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FÅ LEDIGE PLADSER, 29. september 
  

HISTORIEN I FAG- OG 
SKØNLITTERATUR 

- en workshop for alle medlemmer 
  
Kurset handler om, hvordan forfattere af skøn- og faglitteratur for børn og 
voksne anvender anvender og kan anvende historien i tekst og billeder. 
  
Aldrig har historien været mere moderne. Skønlitterære forfattere skriver 
romaner, noveller, billedromaner om forgangne tider, faglitterære forfattere 
skriver om fortidige begivenheder, personer og livsformer i faghistoriske 
værker, biografier, undervisningsmaterialer ... 
  

  
  



Se hele opslaget for dette kursus. 
  
Kursus nr.: 18005 
  
Underviser: Tove Thage / Annemette Hejlsted 
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K 
Dato: 29. september 2018 11:00 - 17:00 
  
  
  
  
  
  
  

FAGBOGENS DAG 2018 

- i uge 40 
  
  
I år bliver samarbejdet om Fagbogens Dag afholdt som vist herunder. Mød op 
og vær med til at fremme interessen for faglitteraturen.  
  
Alle steder er der gratis adgang - også for ikke-medlemmer af foreningen.  
  
  

  

PROGRAM FOR 2018 

  

Arnold Busck Boghandel, København 

TID: mandag den 1. oktober 2018, kl. 17.30 – 18.30 
STED: Arnold Busck, Købmagergade 49, København 
  

Interview med forfatteren Henrik Wivel 
  
Forfatteren Henrik Wivel, der i 2017 blev kåret som en af Årets faglitterære 
forfattere, bliver interviewet af formanden for Den faglitterære styrelse i 
Dansk Forfatterforening, Frank Egholm. 
  

             
  
ARRANGØR: Arnold Busck og De faglitterære forfattere i Dansk 
Forfatterforening. 



  
  

Gilleleje Bibliotek 

TID: Tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 16.00-18.00 
STED: Gilleleje Bibliotek, MIX-området, Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups 
Vej 12, Gilleleje. 
  

Mød fire forfattere 
– der dirkes op for forskellige litterære universer 
  
Egon Clausen, Margrethe Tjalve, Lise Bock og Jørn Henrik Olsen 
  
På dagen dirkes op på både interessante og vedkommende måder. Kom og mød 
fire forfattere, som indsigtsfuldt og lystigt fortæller om deres aktuelle bøger. 
  
Velkomst ved bibliotekschef Vibeke Steen, Gribskov Kommunes Biblioteker. 
  
Egon Clausen: Litterært tapas 
Den kendte forfatter og radiomand serverer en række af sine tekster om livet 
og døden og alt det, der befinder sig mellem disse to yderpunkter. Teksterne 
er hentet fra de seneste udgivelser, bl.a.: Hvide Pletter – en kritik af statens 
udflytning, Øst for Vesterhavet og Esbjergevangeliet – en lmanak.  
 
Margrethe Tjalve: Et litterært sporskifte 
Forfatteren giver indblik i et betydeligt sporskifte: Fra historisk undersøgelse 
til roman, dvs. redegør for arbejdet med Gertrud Rask, Hans Egedes kone og 
deres liv i Grønland i 1700-tallet, som blev til romanen Iseskrog. 
Kort pause 
 
Lise Bock: Når en ukendt historie bider sig fast 
Forfatteren fortæller, hvordan en idé om at sige jobbet op for at skrive om 
biologi udviklede sig til et projekt om radioteknologi. Resultatet blev den 
autentiske roman ’Buen og og gnisten. Pionererne fra radioens barndom’ 
(Gyldendal 2017). 
 
Jørn Henrik Olsen: Livets smertepunkter udfoldet i essays 
Forfatteren formidler dybe indsigter om velkendte følelser og livets 
smertepunkter. Referencen er hans bøger Den blå ild: Ensomhedens længsel 
og skønhedens smerte – og den splinternye Den brudte skønhed: Essays om 
sorg, melankoli og kunst. 
  
Flere af forfatternes udgivelser bliver præsenteret på et bogbord. 
  
  

 
  
ARRANGØR: De faglitterære forfattere i Dansk Forfatterforening sammen med 
Gribskov Biblioteker/Gilleleje Bibliotek. 
  
  

Ringe Bibliotek 



TID: torsdag den 4. oktober 2018, kl. 16.00-18.00 
STED: Ringe Bibliotek 
  

Da Christian d. 3. forsøgte at styre vejtrafikken  
- og andre historier om ny trafikteknologi 
  
Forsker Jørgen Burchardt, Danmarks Tekniske Museum 
  

 
  
I dag taler vi om, at selvkørende biler ligger lige om hjørnet. Måske kan vi 
lære af historien? I 1500-tallet blev der i udlandet udviklet en ny vogntype, 
som var langt bedre end de vogne, danskerne kørte med. Christian d. 3. 
beordrede befolkningen at ændre deres vogne til denne nye teknologi. 
  
Lykkedes det for kongen? 
  
Det vil Jørgen Burchardt give svaret på sammen med andre uddrag fra hans 
1.500 sider bog, ”Gods på vej. Vejtransportens Danmarkshistorie”. Et andet 
uddrag handler om det såkaldte ballondæk - en af transportens største og mest 
upåagtede opfindelser, fordi det sjældent punkterede, og da det samtidig 
skånede vejene, revolutionerede det den tunge transport efter 2. Verdenskrig 
og gjorde velfærdssamfundet mulig. 
  
Andre former for ny teknologi ændrede i løbet af kort tid hele brancher. 
Mælketankvognen ændrede mejerisektoren, containere ændrede 
slagterisektoren, og specielle lastvogne for fabriksfremstillede elementer 
gjorde det industrielle byggeri muligt. 
  
Foredraget præsenterer både ny teknologi og de sideløbende forandringer i 
samfundet. 
  
ARRANGØR: Ringe Museumsforening i samarbejde med Fagbogens Dag, Dansk 
Forfatterforening, og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. 
  
  

Esbjerg Bibliotek 

TID: torsdag den 4. oktober 2018, kl. 19.00-21.00 
STED: Esbjerg Bibliotek 
  

Fra viking til borebisse – en fortælling om 40 års arbejde 
med maritim historie 
  



Morten Hahn-Pedersen, forsker, forfatter, formidler og tidligere direktør for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet 
  
Morten Hahn-Pedersen beretter om, hvilken ramme Vadehavet har været for 
historien. Fra Ribes handel i vikingetid og middelalder over Rømøs 
kommandører og Fanøs sejlskibskaptajner til fiskeri, søfart og offshore i vore 
dages Esbjerg. 
  

 
© Bent Sørensen, Medvind Fotografi 
  
Ud over den spændende historie om Esbjerg og Vadehavet er det nok så meget 
det videnskabelige arbejde, med blandt andet hans forskellige fagbøger, der 
er i fokus. Senest bogen På zarens befaling om Martin Spangsberg og Vitus 
Bering, og DR’s serie i seks afsnit om de to. 
  
Arrangementet, der sætter fokus på den gode fagbog, er lavet i et samarbejde 
mellem biblioteket og Den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening.  
  
  

 
  
ARRANGØR: Esbjerg Bibliotek i samarbejde med Fagbogens Dag og Dansk 
Forfatterforening. 
  
  
  
  



 
  
TID: torsdag den 5. oktober 2018, kl. 14.00-18.00 
STED: Holbæk Bibliotek 
  

En mini-bogmesse med forskellige oplægsholdere 
  
Faglitterær bogmesse, hvor lokale forfattere fortæller om deres udgivelser og 
skriveprocesser. Den lokale boghandler holder pop-up butik i forhallen.  
  
Dagens program indeholder bl.a. oplæg fra flg. fagforfattere: 
  
Jens-Christian Holm (bogen: Vægttab der holder hele livet 
 
Jan Sohn (Borgerkrigen I Holbæk) 
 
Lene Floris (Bedre Byggeskik – bevægelse og bygninger)  
 
Malene Wilken (Skibet er ladet med eventyr & Sluserne åbner 
for nye eventyr). 
  
Mange forskellige emner bliver repræsenteret, så kom og få udvidet 
horisonten. Hold selv øje med yderligere information på 
bibliotekets hjemmeside. 
  
  
  

 
  
  
ARRANGØR: Holbæk Bibliotek i samarbejde med Fagbogens Dag og Dansk 
Forfatterforening. 
  
  
Fagbogens Dag bliver alle steder afviklet på en af dagene i uge 40 - og det 
er gratis at deltage. 
  
  

___________________  
  
  

  

FAGFORFATTER MØDER 
FAGFORFATTER 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=423417&act=9J0X&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fbibliotek.holbaek.dk%2Farrangementer%2Fandet%2Ffagbogens-dag


  
 
  

 
  
  
Det årlige seminar på Hald Hovedgård er rykket til den 8. og 9.marts 2019. 
  
Seminaret giver mulighed for, at du, der enten skal i gang med et nyt 
manuskript, er i gang eller ved at afslutte, kan prøve dine ideer af, blive 
inspireret af oplæg og i det hele taget kombinere det faglige med det sociale. 
  
Da seminaret erfaringsmæssigt er efterspurgt, optager vi medlemmer efter 
følgende kriterier: 
  
1) Medlemmer, der ikke tidligere har været på Hald Hovedgård, prioriteres 
2) Hvis der indgår et tema, prioriteres deltager, der særligt kan bidrage til 
temaet – efter en begrundet ansøgning.  
3) Medlemmer der inden for de seneste to år har været på Hald Hovedgård, 
kommer bagest i køen. 
  
Endeligt program udsendes senere. 
  
  
  
  
  
  
  

FREDAG DEN 12. OKTOBER 
 

KUILTURNATTEN 2018 

- TORDENSKJOLDS HUS SLÅR DØRENE OP   
  
Tid: Fredag den 12. oktober 2018 - fra kl. 19.00 til 21.20 
  



Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København 
  
I år arrangerer den faglitterære styrelse Årets kulturnat i Dansk 
Forfatterforenings bygninger. 
  
Vi har valgt at vise de historiske og smukke rum i huset, hvor netop søhelten 
Peder Wessel Tordenskjold levede sine sidste dage efter de store søslag - og før 
den fatale duel, der kostede ham livet i 1720. 
  
Først fortæller vores formand Frank Egholm om bygningen, Tordenskjold-
statuetten, rummene og deres store og flotte malerier på både vægge og lofter. 
  

       Tordenskjold og Frank Egholm 
  
Efterfølgende synger og spiller sangeren Maria Elizabeth Hersing, mens alle 
besøgende bliver budt på et glas vin og snacks. 
  



Elizabeth Hersing 
  
Programmet gentager sig over to omgange i løbet af aftenen, så alle får 
mulighed for at indpasse besøget med andre arrangementer på Christianshavn 
eller andre steder i byen. 
  
19.00-19.30      Frank fortæller om Tordenskjolds hus 
19.30-20.10      Maria underholder med sang og guitar 
 
20.10-20.40      Frank fortæller om Tordenskjolds hus 
20.40-21.20      Maria underholder med sang og guitar 
  
I løbet af aftenen bliver der også lejlighed til at tale med 
bestyrelsesmedlemmer af Dansk Forfatterforening om foreningens historie og 
dens aktiviteter og virke i dag. 
  
Vi håber mange af jer har tid, mulighed og lyst til at kigge ind og være med til 
at gøre aftenen endnu mere festlig - og ta´ også blot venner og bekendte med. 
  

 
  
  

 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=423417&act=9J0X&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.kulturnatten.dk%2Fda%2FKulturnatten


  
  

MÅNEDENS FAGFORFATTER 
  
- Der er vist ikke rigtig nogen almindelige dage. Jeg kan nok bedst illustrere min 
indsat på en hverdag under mottoet “Never run faster than your guardian angle can 
fly”. 
  
Sådan fortæller Pia Deleuran, og hun er netop denne måneds fagforfatter. 
  
  

  Pia Deleuran  
  

  
Se her hele præsentationen af Pia Deleuran 
  
  
____________________ 
  
  
  

FORENINGEN AF FORFATTERE OG 
ILLUSTRATORER AF LÆREMIDLER 

- et gå-hjem møde i Strandgade  
  
TID: 7.11.2018, kl. 16.30-18  
  
STED: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København 
 
PROGRAM 
indlæg og paneldebat om Læremiddelgruppens fremtid i foreningen om 
følgende spørgsmål 
  

• Er lærebogen en rigtig bog? 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=423417&act=9J0X&c=1261074&destination=http%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Ff-gruppen%2F2018%2F09%2F01%2Fmaanedens-fagforfatter-pia-deleuran%2F


• Er lærebogsforfattere rigtige forfattere? 
• Hvad er den gode lærebog? 
• Har lærebogen noget at gøre i Strandgade? 
• Skal foreningen ha’ en læremiddelgruppe? 

De der indkalder, er styregruppe Lotte Rienecker (formand for 
Foreningen af forfattere og illustratorer af læremidler), Frank Egholm (F-
formand), Peter Stray Jørgensen, Katja Gottlieb, Stine Reintoft, Amdi Silvestri 
(S-formand). 
  
Gruppen indbyder alle medlemmer. Og alle andre interesserede er også 
velkomne til debatten, uanset gruppemedlemskaber. Der er kaffe og kage. 
  
Kontakt: Lotte Rienecker, lrienecker@gmail.com 
  
____________________ 
  
  
  

26. - 28. oktober 2018 

BOGFORUM 2018  

- i Bella Center, København  
  
  

  26. - 28. oktober 2018 
  

ÅBNINGSTIDER 

Fredag d. 26. oktober: kl. 10 - 19  
Lørdag d. 27. oktober: kl.10 - 18 

Søndag d. 28. oktober: kl. 10 - 18 

Center Boulevard 5, 2300 København S, Telefon: 32 52 88 11 

HUSK, at du måske kan nå at få en dagsbillet til Bogforum. Hvis du ønsker en 
billet, skal du sende en e-mail til assistance@danskforfatterforening.dk markeret 
”billet til Bogforum” senest den 8. oktober 2018.  
  
Billetterne fordeles efter først-til-mølle-princippet, og vi opretter en venteliste i 
tilfælde af meget stor tilslutning.  
  
  
Skriverprisen 2018 
uddeles på Bellascenen fredag den 26. oktober kl. 14.00. 

mailto:lrienecker@gmail.com
mailto:assistance@danskforfatterforening.dk
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=423417&act=9J0X&c=1261074&destination=http%3A%2F%2Fwww.bogforum.dk%2F


  
Skriverprisen på 25.000 kroner er undervisningsministeriets årlige pris til 
forfattere, der skriver læsevenligt. Prisen er opkaldt efter Esther Skriver, der i 
1995 var den første prismodtager. Prisen har til formål at hædre en særlig 
bemærkelsesværdig indsats for den læsevenlige danske litteratur for børn, 
unge eller voksne. 
  
Dansk Forfatterforening er repræsenteret i Skriverprisudvalget, og udvalget har 
nomineret tre blandt de mere end 70 indsendte værker fra forlagene.  
  

 
  
De nominerede i 2018 er: 

• Sarah Engell og Lilian Brøgger for den grafiske roman ”Fuglemanden” 
• Marie Duedahl for bogen ”Sne” 
• Troels Gollander for sit forfatterskab. 

  
Vinderen bliver offentliggjort af undervisningsministeren ved 
prisoverrækkelsen på Bellascenen - og efterfølgende er der en 
åben reception fra kl. 14.30 -15.00. 
  
  
Bogforumsmiddag i Strandgade 
Lørdag den 27. oktober kl. 18 er der Bogforumsmiddag i Dansk 
Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6, København.  
  
Der er mad og fri bar, og det koster 100 kr. at deltage, som betales i døren på 
aftenen. 
  
Tilmeldingsfristen er den 22. oktober 2018 til df@danskforfatterforening.dk  
  
  
  

mailto:df@danskforfatterforening.dk%20%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=22304517&msgid=423417&act=9J0X&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fuvm.dk%2Fpuljer-udbud-og-prisuddelinger%2Fpriser%2Fskriverprisen


  
  

HUSK: Frank Egholm, fmd. har  valgt ny e-mailadresse: egholm@egholm.nu 
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