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Om mig

Jeg er forfatter med tre bøger bag mig. Jeg debuterede i 2012 med

en børnebog, og udgang min debutkrimi i 2015, og har min anden

krimi under udgivelse i øjeblikket.

Med min akademiske baggrund har jeg tilgået forfatterkarrieren

med grundighed og stor nysgerrighed. Jeg har tilegnet mig en

masse baggrundsviden omkring det, at skrive en bog, samt at få den

udgivet. Jeg har gjort mine egne erfaringer, og jeg har lyttet til mine

forfatterkollegaer, når de har givet kritik eller fortalt om deres egne

erfaringer.

Derudover har jeg en mangeårig universitetskarriere bag mig inden

for neurobiologi. I min tid på universitetet skrev jeg kapitler til

lærebøger, ligesom jeg også har været redaktør på en lærebog.

Ligeledes har jeg en årrække været mentor i professionelt regi og

guidet forskellige personer i den rigtige retning.

Endelig er jeg selv en ivrig krimilæser, og jeg har selvfølgelig mine

egne meninger, om de bøger jeg læser.

Den forhåndenværende guide er mit bud på, hvordan man kan tilgå

hele skriveprocessen og en beskrivelse af, hvad der fungerer for

mig, som forfatter, for at få en bog fra idé til udgivelse. Det er ikke

den eneste sandhed eller den eneste måde, du kan gøre det på,

men skal ses som en inspiration til dig, hvordan du kan gøre det.

Sådan skriver du fiktion
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Har du brug for en skrivecoach, der kan give en uvildig evaluering af

dit projekt, dit manus eller din idé, eller mangler du en til at skubbe

dig i den rigtige retning, skal du være velkommen til at kontakte

mig.

Du kan se mere på http://www.ThomasCKrohn.dk

Jeg kan kontaktes på FB: www.facebook.dk/thomasckrohn

Eller på mail: tkr@familien-krohn.dk

Sådan skriver du fiktion

http://www.thomasckrohn.dk/
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Hvem er bogen for?

Hvem er du?:

Det er svært at give et helt klart bud på, hvem læseren er, men jeg

kan fortælle, hvem jeg har haft i tankerne.

Jeg tænker, at du er en relativ ny forfatter, måske har du endnu

ikke udgivet noget, eller måske har du udgivet en enkelt ting.

Du har måske svært ved at få tingene struktureret, at gå fra din idé

til det færdige manuskript. Måske har du skrevet 10-20 sider af din

roman, og så er du gået i stå.

Under alle omstændigheder er du nysgerrig og på udkig efter

inspiration til at få realiseret din forfatterdrøm, så du kan få

processen sat i system, og endelig få din bog færdig, så den kan

komme ud til læseren.

Uanset hvor du er i forløbet, så håber jeg, at der er noget i guiden,

som du kan tage med dig videre, som du kan lære noget af, eller

blive inspireret af.

Og husk, du kan gøre det på mange andre måder. Guiden er ikke

nogen entydig måde at gøre det på, men blot et bud på, hvordan du

kan gøre det.



6Sådan skriver du fiktion

Hvorfor skriver du?

Stil dig spørgsmålet:

Når man begiver sig ud i skrivekunsten, og ambitionen er at få

udgivet noget i sidste ende, så kan et relevant spørgsmål at stille sig

selv være: Hvorfor skriver jeg egentlig?

Det spørgsmål kan der være rigtig mange svar på, og nogle er

sikkert bedre end andre. Hvis det første svar er, at du ønsker at

blive rig og berømt, så skal du måske overveje en anden

indgangsvinkel til din mission. Langt de fleste forfattere har ikke

nogen nævneværdig indtægt fra deres bogsalg. Kun et fåtal har et

forfatterskab, som de helt eller delvist kan leve af. Med en årlig

udgivelse på 10.000 bøger i Danmark, kan du spørge dig selv, hvor

mange af de forfattere du kender? Ikke ret mange, givetvis. Så

berømmelse bør ikke være drivkraften for din skrivekarriere.

Hvis drivkraften derimod er, at du har en god historie, som du

gerne vil fortælle til andre, og du ikke kan lade være med at skrive,

så kan det være en god idé at læse videre, og finde måder og

redskaber til, hvordan du kan nå målet.

Passion er altid en god drivkraft.
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Øvelse gør mester:

Ligesom med alle andre ting i livet skal man helst øve sig for at blive

god til det. Det samme gælder det at skrive. I skolen lærer du alt om

grammatik, tekstanalyse og måske at disponere din tekst. Men du

mangler øvelsen i at skrive den gode historie, få et plot og et flow i

en hel roman til at hænge sammen. Samtidig skal du kunne holde

fokus og drive processen fremad, specielt når der ikke er nogen

deadline, eller en lærer, som kræver en leverance af dig. Det

kræver øvelse og selvdisciplin. Og forhåbentlig vil det være sådan,

at jo flere gange du har været processen igennem, des bedre vil det

flyde, og des bedre vil det endelige resultat blive.

Der er mange måder at øve sig på.

Du kan finde masser af små opgaver, som du kan bruge til at styrke

dine evner med. Skriv små noveller, hvor du giver dig selv en

bunden opgave, f.eks. skal den kun fortælles i datid af en fortæller,

eller den skal ses fra en persons synsvinkel og fortælles i nutid, eller

den skal være i jeg-person, eller den skal foregå i et bestemt miljø.

Brug din fantasi og find selv på mere.

Hvis der er specielle ting, som du gerne vil træne, så skriv en

novelle hvor du kun gør brug af det, som du vil øve, f.eks. at skrive

følelsesladet, eller brug af dialog, eller blive bedre til beskrivelser af

miljøet.

Sådan skriver du fiktion
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Om det du skriver er til skrivebordsskuffen, eller du gerne vil have

andre til at læse det, det er op til dig. En måde at få det ud på

kunne være at lægge det på en forfatterblog. Det giver ligeledes

mulighed for, at du kan få kommentarer og kritik, af det du skriver.

Jo mere feedback du får, des bedre kan du blive, specielt hvis det er

konstruktiv feedback.

Sådan skriver du fiktion
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Vælg din genre

Før du går i gang med din skrivning, skal du være bevidst om din

genre, og hvilke publikum du henvender dig til.

Jo mere målrettet du er omkring modtageren, des større er

chancen for succes.

Børnebøger:

Den genre, som de fleste tror, er den nemmeste at skrive og få

succes inden for, er børnebogsgenren.

Børnebøger er dem, der udgives allerflest af i Danmark, så

konkurrencen er hård. Samtidig er din målgruppe meget smal, da

der er stor forskel på at skrive en bog til en fireårig, eller til en

tiårig. Ligeledes skal du gøre dig overvejelsen, om det er en læs-selv

bog, eller en som skal læses op af en voksen.

Sprogligt er du også nødt til at ramme det niveau, som den

pågældende målgruppe mestrer.

Til gengæld er der frit valg på alle hylder, hvad angår din historie.

Du kan vælge at fortælle lige præcis den historie, som du gerne vil, i

hvilket som helst univers. Så længe du har spænding i bogen, og

den appellerer til noget, som børnene kender, så kan du slippe af

sted med det meste.
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For børnebøger er det også værd at overveje, om der skal indgå

tegninger i bogen til at understøtte handlingen, eller om den kun

skal være tekstbaseret. Et godt eksempel er Astrid Lindgreens

børnebøger, som oftest er understøttet af stregtegninger inde i

selve bogen.

Krimi:

Krimigenren har et specielt tag i de nordiske lande, og vi er gode til

at skrive eftertragtede krimier, både til det nationale og

internationale marked.

I krimien er der en eller anden form for forbrydelse eller

mysterium, som skal opklares. Hvem der står for denne opklaring

kan variere meget fra forfatter til forfatter.

Oftest er hovedpersonen en alkoholiseret politimand, en

uligevægtig retsmediciner eller psykolog, en meget nysgerrig

journalist eller en arbejdsløs detektiv. Hvis du kaster dig ud i

krimigenren, kan du med fordel være lidt kreativ og opfindsom med

hensyn til din hovedperson. Hvis du vælger en af de traditionelle

rollemodeller, er det nemt af falde i de samme klicheer, som andre

forfattere, og det bliver nemt en krimi, som læseren har set før,

blot med en anden hovedperson.

Derimod, hvis du vælger en anden type hovedperson, så bliver

miljøet sikkert et andet, og plottet vil tage læseren væk fra noget,

som måske er set før.

Sådan skriver du fiktion
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Et godt eksempel på en forfatter, der prøver at tage læseren væk

fra det gængse miljø, er Dan Brown, mens en forfatter som Jussi

Adler Olsen lægger sig lige i den gængse krimikliche.

Når læseren er færdig med en krimi, skal denne gerne sidde med en

følelse af, at dette kunne rent faktisk godt være sket, og gerne inde

hos naboen. Jo mere genkendelig og realistisk en krimi er des

bedre.

Sci-Fi/Fantasy:

Her har du mulighed for at bruge al din fantasi og opfinde alt, hvad

du har brug for. En Sci-Fi foregår typisk enten et sted i fremtiden,

eller et helt andet sted end på Jorden. Du kan gøre brug af de

vildeste teknologier, som kun findes i fantasien, ligesom realismen

ikke behøver at være til stede. Bevæger du dig helt væk fra Jorden,

så er det også muligt at vende op og ned på naturlovene, ligesom

der kan være dyr og væsener, som ikke findes i vores kendte

verden. Nogle Sci-Fi/Fantasy forfattere opfinder deres helt egen

verden, såsom J.K. Rowlings i Harry Potter serien og Tolkien i

Ringenes Herre.

Sådan skriver du fiktion
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Vælg dit miljø og dine personer

Den virkelige verden:

I de fleste bøger foregår handlingen i et miljø, som læseren kender

fra sin dagligdag, enten i nutiden eller i fortiden. Det betyder også,

at historien bevæger sig i et realistisk miljø. Det der sker må ikke

være usandsynligt, unaturligt eller utroværdigt. Du kan ’snyde’ lidt,

hvor det er nødvendigt for handlingen. Hvis noget er meget lidt

sandsynligt, så kan det godt ske i handlingen, men kun en enkelt

gang, ligesom du kan ændre på tidsperspektivet, så tingene går

hurtigere end i den normale verden, hvis det er nødvendigt, og ikke

influerer på selve handlingen.

Men du kan ikke ændre på det, som læseren opfatter som værende

faste konventioner. Du kan ikke ophæve tyngdekraften og få ting til

at svæve, eller gøre en person udødelig, eller andre ting, som ikke

er en del af den verden, som læseren kender. Hvis du ønsker at

gøre brug af den række justeringer i din historie, så bevæger du dig

ind i SciFi eller fantasi-universet, hvilket ofte er en anden type

læsere.

Fantasiverdenen:

SciFi-verdenen tager ofte udgangspunkt i noget af den verden, som

læseren allerede kender, og så tilføjes andre elementer som

rumrejser, tidsrejser, eller noget fra en fremtid, som ingen kender.



13

Det giver en frihed med hensyn til, hvilken teknologier du kan

benytte dig af i din historie, hvor du vil kunne have

evighedsmaskiner, teleportere mennesker fra et sted til et andet

eller flyve til fjerne solsystemer. Sådanne brud på konventionerne

accepteres af læseren.

Persongalleriet:

Det vigtigste i din historie er persongalleriet. Her har du typisk en

eller flere hovedpersoner (helte, skurke eller antihelte), samt en

række bipersoner til at binde hele historien sammen.

Dit centrale plot kan bestå af en eller flere hovedpersoner, alt efter

hvordan det passer ind i din fortælling. Det er vigtigt, at dine

hovedpersoner er troværdige, og læseren kan identificere sig med

den/dem, enten positivt eller negativt. Læseren skal også igennem

historien nå at lære hovedpersonen/personerne at kende. Ikke

nødvendigvis i de første par kapitler, men inden sidste side i bogen

er vendt. Ved langsomt at give mere og mere af hovedpersonen til

læseren, bevarer du spændingen og mystikken i fortællingen, og

holder læseren fast.

Dine bipersoner er ikke så vigtige som hovedpersonerne. De

behøver ikke en fuld beskrivelse, og du behøver ikke give dem

samme kant og personlighed i din historie, men jo mere, des bedre.

Dog skal de stadig være troværdige. Hvis bipersonerne ikke

bidrager med noget positivt til historien, og deres tilstedeværelse i

fortællingen er ligegyldig, så overvej om de skal slettes.

Sådan skriver du fiktion
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Snowflakemetoden

Nogen er i stand til at sætte sig ned, og blot ud fra den første idé, at

skrive et fuldt manuskript. Blot lade inspirationen råde, og ellers få

ordene ned på papir, efterhånden som ideerne udvikler sig. Hvis du

er den type, så vil du ofte få skrevet en masse, før du kommer i mål

med din historie. I den efterfølgende redigering vil du være nødt til

at skære meget af det, som du har skrevet, væk. Det er typisk

tanker og ideer, som kører ud ad en tangent og som ikke bidrager

til den endelige historie. Hvis metoden virker for dig, så skal du

endelige fortsætte med den.

Personligt, så fungerer det ikke for mig, hvorfor jeg har ledt efter

andre måder at gøre det på. I nedenstående afsnit og i resten af

denne guide vil jeg tage udgangspunkt i ’Snow Flake metoden’, som

er beskrevet af Randall Ingermanson i bogen ’Writing Fiction for

Dummies’. Hans tilgang til at skrive en bog er meget inspireret af

projektledelse. For mig har den metode virket, og de kommende

kapitler vil være min modificerede metode baseret på ’Snow Flake

modellen’.
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De ti punkter:

Hele processen deles op i 10 punkter – ikke at jeg gør det så stramt,

som metoden lægger op til, men ideen er den samme.

1. Skriv hele historien på en linje – her skal du sammenfatte

hele essensen af din historie i en enkelt linje

2. Udvid historien til et afsnit – fra den foregående linje sætter

du flere ord på handlingen, så du får skabt en beskrivelse af

hovedhistorien

3. Skab dine karakterer i historien og lav en beskrivelse af dem –

når du har fået et overblik over din hovedhistorie, skal du

finde ud af, hvem der er dine hovedkarakterer og beskrive

dem i grove træk

4. Skriv hele historien på en side – dit afsnit under pkt.2 udvides

til at være en hel side. Du kan nu sætte flere sidehistorier ind

i din synopsis, så du begynder at få en hel historie

5. Skriv en side om hver person i historien – de centrale

personer i historien beskrives i detaljer med oplysninger om

funktion i historien, baggrund, udseende, relationer til andre

etc.

6. Kombiner step 4 og 5.

Sådan skriver du fiktion
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7. Lav et personkort, så alle oplysninger om personen er samlet

på et kort – lav et udvidet CV for hver enkelt person, hvor du

nemt kan finde oplysninger om personen, når du har brug for

det under skriveprocessen

8. Skriv en 4 siders historie og lav en oversigt over alle kapitler

og scener i historien – færdiggør en fuld synopsis af hele din

historie indeholdende alle sidehistorier og elementer. Opdel

herefter den færdige synopsis i kapitler og evt. scener.

9. Udvid din sceneliste med flere beskrivelser – til hver enkelt

scene i bogen gives en kort beskrivelse af handlingen på 1-2

linjer.

10. Skriv kladden til din historie

Hvis du følger de ti ovenstående punkter, og gør forarbejdet

grundigt, burde det være nogenlunde ligetil at komme i gang med

din historie. Hvis du har problemer med at gennemføre nogle af

punkterne, er det et udtryk for, at din historie er for tynd, og din idé

ikke kan bære en hel bog på nuværende tidspunkt. Så bør du

arbejde videre med ideen og starte fra pkt.2 igen.

Sådan skriver du fiktion
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Dit plot

Den gode idé:

Hele forudsætningen for din historie er, at du har den gode idé,

som kan binde hele dit plot sammen. Den idé er det, som du starter

med, når du laver din første synopsis. Den grundlæggende idé skal

derefter pakkes ind i de rigtige omgivelser, det rigtige persongalleri

og de rette sidehistorier for at den bliver interessant for læseren.

Det er ofte her historien går til grunde. Det er ikke så nemt, at få

fyldt kød på det spinkle skelet, som ens idé har dannet. Derfor er

forarbejdet også vigtigt. Her skal du investere din tid, så hele

handlingen er skitseret allerede inden, du begynder på selve

historien. Du vil gerne undgå situationen, hvor du har skrevet 20

eller 30 sider, og så kan du ikke skrive mere, fordi du sådan set har

fortalt din historie færdig. De 70 sider, som du mangler, er dem,

som skal pakke hele din historie ind.

De tre ’ulykker’:

For at holde spændingen igennem en hel roman, anbefales det at

arbejde med det som kaldes de tre ulykker eller tre begivenheder i

historien. Kan også kaldes Hollywood-modellen og findes i en lang

række varianter. Samme model bruges til at skabe de fleste film ud

fra, deraf navnet.
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Den første begivenhed skal gerne falde i starten af bogen i den

første tredjedel, og gerne tidligt. Den skal fange læseren, og give

denne lyst til at læse mere. Her skal nysgerrigheden pirres for at få

et flow i historien. Den næste ulykke skal falde omkring midten af

bogen, og endelig skal du have den afsluttende ulykke, som fører

bogen hen mod slutningen. De tre ulykker skal ses som tre

spændings-toppe, hvor tempoet sættes op, og hele handlingen

bygges op mod den endelige udløsning af spænding.

For en krimi kunne det være et indledende mord, afsløring af en

mistænkt, som viser sig at være den forkerte og endelig afsløringen

af den reelle morder. Nogle forfattere benytter sig også af flere

spændingstoppe, hvor hele historien er en stor opbygning mod

næste spændingsmoment. Det er Dan Brown er godt eksempel på.

Selvom han pakker det godt ind, så kan du alligevel identificere et

mindre antal afgørende ulykker i hans bøger.

Når du skal planlægge din bog eller historie, så tænk på hvordan du

får spændingen med igennem hele fortællingen. Hvordan får du

fanget læseren ind i dit univers, og hvordan får du fastholdt

læseren, og ikke mindst, hvordan får du afsluttet historien på et

højt spændingsniveau.

Sådan skriver du fiktion
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Kronologisk eller flashback?:

For at holde spændingsniveauet kan du benytte dig af forskellige

fortælletricks. Du kan vælge at fortælle hele din historie i

kronologisk orden, så romanen starter et sted og bevæger sig

fremad over en given tidsperiode. Denne periode kan så være kort

eller lang, alt efter hvilken set-up du har besluttet dig for i romanen.

Det kan være et enkelt døgn, flere dage, måneder eller måske hele

år. Så længe det er tydeligt for læseren i hvilket tidsperspektiv, du

bevæger dig, så er alt muligt. Hvis du vælger den kronologiske

tilgang, så betyder det også, at din spænding skal bygges op over et

tidsforløb. Det er den klassiske krimi eller roman, der indleder med

en begivenhed, såsom mord. Herefter følger en opklaring eller en

udvikling over en eller flere relaterede begivenheder.

En anden mulighed er at benytte flashback eller flere fortællinger i

historien, som kører på hver deres tidspunkt eller lokaliteter.

Dermed er der mulighed for at få flere spændingstoppe med i

romanen, da hver af de enkelte historier kan have sine egne toppe.

Hvis du benytter den teknik kræver det, at de forskelige

handlingsforløb bliver spundet sammen i løbet af historien, så det

bliver tydeligt for læseren, hvorfor de indgår i fortællingen.

Ved brug af flashback eller flere handlingsforløb kan du også

benytte dig af cliffhangere. Hvis det ene kapitel sluttes på et, for

historien kritisk tidspunkt, og der fortsættes i næste kapitel i et

andet handlingsspor, kan det få læseren til at fortsætte sin læsning,

da denne ønsker at finde ud af, hvad der nu sker.

Sådan skriver du fiktion
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Pas på med ikke at lave alt for mange flashbacks eller parallelle

handlingsforløb i romanen, da læseren ofte ikke ønsker at blive

trukket for langt væk fra den enkelte begivenhed. Hvis du som

forfatter ønsker at have et flow i fire eller fem forskellige

handlingsforløb, kan læseren ofte miste overblikket.

Når du beslutter dig for den ene eller anden måde at fortælle din

historie på, så overvej nøje hvorfor du gør det på den måde, og om

det giver mening for fortællingen, og om det er tydeligt for læseren.

Sådan skriver du fiktion
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Synopsis og personbeskrivelse

Den korte synopsis:

Din synopsis tjener to formål for din skriveproces. Den første er, at

du på den måde får komponeret hele din historie og finder ud af,

hvad den skal indeholde, finder den røde tråd, og får et overblik

over personer og begivenheder. Hvis den er velskrevet og

detaljeret, gør den det meget nemmere for dig at skrive den

endelige historie.

Den anden funktion kommer, når du er færdig med dit manuskript.

Synopsen bruges til at fortælle andre, hvad din historie handler om.

Når du tager kontakt til et forlag for publicering, skal du sende din

synopsis med. De fleste forlag starter med at læse synopsen.

Derved danner de sig et indtryk af historien og finder ud af, om den

passer ind i deres publikationer. Hvis synopsen ikke er velskrevet og

velproportioneret, så vil de sjældent give sig i kast med selve

manuskriptet, og du vil modtage et afslag, uden at forlaget

nogensinde har forholdt sig til, hvad du har skrevet.

Derfor er din synopsis er vigtig, og noget som du bør bruge den

nødvendige tid på at få skrevet og bearbejdet, så den fremstår så

god som muligt.
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Personbeskrivelser:

Som en hjælp til mig selv under skrivningen, laver jeg en sides

beskrivelse af hver af mine hovedroller og de centrale bipersoner,

inden jeg skriver min historie. Der samler jeg information om deres

udseende, alder, baggrund, uddannelse, job, familie, opvækst,

hobbier, personligheder og eventuelle motivationer. Når du skriver

din historie, kan du nemt komme til at glemme, hvad du skrev

tidligere. Havde personen brune øjne eller blå øjne? Var personen

opvokset i Esbjerg eller på Falster?

Derfor er det en stor hjælp med et sted, hvor du nemt kan finde de

informationer. Du vil sikkert skrive meget mere om personen, end

du egentlig skal bruge, men det har den fordel, at det samtidig giver

dig et bedre kendskab og billede af din person, når du skal give

personen et liv på skrift. Du får personen ind under huden, og kan

fornemme hvem vedkommende er.

Sådan skriver du fiktion
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Sceneliste

Kapitler:

Din historie kan opdeles på flere forskellige måder. Nogen bruger

overordnet at dele bogen i flere dele, så man har en del 1, del 2 etc.

Hvis det giver mening for handlingen, kan du gøre det, ellers bør du

ikke gøre det.

Derudover deles bogen i en række kapitler. Disse kan være af

forskellige længde og struktureret på forskellige måder. Et kapitel

kan være noget, som foregår samme dag, samme sted, eller hvad

der nu falder naturligt for handlingen.

Nogle forfattere bruger meget lange kapitler, mens andre bruger

korte. Kapitlet har til formål at give et naturligt ophold i historien,

så læseren har mulighed for at lægge bogen væk og fortsætte på et

andet tidspunkt.

Når læseren lægger bogen væk, er der altid en risiko for, at denne

ikke tager den op igen og fortsætter. Derfor kan et kapitel med

fordel slutte med en cliffhanger, så læseren er nødt til at fortsætte

for at finde ud af, hvad der sker, og hvordan personen kommer ud

af den situation, som vedkommende nu er havnet i.
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Scener:

Typisk inddeles et kapitel i en række scener. Hvor mange scener

kommer også an på længden af kapitlet. Scenen skifter typisk, når

der er et skifte i historien inden for samme kapitel. Det kan være, at

der bliver skiftet sted, eller handlingen springer lidt i tid, eller du ser

historien fra en anden persons synsvinkel.

Et sceneskifte i et kapitel markeres gerne på en eller anden måde,

så læseren ved, at der kommer et ophold eller skifte.

Jeg har typisk 2-5 scener per kapitel, men det er helt op til

forfatteren, hvordan det skal gøres. Andre har så korte kapitler, at

hvert enkelt kapitel kun er en scene. Det betyder, at en bog

kommer til at indeholde rigtig mange kapitler. For andre forfattere,

hvor kapitlerne er meget lange, kan det være nødvendigt med rigtig

mange scener i hvert kapitel.

Sådan skriver du fiktion
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Skriveform

Jeg, du, ham/hende:

Den næste beslutning, du skal tage omkring din historie, er, hvilken

person den skal fortælles i, om det er 1.person, 2.person eller

3.person.

Jeg-formen eller 1.person bruges i fortællinger, hvor forfatteren

gerne vil give indtryk af, at det er noget, som denne selv har

oplevet. Hvis du skriver din historie i 1.person, er troværdigheden

meget vigtig. Som læser skal man sidde med følelsen af, at det er

noget, som du godt kunne have haft oplevet.

Fordelen med jeg-formen er, at historien kan blive mere intens, da

den er fortalt direkte af personen selv. I bøgerne ’Libri di Luca’ af

Mikkel Birkegaard og ’Kierkegaardsmysteriet’ af Tom Satterlee

synes jeg, at fortælleformen med 1.person fungerer, mens jeg ikke

synes den fungerer i ’Skyggerne og regnen’ af Håkon Nesser.

Når du skriver i jeg-form, kan du kun have en hovedperson i din

fortælling.

I du-form eller 2.person har jeg ikke selv set nogen fortællinger. Jeg

kan ikke umiddelbart se, hvornår denne fortælleform skulle bruges,

men dermed ikke sagt, at man ikke vil kunne finde det et eller

andet sted.
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Den mest almindelige fortælleform er 3.person, hvor der bruges

han eller hun, alt efter hvem der er hovedpersonen. Når man

skriver i 3.person bliver historien lidt mere distanceret og

fortællende sammenlignet med 1.person. Til gengæld giver det dig

mulighed for at have flere hovedpersoner, da det er fortælleren,

der beskriver historien og ikke personen.

Nutid eller datid:

Endelig skal du beslutte om historien skal skrives i nutid eller datid.

Langt de fleste bøger er skrevet i datid, men du kan frit vælge.

Hvis du skriver i jeg-form og i nutid, får du en fortælling, som

foregår lige nu og her. Det kan være en udfordring at få

troværdighed i den form for fortælling.

Det er mere naturligt, at du har en fortælling, hvor fortælleren, jeg-

personen, fortæller i datid om sine oplevelser. Forestil dig en ældre

person, som sidder og ser tilbage på sit liv og sine oplevelser. Det vil

altid være i jeg-form og i datid.

I 3.person er det muligt at bruge både nutid og datid. Hvis du bruger

nutid, så er hele fortællingen i nutid, med mindre der kommer

flashback, hvor en af personerne ser tilbage.

Hvis den er i datid, så vil dialogen typisk være skrevet i nutid.

En idé kan være, at du ser på, hvordan dine egne favoritforfattere

gør det. Hvordan fungerer enten nutid eller datid for dem? Skriver

de i 1.person eller 3.person? Og hvordan virker det?

Sådan skriver du fiktion
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Da det er forholdsvist nemt at skifte fra nutid til datid, i det som du

har skrevet, kan det også være en idé at skrive det samme kapitel i

både nutid og datid, og lade andre læse det igennem. Hvad synes de

som fungerer?

Det vigtigste, med hensyn til valg af tid, er, at du er konsekvent.

Hvis du starter i datid, så er hele bogen i datid, og tilsvarende for

nutid. Vær opmærksom på dette, når du redigerer dit manuskript.

Sådan skriver du fiktion
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Point-Of-View (POV) 

En eller flere:

Hvis du skriver din bog i 3.person, skal du også overveje, hvem der

er Point-Of-View (POV) i din fortælling. Hvilken person eller

personer er læseren inden i hovedet på? Hvis tanker, kan man som

læser, få indblik i?

Du kan vælge, at man kun ser på personernes handling, og dermed

slet ikke kommer ind i hovedet på nogen af karaktererne. Den type

fortællinger bliver meget let kedelige, da det er svært at lære en

person at kende kun gennem handlinger. Hvis man ikke ved,

hvorfor personen handler, som han/hun gør, eller hvilke

overvejelser personen gør sig, er det svært at få sympati eller det

modsatte for en person, og persongalleriet bliver hurtigt meget

fladt.

Normalt vil man vælge at have mindst en POV. Her vil fortælleren

beskrive personens tanker, refleksioner over hvad der sker, ligesom

det er muligt for personen at tænke tilbage på forskellige

begivenheder. På den måde kan man som læser lære personen

bedre at kende.
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I en historie kan der være flere POV. Det er helt op til dig, hvor

mange du ønsker at have med. Har du flere POV giver det mulighed

for at se historien fra flere synsvinkler. Du kan også godt have flere

POV i samme scene og samme rum, så længe det er tydeligt for

læseren, hvis hoved man er inden i.

En forfatter som Dan Brown benytter sig af mange POV. Hver gang

en person dukker op i handlingen, så er læseren inden i hovedet på

personen, og man kan følge personens tanker.

Fortællerens rolle:

Hvis du skriver i jeg-form, så har fortælleren ikke nogen rolle. Her er

det jeg-personen, som er fortælleren, så det er ikke muligt at skelne

imellem, hvad hovedpersonen og fortælleren siger eller beskriver.

I 3.persons fortællinger er det fortælleren, som fortæller historien.

Fortælleren kan se ind i hovederne på POV, kender deres baggrund,

og kan se deres handlinger.

Det bliver fortælleren, som binder hele historien sammen.

I den normale fortællerrolle bliver der kun beskrevet ting, som POV

ved eller kan se. Fortælleren afslører kun ting i den rækkefølge det

sker for handlingen.

I nogen historier har man den alvidende fortæller, men det kan

nemt ødelægge fortællingen og overraskelsesmomenterne, hvis

denne bruges.

Sådan skriver du fiktion
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Dialogen

Formål:

Dialogen skaber aktion i handlingen. Det er gennem dialogen, der

sker en interaktion mellem historiens forskellige karakterer.

Alle de steder i din historie, hvor der sker noget mellem to eller

flere personer, skal du have en dialog til at drive historien frem. Du

skal ikke blot fortælle, men lade personerne udleve det som sker

gennem dialog og handling.

Dialog skaber afveksling i din tekst, og bryder fortællingen.

Til gengæld er dialog også noget af det sværeste at skrive i en

fortælling, hvis den skal have troværdighed. En samtale mellem to

personer i en roman kan meget hurtig blive meget opstillet og

stereotyp, og det skal du for alt i verden undgå.

Få andre til at læse din dialog igennem, lyt på deres kritik, og ret din

dialog til.

En god øvelse, for at blive bedre til at skrive en dialog, er at lytte til,

hvordan andre snakker sammen. Hvis du kører i bus eller i tog, så

lyt til, hvordan dine medpassager snakker sammen. Der er forskel

på, hvordan mennesker snakker sammen, alt efter hvor godt de

kender hinanden. Er det mand og kone, der snakker sammen? Er

det to venner? Er det to af samme køn eller forskelligt køn?
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Du kan også benytte dine tidligere beskrevne personbeskrivelser til

at få en stemme på dine personer i historien. Den enkelte person

skal gerne tale med samme stemme hver gang. Du kan prøve at

forestille dig, hvordan din hovedperson lyder. Taler personen

hurtigt eller langsomt? Med dialekt? Meget kortfattet eller meget

detaljerende? Er personen ekstrovert eller introvert? Det vil have

betydning for, hvordan dialogen vil foregå. Er personen

dominerende?

Jo bedre indre billede du har af personen, des bedre og mere

troværdig dialog kan du sikkert skrive.

Show, don’t tell:

En af de ting, som du skal have med i din dialog, er det som kaldes

’Show, don’t tell’. Det betyder, at du viser, hvordan personen

reagerer, og hvordan personens følelsesmæssigt har det gennem

handling og tale. I stedet for at skrive at hun er sur, så vis det

direkte i dialogen.

’Gå ud af mit værelse’, sagde hun vredt og pegede på døren.

Det kunne i stedet for skrives som

’Skrid ud nu, jeg gider ikke at have dig på mit værelse’, sagde hun.

Læseren vil gerne selv lave en vurdering af personens tilstand,

fremfor at få den serveret af dig. Hvis du har skrevet din dialog

ordentligt, bør læseren ikke være i tvivl om, at hun er sur. Når du

skriver det efterfølgende også, kommer du ubevidst til at tage

læseren i hånden.

Sådan skriver du fiktion
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Efter en dialog, specielt hvis det ikke er tydeligt, hvem der siger

hvad, kan du bruge ordene ’sagde’, ’spurgte’ og ’svarede’, eller

tilsvarende i nutid. De vil normalt ikke blive registreret af læseren,

og er dermed ikke være generende for læsningen, ligesom de ikke

fortæller noget om personens sindstilstand.

Du kan også med fordel skrive, hvad personen gør for at fremhæve

en eller anden sindstilstand. Hvis personen er nervøs, så kan

vedkommende fumle ved en skjorteknap eller lignende, hvis

personen er utålmodig, så kan man tromme med fingrene i bordet,

er vedkommende bange, så kan personen koldsvede. Der er nok af

eksempler på, hvad man kan gøre. Men husk ikke at skrive

efterfølgende ’sagde hun nervøst’, ’sagde hun utålmodigt’, og

’svarede han bange’.

I mange fortællinger gør forfatteren kun brug af synet og hørelsen,

når personerne oplever noget, mens de andre sanser oftest ikke

bliver beskrevet. Brug alle sanserne, når du beskriver ting.

Hun rørte ved det ru, uhøvlede træ, han kunne smage den salte

smag af blod i munden, eller hun genkendte den sødlige duft af

hans after shave.

Personen er ikke kun udstyret med øjne og ører.

Sådan skriver du fiktion
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Bipersoner

Bipersonens formål:

De bærende personer i din historie er selvfølgelig en eller flere

hovedpersoner. Det er dem, som skal give handling og aktion i din

fortælling. Men der vil givetvis også indgå en række bipersoner,

som har en større eller mindre rolle i fortællingen. Disse er vigtige,

for at give handlingen struktur og gøre den nuanceret og realistisk.

Hvor mange bipersoner du har i din historie, og hvor meget du skal

gøre ud af dem er forskelligt fra historie til historie og forfatter til

forfatter.

Nogle bipersoner er bare statister i din fortælling. Dem behøver du

ikke at beskrive i detaljer, og de varetager blot en funktion. Det kan

være kassedamen, taxachaufføren, eller skolelæreren. Som læser

behøver man ikke kende deres navn eller udseende for at komme

videre med bogen. Nogle forfattere gør dog meget ud af at beskrive

disse personer, og ofte giver de dem også et navn. Det er helt op til

dig, hvordan du ønsker at gøre det. Dan Brown gør meget ud af, at

hans bipersoner har navn og en personlighed i det omfang, de er

med i historien.

De mere betydelige bipersoner i historien skal du gøre lidt mere ud

af, da de på en eller anden måde indgår i selve dramaet, og læseren

vil gerne kende lidt til dem.
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Giv dem karakter:

Bipersoner må gerne have lidt karakter og lidt kant. Hvis de er

vigtige bipersoner i fortællingen, må de gerne give

hovedpersonerne lidt med- eller modspil.

Overvej hvilken type person hver enkelt af dine centrale bipersoner

er. Hvordan vil sådan en person agere i den situation, som du har

sat vedkommende i? En god ide kan være, at du tildeler dine

bipersoner en virkelig person, som du kender godt. Så kan du have

den virkelige person i tankerne, når du lader din biperson handle.

Ham faren i fortællingen, han ligner meget Mortens far, så når du

skriver, hvordan faren handler eller udtrykker sig i en dialog, så er

det Mortens far, du har i tankerne, og du ved, hvordan han vil gøre

tingene i virkeligheden. Tilsvarende selvfølgelig med andre personer

i fortællingen.

Jo mere karakter du giver dine personer i fortællingen, des mere vil

den appellere til læseren.

Sådan skriver du fiktion
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Skrivetid

Dagligdagen:

De fleste forfattere, som ikke lever af at skrive bøger, har den

udfordring, at skriveriet skal passes ind i hverdagen ved siden af et

job, et studie, et familieliv og fritidsinteresser, så det kan være en

udfordring at finde tid til at skrive.

Du bør dog tilstræbe at finde noget samlet tid i ugens løb til at få

skrevet noget, hvis du gerne vil have fremdrift i din bog. Helst må

du gerne skrive på dit projekt hver dag.

En måde at gøre det på, er at vedtage med sig selv, og evt. familien,

at en fast ugedag går du til skrivning. Det svarer til at tage

hjemmefra og gå til fodbold, håndbold eller noget tilsvarende. Om

du kan finde ro til at sidde hjemme og skrive, eller du skal ud af

huset, må du finde ud af med dig selv. Nogen skriver bedst, hvis der

er helt ro omkring dem, mens andre godt vil have en masse

mennesker til inspiration.

Måske du kan finde et ugenert hjørne i huset eller et værelse, som

du kan indrette til netop din skriveplads. Hvis du gerne vil ud af

huset, så er det muligt at finde en god café, hvor du kan sidde og

skrive, eller benytte dig af byens bibliotek, som ofte også vil have et

bord, hvor du kan sidde ugenert.
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Nogen har mulighed for et finde noget tid i hverdagen efter

arbejde, inden familien kommer hjem, eller en times tid om aftenen

inden sengetid. Endelig er muligheden at du står tidligt op og

skriver, inden resten af familien står op, eller du skal på arbejde.

Nogen løsninger fungerer for den ene, mens andre fungerer for den

anden. Om du kan finde inspiration om morgenen eller om aftenen

kommer også an på, om du er A- eller B-menneske.

Prøv dig frem og find en løsning, som passer netop til dig. Husk blot

at finde dedikeret tid til din skrivning.

Skriveblokering:

Alle, som skriver, har prøvet at have en skriveblokering på et eller

andet tidspunkt. Man sidder og kigger på skærmen en time, og der

kommer ingen ord i dokumentet. Man sidder blot og spilder sin tid.

Blokeringen kan være forbigående, og det kan være, at det bare er

lige den dag, hvor du ikke føler dig i humør til at skrive. Så er det

bedre at slukke, og finde på noget andet at lave.

Er din skriveblokering tilbagevendende, skal du måske prøve en

anden løsning. Ofte kan det skyldes, at du er nået til et mere

kedeligt kapitel i din ellers fremragende roman. Der er kapitler, som

blot er overgange mellem forskellige handlinger i en bog. Lidt

ligesom i de store etapeløb i cykling, hvor der også er lange

transport-etaper, som er kedelige at se på, og hvor hele

spændingen sker på den sidste kilometer.

Sådan skriver du fiktion
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Hvis du er gået i stå i sådan et kapitel, kan en løsning være, at du

springer videre til et mere handlingsfyldt kapitel og begynder at

skrive på det.

Har du har fulgt måden at planlægge din bog på, som beskrevet

tidligere, så kan du gå videre til næste kapitel uden problemer, da

du ved, hvad hvert enkelt kapitel indeholder af scener. Så kan du på

et senere tidspunkt vende tilbage til det kapitel, som du er gået i stå

med og skrive det færdigt.

En total skriveblokering kræver noget mere. Her kan en løsning

være, at du tvinger dig selv til at skrive. Find f.eks. et billede, måske

fra en ferie eller et billede på internettet, og sæt dig ned og skriv et

eller andet ud fra det. Hvad skete der på netop det sted for 100 år

siden? Hvem er personen? Hvad sker der lige efter, at billedet er

taget?

Det er lige meget, hvad du skriver, og hvor banalt det måtte være.

Formålet er, at du kommer i gang igen og får sat nogle ord ned på

papir. Du skal ikke tænke på, om det, du skriver, er virkeligt eller

sandsynligt, blot skriv. Brug din fantasi. Det kan være, at der for 100

år siden kom en pirat forbi og gravede en skat ned, eller personen

på billedet er en farlig massemorder, som har slået en række

personer ihjel. Beskriv det, og få fantasien på arbejde.

Når du er færdig med disse øvelser, så er din skriveblokering sikkert

forsvundet, og du har fået en masse nye ideer til at komme videre.

Sådan skriver du fiktion
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Research

Alt efter hvilken type historie du skriver, så kan det være

nødvendigt at foretage forskellige former for research. Det vil ofte

høre med til at skrive en roman for at holde en høj grad af

troværdighed og realisme i fortællingen.

Personer og steder:

Skriver du en roman, hvor der indgår historiske eller nulevende

personer, så må du prøve at finde ud af så meget om dem som

muligt. Her er internettet en rigtig god kilde, ligesom biografier eller

omtale i andre bøger kan give dig information. Dette er særligt

vigtigt i historiske romaner.

Personerne kan også være mindre specifikke, men alligevel kræve

research. Har du f.eks. en blind person med i din fortælling, må du

finde ud af, hvordan en blind agerer i omgivelserne, om

vedkommende tænker på en anden måde, eller der er andre

måder, hvorpå personen skiller sig ud fra den verden, som du

kender. Her kan du benytte dig af beskrivelser fra internettet, men

det er selvfølgelig bedst at tale med en blind og lave dit eget

interview. Det vil give dig en god indsigt i personens verden.
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Ofte vil du også have behov for at lave research på forskellige

steder, hvor din handling udspiller sig. Du kan lægge en del af

handlingen på steder, som du kender i forvejen. På en villavej du

har besøgt flere gange, på den lokale tankstation, hvor du tit

kommer, eller andre steder, hvor den store research ikke er

nødvendig. Du kan også placere dele af handlingen på ikke

specifikke steder. Blot vælge en café på Vesterbro eller lignende

uden angivelse af specifikt navn.

Har du behov for at din handling foregår flere forskellige steder i

udlandet, kan det godt blive en dyr affære at lave research. Du kan

med fordel benytte en lokalitet, hvor du har været tidligere, måske

på en ferie eller noget andet. Det vil give dig en form for kendskab

til stedet. Ellers kan Google Maps Street View også benyttes med

fordel. På den måde vil du kunne danne dig et billede af, hvordan

tingene ser ud, og hvad der er i omgivelserne. Du vil selvfølgelig ikke

få et indtryk af lydene og duften fra stedet, så den information må

du hente fra andre kilder.

Fagligt:

Med mindre du er ekspert inden for alt, hvad du skriver om, så er

du givetvis også nødt til at lave noget research på de mere faglige

ting.

Foregår noget af din handling ombord på et stort containerskib, er

du nødt til at sætte dig ind i, hvordan sådan et er indrettet og

bemandet, samt hvordan arbejdsgangen ombord er.

Sådan skriver du fiktion
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Hvis du ikke er politimand eller har indgående kendskab til politiet,

er du nødt til at finde ud af, hvordan politiet arbejder, hvis din

hovedperson er politimand eller har et tæt samarbejde med politiet

i din historie. Du vil hurtigt blive afsløret af dine læsere som

utroværdig, hvis du blot læner dig op af, hvad du ved fra dårlige

amerikanske politiserier eller andre kriminalromaner.

Har du planlagt at slå en person ihjel med gift, er du nødt til at vide,

hvordan giften virker på kroppen. Virker den øjeblikkeligt? Hvor

meget skal der indtages? Hvordan kan man skaffe sig det?

En del af din research kan du gøre på internettet, og læse forskellige

artikler, som beskriver de faglige ting. Du kan også få fat på en

række lærebøger inden for emnet og så læse dem. Den bedste

måde at få viden på, er ved at snakke med de rigtige folk. Find en

som har sejlet med et containerskib, og få vedkommende til at

fortælle om det og svare på dine spørgsmål. Når du så har skrevet

din historie, vil det optimale være, hvis du også kan få

vedkommende til at læse historien igennem og påpege oplagte

faktuelle fejl, så du kan få dem rettet inden din udgivelse.

Sådan skriver du fiktion
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Redigering og review

Når du har skrevet din historie og sat det sidste punktum, sagen er

opklaret og alle er glade, så husk, at du mangler stadig rigtig meget

arbejde, før du er i mål med din bog, og den kan sendes ud til

læseren.

Den skal redigeres, og det kan være et stort arbejde.

Skriv, skriv, skriv:

Mens du skriver dit manuskript, skal du koncentrere dig om at

skrive. Hvis det er muligt, så sæt din indre kritikker på standby og se

at få skrevet en masse. Hvis du hele tiden skal lede efter den

perfekte sætning, skrive en ny, rette og alt muligt andet, så kommer

der ikke så meget ned på papiret. Når du skriver, så skal det være

historien, som er i fokus. Redigeringen tager du efterfølgende.

Redigeringen skal være grundig, og du skal være indstillet på, at

skulle dit manuskript igennem mange gang. Den første

gennemlæsning kan du bruge på at rette åbenlyse fejl og mangler.

Her kan du sikre dig, at der er flow i det, du har skrevet, at tingene

hænger sammen, og du ikke har begået de fejl. Hvis du har skrevet

over længere tid, så kan der opstå fejl, hvor du et sted har skrevet

at personen bruger briller, og så ti kapitler længere fremme kan

personen se uden briller.
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I de efterfølgende gennemlæsninger kan du koncentrere dig om at

gøre det sproglige bedre. Se om du kan variere sproget i din tekst.

Pas på med altid at starte sætningerne på samme måde, f.eks. med

navneordet, såsom han eller hun. Få trimmet dine tekster, så de

ikke indeholder alt for mange overflødige fyldord. Sproget skal

rettes til, så det ikke er talesprog. Brug synonymordbogen flittigt, og

find erstatningsord, så det samme ord ikke bruges igen og igen.

Du skal også være opmærksom på, om du gentager dig selv i

manuskriptet. Fortæller du de samme fakta flere gange, eller gør

personen sig de samme tanker igen og igen.

Du skal læse dit manuskript igennem og blive ved med at rette det,

indtil det virkelig hænger dig langt ud af halsen. Og så giver du det

en sidste tur.

Det kan være en god ide at lægge det væk et par måneder før, du

giver det den sidste tur. Så ser du tingene med fornyede øjne og

finder ting, som du ikke har set før.

Korrektur:

Når du mener, at dit manuskript er blevet så godt, som det kan

blive, skal du have det igennem korrektur. Du skal rette alle

stavefejl, få rettet til med kommaer og andre grammatiske ting, så

det er korrekt. Forlagene er hårde ved manuskripter, som ikke er

grammatiske korrekte, eller hvor det er åbenlyst, at forfatteren ikke

har redigeret og læst korrektur, før manuskriptet er indsendt.

Sådan skriver du fiktion
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Faglig sparring:

Til forbedring af dit manuskript så benyt dig af faglig sparring. Få

andre til at læse dit manuskript. Andre forfattere. Faglige

kompetente personer, der kan give input til din tekst og påpege fejl

og mangler. Få gerne en sproglig kompetent person til at

gennemlæse manuskriptet for grammatiske fejl. Det er OK, at du

ikke selv er verdensmester i grammatik, men så bed andre om

hjælp.

Husk at lytte til andre, når de læser og kommenterer dit arbejde. De

har ofte ret i deres kritik, og påpeger som regel ting, som du kan

gøre bedre.

Familie og venner kan være fine at få til at læse dine ting igennem,

men de er ofte ikke ærlige i deres kritik, da de gerne vil gøre dig

glad. Få helst ’fremmede’ til at læse dine ting og lyt til deres kritik.

Betalæsere:

Hvis du gerne vil vide, hvordan læseren opfatter din bog, så kan det

være en god idé at få en række betalæsere til at vurdere dit

manuskript. Det er helt almindelige læsere, som gerne vil læse,

hvad du skriver, og derefter giver dig feedback.

Der er grupper på Facebook, hvor man kan finde betalæsere.

Du kan med fordel lave et skema til dem med nogle ting, som du

gerne vil have input til, så du får en mere ensartet tilbagemelding.

Måske du vil vide om historien hænger sammen, om slutningen er

god, om dine personer er troværdige eller noget helt andet.

Sådan skriver du fiktion
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Og husk igen, lyt til kritikken. Hvis flere påpeger det samme, så har

de nok ret, og du skal gøre noget ved det. Uanset du selv synes, det,

som du har skrevet, er genialt.

Sådan skriver du fiktion
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Udgivelse

Når dit manuskript er blevet gennemarbejdet grundigt, og du ikke

mener, at det kan blive bedre, så er det tid til at overveje, hvordan

du kan få det udgivet, så der er læsere, som kan få glæde af det.

Forlag:

Det oplagte er at vælge et forlag. Mange vil gerne på et af de store

forlag, som har ressourcerne til at få forfatteren ud over rampen. At

komme på et af de store forlag sker kun sjældent for en debutant,

og du skal være mere end enestående for at komme i betragtning,

men dermed ikke sagt, at du ikke skal gøre forsøget.

En anden mulighed er at søge på forskellige mindre kendte forlag.

Du skal finde nogle forlag, som udgiver samme typer bøger, som

den du har skrevet. Sætte dig ind i, hvad det er for en type forlag,

og ellers følge deres forskrifter for, hvordan du skal indsende dit

manuskript til dem. Når du har sendt manuskriptet ind, så starter

ventetiden. Der kan godt gå op til 8-12 uger, før de vender tilbage.

Så får du enten tomlen op eller ned fra dem. Som regel vil du ikke

få en uddybende tilbagemelding, hvis det er et afslag, men blot en

kort besked. Hvis det sker, så må du kaste dig over det næste forlag

på listen.

De fleste forlag vil gerne have, at du kun sender til dem uden at

sende til andre. Om du vælger at sende til et eller flere på en gang

må være op til din egen moral.
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Blandt forlagene findes også medudgiverforlag, hvor du betaler et

mindre beløb for at få din bog udgivet. Om det er en løsning for dig,

må du selv afgøre. Det kan være nemmere at få sin bog igennem

sådan et forlag, og det kan være en fin løsning til en debutbog.

Uanset hvilken forlag du vælger, så gør dig selv den tjeneste at

undersøge forlagenes renommé, inden du underskriver en kontrakt.

Der er flere grupper på Facebook for forfattere, hvor man kan finde

forskellige tråde omkring forlag og renommé.

Husk at få en kontrakt, og prøv at få forhandlet bedre vilkår med

forlaget. Alting er til forhandling, og du kan altid prøve. Hør gerne

fra andre med erfaring om vilkårene i kontrakten, om de er rimelige

eller ej.

Selvudgivelse:

Har du mod på at lave en stor del af arbejdet selv, så er

selvudgivelse måske vejen frem for dig.

Her skal du selv stykke det hele sammen frem til udgivelse.

Ved selvudgivelse er fortjenesten for forfatteren større ved hvert

enkelt bogsalg, ligesom du ikke afgiver nogen rettigheder til dit

værk.

Fald ikke i den fælde, at du vil gøre det hele selv. Det er en rigtig

god idé at få en redaktør på, som kan give dig feedback på

manuskriptet og komme med forslag til forbedringer.

Samtidig skal du også få en professionel korrekturlæser på, som kan

fange alle grammatiske fejl.

Sådan skriver du fiktion
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Din bog skal gerne se professionel ud, når den kommer ud til

læseren. Derfor kan det være nødvendig med en grafiker til at

sætte bogen op, med mindre du selv er rigtig god til sådan noget.

Som regel skal der også laves en forside til din bog. Det kan være et

foto, du selv har taget, eller en tegning, du har fået lavet. Uanset

hvad, så få andre til at vurdere om din forside fungerer eller ej. Den

er afgørende for om bogen tiltrækker en læser eller ej.

Til sidst skal du vælge en måde at få trykt din bog på. Her er de to

oplagte muligheder Print-on-Demand (PoD) eller egentlig trykning

af et antal bøger.

Ved PoD betales der kun for bogen, når den trykkes. Det betyder, at

når læseren bestiller din bog, så trykker forlaget et eksemplar og

sender til den, som har bestilt den. Dermed er der intet restlager af

din bog, som skal sælges. Det er en lidt dyrere løsning per bog, og

det betyder, at læseren ikke kan gå i en fysisk boghandel og hente

den, men skal bestille den hjem.

Ved trykning af bogen får du et antal bøger, som derefter kan

distribueres ud til boghandleren. Alt efter hvor mange bøger du

vælger at trykke, og hvordan dit salg går, så kan du risikere at ligge

inde med et oplag af bøger, som du ikke kan sælge.

Hvis du overvejer selvudgivelse, så snak med nogen, som har gjort

det, og som har erfaring med, hvordan det kan gøres.

Der er Facebook grupper, hvor der gerne deles erfaringer om

selvudgivelse, bl.a. gruppen NewPub.

Sådan skriver du fiktion
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Hjælpemidler

De færreste giver sig i kast med at skrive en hel bogen i hånden i

dag. Desuden kræves det også, at dit manuskript kommer i en

elektronisk form, for at du kan komme videre med det.

Tekstbehandling:

Word eller et af de gratis tekstbehandlingsprogrammer vil kunne

løse de fleste opgaver for dig med hensyn til at skrive.

Jeg har brugt Word, når jeg har skrevet bøger. For ikke at skulle

håndtere en masse tekst i et dokument, har jeg altid oprettet et nyt

dokument for hvert kapitel. Det gør det nemmere at håndtere. Og

med din sceneoversigt, kan du altid finde det rigtige kapitel, hvis du

skal tilbage og se noget.

Når du har skrevet alle kapitlerne, kan du samle det hele til et

enkelt dokument.

Mindmap:

For at planlægge din bog kan du med fordel bruge mindmap. Det

har jeg gjort for at få struktureret denne guide. Med mindmap er

det nemt at få et overblik, og få sat stikord på hvert enkelt kapitel

og afsnit, og du kan flytte rundt på tingene efterfølgende.

Der er flere gratis mindmap programmer til både PC, tablets og

smartphones.
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Skriveprogrammer:

Hvis du vil have en mere professionel måde at gøre tingene på, kan

et egentlig skriveprogram anbefales. Her kan du samle alt i en fil, så

du har din tekst, din synopsis, din personbeskrivelse og din research

samlet i et program. Det gør det hele meget nemt at arbejde med

og meget overskueligt, ligesom det er nemt at flytte rundt på afsnit,

scener og kapitler efterfølgende.

Personligt kan jeg anbefale Scrivener, men der er mange andre

programmer også. De fleste fås med en gratis prøveperiode, så du

kan sammenligne de forskellige programmer og finde det, som du

synes bedst om.

Skriveprogrammerne er ikke gratis, men de fleste har en

overkommelig pris på under 500,- kr.

Du skal blot huske, at uanset hvilken måde du vælger at få dit

manuskript ind på et elektronisk medie, så er det dig, som skal gøre

arbejdet, og historien bliver ikke bedre, end hvad du gør den til. Så

det vigtigste er at få ideen, få overblikket, få det planlagt, få det

hele skrevet og redigeret, og til sidst udgivet. Først derefter er du i

mål med projektet.

God fornøjelse og held og lykke.

Sådan skriver du fiktion
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Lær mere

Bøger:

’Writing Fiction for Dummies’ af Randall Ingermanson

’Self-Publishing for Dummies’ af Jason R. Rich

‘Show, don’t Tell’ af Sandra Gerth

’Skriveredskaber’ af Roy Peter Clark

’Flowskrivning’ af Bo Skjoldborg

Software:

Scrivener - https://www.literatureandlatte.com

Microsoft Office - https://www.microsoft.com/da-dk/store/b/office365

Freemind - http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Blogs:

www.thomasckrohn.dk/blog

http://majjohansen.com/blog

Facebookgrupper:

NewPub – forfattere med mod på nye udgivelses- og 

forretningsmuligheder

Danske forfattere, skribenter og andre skrivelystne

Betalæsere

https://www.literatureandlatte.com/
https://www.microsoft.com/da-dk/store/b/office365
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.thomasckrohn.dk/blog
http://majjohansen.com/blog

