
 
 

NYHEDSBREV - november 2017 

    Den faglitterære gruppe    
  

  
  

MØD OP TIL PRISFESTEN 

Anja C. Andersen og Henrik Wivel tildeles Dansk Forfatterforenings 
faglitterære pris 2017. 
  



 
  

Den 24. november uddeler Dansk Forfatterforenings gruppe af faglitterære 



forfattere Årets faglitterære pris for 45. gang. Prisen, der er på 75.000 kr. og 
finansieres af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, blev tildelt 
første gang i 1973, og den gives til forfattere, der formidler et kompliceret 
materiale for et bredt publikum.  
  
Gennem årene er prisen bl.a. givet til Ebbe Kløvedal Reich, Tor Nørretranders, 
Jørn Lund, Peter Øvig Knudsen, Jens Andersen, Ulrik Langen og Søren Ryge. 
  
I år deles prisen mellem Anja C. Andersen og Henrik Wivel. 
  
Anja C. Andersen er astronom og astrofysiker og ansat på Niels Bohrs Institut. 
Hun beskæftiger sig med noget så konkret som det kosmiske støv i 
stjerneprocesser. Hun er ikke bare velanskrevet i danske forskerkredse, men også 
i den internationale verden, og har modtaget en lang række priser. Det særlige 
ved Anja C. Andersens virke er, at almindelige mennesker også får glæde af 
hendes forskning.  
  
Anja er en fremragende formidler af stof, der forekommer at være lysår væk. Hun 
har formidlet sin viden i tv og radio og senest med bogen ”En lille bog om 
Universet” fra 2016. 
  
Forfatteren og kulturskribenten Henrik Wivel er et alsidigt menneske, der som få 
kobler klassisk dannelse med en doktorgrad. Han beskriver i en sjælden grad alt 
det udefra ligefremt, men han har i en ligeså høj grad fattet og fanget alt det 
indefra, som gør ham til en slags efterfølger af både forfattere og digtere som 
Herman Bang og malere som Vilhelm Hammershøj.  
  
Henrik Wivels speciale er epoken omkring år 1900, hvorom han har skrevet 
prisbelønnede kunst – og litteraturhistoriske værker. 
  
Prisoverrækkelsen finder sted ved en reception hos 
Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401 København K, 
fredag den 24. november, kl. 16-18. 
  
Forfatter Merete Pryds Helle motiverer prisen til Anja C. Andersen og 
forlagsdirektør Johannes Riis motiverer prisen til Henrik Wivel. 
  
Tilmelding til prisoverrækkelse og efterfølgende festmiddag sendes til 
Frank Egholm, egholm@postmesteren.dk 
  
    
  

  



  

FAGBOGENS DAG 2017 

  
Tirsdag den 31. oktober blev Fagbogens Dag vel overstået elleve steder rundt om i landet. 
De fleste steder har der været en overvældende tilslutning med det største besøgstal på 
75 deltagere. Tusind tak til alle involverede, se evt. programmet for 2017 her. 
  

 
© Ole Steen Hansen 
  
Ideen med dagen er at skubbe på faglitteraturens betydning og rolle i samfundet og skabe 
opmærksomhed om forfatteres virke og arbejdsprocesser. En dag, der giver mulighed for 
nye netværk mellem alle grupper af lokale/regionale fagforfattere. 
  
I styrelsen arbejder vi nu - ud fra erfaringerne de seneste år - på at udvikle et tilsvarende, 
landsdækkende arrangement i efteråret 2018.  
  
Du er  velkomne til at give kritik, ideer og forslag til både steder, indhold, 
samarbejdspartner - og naturligvis også gerne din hjælp til at koordinere et arrangement i 
fx dit område til næste år. 
  



     
  

  

  
  

  

SKRIVERPRISEN 2017 

  
SÅ er undervisningsministeriets Skriverprisen uddelt på Bogforum. Prisen er på 
25.000 kroner og er opkaldt efter Esther Skriver, der i 1995 var den første 
prismodtager.  
  
I år gik prisen til Annette Herzog, Katrine Clante og Rasmus Bregnhøi. 
  
Dansk Forfatterforening er sammen med Landsforeningen af Læsepædagoger, 
Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmarks Lærerforening og Pædagogisk 
LæringsCenterForening repræsenteret i bedømmelsesudvalget. 
  
Prisen tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læsevenligt og 
derved tilgodeser de mange forskellige læsere, som kan have svært ved at 
tilegne sig en del af den litteratur, der udgives.  
  



 
  

Alle kan indsende forslag til prismodtagere - enten til et af udvalgets 
medlemmer eller til ministeriet. 

  

 
  
Se mere om Skriverprisen - herunder kriterier og tidligere års prismodtagere. 
  

  

MÅNEDENS FAGFORFATTER 

"... Når jeg er fyldt op med erfaringer og har udviklet en god metode, er jeg 
simpelthen nødt til at skrive det. Det er en indre drift, og det er altid sådan min 
fagbøger opstår."  
  



 
  
Sådan fortæller Birgitte Hultberg. Hun er den første, der optræder som Månedens 
Fagforfatter på F-gruppens hjemmeside.  
  
Se hele præsentationen af Birgitte HER. 
  
Månedens Fagforfatter - et nyt initiativ fra F-gruppen, som vi håber alle 
medlemmer støtter op omkring. 
  
  

  
  

FAGLITTERÆRT ÅRSMØDE 2018 

Tid: Fredag den 23. marts 2017 kl. 16.00 

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København  
  
SKRIV ALLEREDE NU DATO IND I DIN KALENDER – og husk at F-gruppen dækker 
billigste offentlige transport, hvis du kommer et sted uden for hovedstadsområdet 

 

  
 

 

  
  
 

 

 

 

    

 

 


