgivelsesformål

Antikvar, Carl Julius Petersen's Hjælpefond
Gammel Torv 6
1457 Kbh. K

Augustinus-Fonden
Amaliegade 47
1256 Kbh. K

Bikubens Kulturfond
Silkegade 8
1113 Kbh. K

Carlsbergfondet
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 Kbh. V

Dronning Margrethe og
Pris Henriks Fond
c/o Hofmarskallatet
Amalienborg
1257 Kbh. K

Dronning Ingrids Fond
Frederik VIII's palæ
1257 Kbh. K

Danmark-Amerika Fondet
Nytorv 9
1450 Kbh. K

Danmarks Nationalbanks
Jubilæumsfond af 1968
Havnegade 5
1058 Kbh. K

Dansk-Islandsk Fond
Laksegade 19
1063 Kbh. K

Dramatikeren
Leck-Fischer-legatet
Klosterstræde 24
1157 Kbh. K

Egmont H. Petersens Fond
Gutenberghus
Vognmagergade 11
1148 Kbh. K

El-installatør
Svend Viggo Berendt og Hustru
Aase Berendt, født Christoffersens
mindelegat
Vasehøjvej 4
2920 Charlottenlund

Fondet for dansk-islandsk
Samarbejde
Statsministeriet
Christiansborg
1218 Kbh. K

Fonden af 28/9 1972 og
Fonden af 31/12 1977
GI Torv 6
1066 Kbh. K

Fonden til Fædrelandets Vel
H.C. Andersens Boulevard 18
1596 Kbh. V

G.E.C. Gad's Fond
Vimmelskaftet 32
1161 Kbh. K

Emma Gad-Fonden
Klosterstræde 24
1157 Kbh. K

Handelsbankens Kulturfond
Holmens Kanal 2
1091 Kbh. K

Hannibal Sanders Fond
Frederiksholms Kanal 16
1220 Kbh. K
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Hielmstierne-Rosencroneske
Stiftelse
Drabæksvej 7
3450 Allerød

Hjerl-Fonden
Set. Annæ Plads 26
1250 Kbh. K

Knud Højgaards Fond
Jægersborg Allé 4
2920 Charlottenlund

Illum Fondet
Østergade 52
1001 Kbh. K

Konsul George Jorck og
Hustru Emma Jorcks Fond
Gammel Torv 18
1457 Kbh. K

Jyllands-Postens Fond
Grøndalsvej 3
8260 Viborg

Kong Frederik og Dronning Ingrids
Fond til humanitære og kulturelle Formål
Amalienborg
Fr. VIII's palæ
1257 Kbh. K

Det Kongelige Grønlandsfond
Amalienborg
Fr. VIII's palæ
1257 Kbh. K

Det Kongelige danske Videnskabernes
Selskab
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 Kbh. V

Ingeniør N.M. Knudsens Fond
Jernbanegade 16
5000 Odense C

Kreditforeningen Danmarks
Fond for særlige formål
Jarmers Plads
1553 Kbh. K

Kaj Munks Mindefond
Torvegade 45, 2. sal
1400 Kbh. K

A.P. Møller og Hustru Chastrine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål
Esplanaden 50
1098 Kbh. K

Nordisk Kulturfond
Snaregade 10
1205 Kbh. K

Novo's Fond
Novo Allé
2880 Bagsværd

Ny Carlsbergfondet
Brolæggerstræde 5
1211 Kbh. K

Privatbankens Fond
Børsgade 4
1249 Kbh. K

Raben-Levetzau'ske Fond
Ålholm Godskontor
4880 Nysted

Knud Rasmussen Fondet
Haraldsgade 68-70
2100 Kbh. 0

Thomas B. Thriges Fond
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 Kbh. V

Tuborgfondet
Strandvejen 50
2900 Hellerup

Universitets-Jubilæets danske
Samfund 1878
Tølløsevej 59
2700 Brønshøj

Uno-X-Fondet
Viborgvaje 77
7400 Herning

Velux International A/S
Skelstedet 11
2950 Vedbæk

Overretssagfører L. Zeuthens
Mindelegat
Gammel Torv 18
1457 Kbh. K
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Antikvarboghandelen i Danmark
dens vilkår og fremtid

Bilag 5

Et antikvariat formidler tidligere tiders bøger
fra generation til generation og er derved et
uundværligt led i bevaringen af vor kulturs
hele erfaringsgrundlag og viden. Antikvaria-
terne er en vigtig forudsætning for, at lødige
bøger bevarer en økonomisk værdi, der kan
være et incitament til, at bøger købes og der-
for kan udgives. Gennem antikvariaterne har
både folkebibliotekerne og forskningsbiblio-
tekerne en vigtig mulighed for at supplere og
udbygge deres samlinger af bøger, der er ud-
solgte fra forlagene.

Mange antikvariater drives som enkelt-
mandsfirmaer, evt. med familien som med-
hjælp. Andre er led i et større bogforetagen-
de og drives med en direktør eller bestyrer
som daglig leder.

De større antikvariaters personale er ofte
uddannede boghandlermedhjælpere, andre
er uden egentlig faglig uddannelse, men kva-
lificerer sig ved boginteresse, alment littera-
turkendskab, gode sprogkundskaber, etc.
Lønnen og arbejdsvilkårene baserer sig på
arbejdsmarkedets overenskomster inden for
HK området.

Varerne, bøgerne, skaffer man sig ved køb
over disken, fra dødsboer, auktioner eller
kolleger i ind- og udland. Som ved al anden
handel flytter varen sig derhen, hvor efter-
spørgslen er størst og prisen bedst. De inter-
nationale antikvariater har livlige forbindel-
ser med omverdenen, og der foretages hyppi-
ge rejser til udlandet for at opspore sjældne
bøger på auktioner og udstillinger.

Prisdannelsen er næsten udelukkende ba-
seret på udbud og efterspørgsel, der påvirkes
af svingninger i smag og interesser hos publi-
kum. Prisen på en bogsamling fremkommer
som et resultat af konkurrencen antikvaria-
terne imellem og de auktionshuse, der be-
skæftiger sig med bøger.

Der findes to typer antikvariater. De fleste
i Danmark drives som åben bod og med fast
forretningstid. Men nogle driver virksomhe-

den fra deres bopæl og sælger hovedsagelig
gennem kataloger og lister, der regelmæssigt
sendes ud til kundekredsen, der kun kan reg-
ne med at træffe antikvaren efter forudgåen-
de aftale. Denne form for antikvariat er ble-
vet stadig mere almindelig i udlandet i takt
med det stigende omkostningsniveau, hvor
ikke mindst de stærkt stigende erhvervslejer
i storbyerne har tvunget de pladskrævende
antikvariater ud af bycentrene.

Langt den største del af Danmarks anti-
kvariater er koncentreret i hovedstaden,
hvorfra man holder forbindelse med provin-
sens mange kunder gennem tilbud og katalo-
ger. Men desværre er denne salgsform ved at
blive så kostbar, at man må forudse, at den
i fremtiden vil begrænses stærkt til afgjort
skade for de mange i provinsen, der ingen
anden mulighed har for kontakt med et anti-
kvariat. Papir, trykkeomkostninger og ikke
mindst porto er steget så voldsomt i de senere
år, at katalogerne efterhånden er blevet lidet
lønsomme. I nogle lande har man imøde-
kommet antikvarerne med nedsat porto i er-
kendelse af problemet for både publikum og
de handlende.

Traditionelt er bibliotekerne gode kunder
hos antikvarboghandlerne, og ved opbygnin-
gen af de nye universitetsbiblioteker har anti-
kvarerne spillet en vigtig rolle ved fremskaf-
felsen af den ældre litteratur, der er et helt
uundværligt grundlag for forskningen. Som
nævnt køber bibliotekerne dels ved at udsen-
de søgelister, dels efter antikvarkatalogerne.
Men også her er de stigende omkostninger
med til at skabe problemer til skade for beg-
ge parter. Bibliotekerne hævder, at de ikke
har kapacitet til at bearbejde katalogerne,
mens antikvarerne på grund af nedskåret
personale og arbejdstid har svært ved at
overkomme søgelisterne. Det har resulteret i
nedsættelse af et samarbejdsudvalg, der har
haft svært ved at finde en løsning på proble-
met, der ikke bunder i uvilje, men alene i den
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økonomiske udvikling og et stift system, der
ikke tillader bibliotekarerne at opsøge anti-
kvariaterne.

Flere antikvariater har en del import, ex-
port og re-export af antikvariske bøger til gavn
for det mellemfolkelige kultursamarbejde.

Den moderne forretningsstruktur kræver
hurtig omsætning, små lagre, effektiv lager-
kontrol og effektiv udnyttelse af personalet.
Det har udviklet sig til et betydeligt problem
for faget. Omsætningen er lav, lagrene store
for at kunne klare efterspørgslen af en uen-
delighed af enkelttitler, der kræver megen og
dyr plads, og i de større forretninger et rela-
tivt stort og kvalificeret personale til at holde
styr på det hele. Den høje rente gør det van-
skeligt for de etablerede virksomheder at op-
retholde de store lagre, og ved generations-
skifte har det vist sig at være et uoverstigeligt
problem. Det er praktisk talt ikke muligt me-
re at overdrage et antikvariat, hvis det skal
ske på basis af lånt kapital. Det har ført til
et drastisk fald i antallet af seriøse antikvari-
ater i de senere år, og det vil med sikkerhed
kunne forudses, at mange flere nedlægges,
når indehaveren pensioneres eller dør. En
trist udvikling til skade for kulturen i vort
land. Antikvarboghandlere skaber bogsam-
lere, og historien viser, at bogsamlerne er
universitetsbibliotekernes fundament. Uden
samlerne ville vi ikke have haft de bibliote-
ker, vi har i dag.

Også momsen er en trussel mod antikvari-
aternes beståen. Prisen på en antikvarisk bog
fastsættes udelukkende efter det kriterium,
at kunden skal være villig til at betale prisen.
Der er ikke tale om en produktionspris plus
en avance, der tillægges moms. Det føles der-
for som en beskatning af faget og ikke som
det var meningen kunden, når der skal afreg-
nes 18% af bogens salgspris til staten. Da der
ved privat køb - det mest almindelige i bran-
chen - ikke er nogen moms at fratrække, fø-
les det meget tyngende. I Sverige har man er-
kendt dette og tillader antikvarerne at fra-
trække en fiktiv moms på privat køb. I prak-
sis vil det sige noget nær en halvering af
momsen på antikvariske bøger. Det menes at
have været medvirkende til den opblomstring
og tilgang af unge faget har haft i Sverige i
de senere år. Det kan tilføjes, at bl.a. Tysk-
land, Holland, Frankrig og Belgien har ned-
sat moms på bøger, mens England, Norge og
senest Irland slet ingen afgift har.

Branchen er organiseret i Den danske An-
tikvarboghandlerforening, der har 25 med-
lemmer mod 38 i 1967. Der stilles krav om
god forretningsmoral og fagkundskab for at
optagelse kan finde sted. Foreningen er til-
sluttet The International League of Antiqua-
rian Booksellers, der har opstillet et sæt af
regler for samhandel, der efterleves af de til-
sluttede 18 lande. Man udgiver en adressebog
over alle medlemmer med angivelse af speci-
aler, udgiver faglige skrifter og afholder
kongresser.

Der er gisnet meget om, hvor bogen som
medium vil være at finde i det elektroniske
samfund. Der vil ske ændringer, og der er
sket store ændringer. Men bogen synes at ha-
ve et fast tag i befolkningen. Mange vil gerne
uddanne sig, vide mere og udvide deres hori-
sont. Den udvidede fritid giver også større
muligheder for boglige sysler. Fjernsynet
skal tilgodese så mange forskellige interesser,
at der umuligt kan blive plads til mere indgå-
ende oplysninger. Vi er overbevist om, at bo-
gen endnu i mange år vil fastholde og for-
midle viden fra den ene generation til den an-
den. Men vi tror også, at vilkårene for dem,
der skal handle med bøgerne kan blive så rin-
ge, at ingen har lyst til at påtage sig opgaven.
Fra samfundets side ofres der milliardbeløb
på at opretholde biblioteker med gratis ud-
lån, mens man lige så stille er ved at ødelæg-
ge den lille men meget nyttige branche, der
skal fremskaffe bøgerne. Da momsen i sin
tid indførtes, gjorde vi udførligt rede for
dens uheldige virkninger på vor branche med
henvisning til det urimelige i, at der skulle be-
tales fuld moms af en bog, som der havde
været betalt afgift af, da den solgtes første
gang. Vi foreslog derfor en ordning som den,
der gælder for brugtbilhandelen, hvor man
kun betaler moms af fortjenesten.

Udviklingen har vist, at vi havde ret. Anti-
kvariaternes antal er halveret, en udvikling
som ikke er stoppet, men vil vise sig endnu
mere katastrofal i det næste årti.

Nogle vil sikkert mene, at enkelte antikva-
riater ser ud til at klare sig ganske godt, men
vi vil gerne pointere, at talen er ikke om de
få større virksomheder, der har lagt særlig
vægt på gamle kostbare bøger, der for en
stor del handles internationalt, men om anti-
kvariaterne der forhandler de almindelige
udsolgte bøger og værker til gavn for hver-
dagspublikummet.
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