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Årsberetning 2017 
 
Den Faglitterære Gruppes 70. årsmøde 
Styrelsens beretning for 2016-2017 
 
Antal medlemmer: 310 
 
Døde i årets løb: 

Hans Jørgen Kristensen  
Maria Marcus. 
 

Indledning 

Styrelsens interesse er overordnet at arbejde med at dokumentere, hvor mange 
ansigter fagbogen kan vise frem, hvor megen kraft den gemmer, hvor mange måder 
forholdsvist tørt stof kan formidles på, og hvor farverigt et sprog fagbogen kan lade 
blomstre. I den faglitterære styrelse er vores vigtigste drivkraft at kaste lys over 
fagbogens uomgængelighed og nødvendighed 

Vi er i øjeblikket vidner til en begyndende opblødning af rammerne for de 
traditionelle genrer. Og fagbogen har en vigtig plads i denne opblødning. Forholdet 
mellem fag – og skønlitteratur er i gang med en spændende udvikling. Genrer som 
reportage og dokumentar blander sig i denne udvikling. Fagbogen nyder godt af 
disse tendenser og tilføres nye kræfter- 

Vi har diskuteret disse tendenser i styrelsen gennem flere måneder og er ved at 
planlægge medlemsaktiviteter om denne udvikling. Styrelsen tog initiativ til det 
seminar i efteråret, der tog afsæt i Karina Pedersens bog, Helt ude i hampen. Denne 
bog må betragtes som en hybrid, mellem fiktion, faktion og politisk pamflet. 
Styrelsen arbejder med at holde dette opgør med den traditionelle genreopfattelse 
sammen med ghostwriter problematikken. Hvem er forfatteren? Hvem står inde for 
bogens indhold? Hvilken læserkontrakt kan der etableres med hvilken forfatter. 
Udviklingen af disse hybridformer er stadig på eksperiment-stadiet, hvor dygtige 
mediefolk og professionelle dokumentarister må hjælpe til for at gøre disse 
projekter flyvefærdige. 
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Podcasting er er et af de nyeste skud på stammen, når vi taler om de nye 
muligheder, der er ved at tage form. Podcastingen inddrager både lyd og billede og 
kan modtages på smartphones, bærbare og tablets og kan formidle både fiktion, 
dokumentar, faglitteratur, poesi og de blandingsformer, der byder sig til. Som noget 
væsentlig for forfattere, så mangler der stadig en anvendelig måde at få betaling for 
vore udgivelser. Vi vender senere tilbage til kampen for ordentlig honorering af 
vores arbejde. Vi har etableret kontakt til Jack Andersen, leder af Centre for Genre 
Research på Københavns Universitet, for at blive inspireret i arbejdet og for senere 
at kunne invitere til et fyraftensmøde om samarbejdet.  

Styrelsen har i årets løb arbejdet for mindre hierarki i foreningen, en fladere struktur 
og mere gennemsigtighed, herunder større samarbejde mellem sekretariat, 
hovedbestyrelse og grupperne. Styrelsen vil fortsat reagere på tiltag, der ikke er i 
overensstemmelse med disse ønsker. 

 

Årsberetningen 2017 

Årets arrangementer 

Styrelsen har videreført traditionen med at gennemføre en række tirsdags – og 
torsdagsmøder i henholdsvis i København og Århus. Møderne har været centreret 
om indbudte oplægsholdere. Sidst var Tom Buk-Swienty inviteret i Strandgade til at 
fortælle om sin nye bog om Tommy og Tanne, og det ovenikøbet inden udgivelsen. 
En af forrige års fagprismodtagere Ulrik Langen, har bl.a. holdt et spændende og 
vidende foredrag om sin bog, Tyvens Dagbog.  

Vi har imidlertid valgt at holde en pause i disse arrangementer, dels på grund af 
udgifterne og indsatsen i forhold til afholdelsen og dels på grund et ikke 
overvældende fremmøde i hverken Aarhus eller København. Vi har diskuteret 
forskellige nye former, som ville kunne være mere både spændende og indbydende 
for medlemmerne, f.eks. litterære saloner, hvor man diskuterede faglitterære 
emner uden deciderede foredrag. Vi melder ud, når vi har fundet en passende form. 

 



3 
 

Den faglitterære pris 

Årets fagbogspris uddelte vi torsdag den 18. november kl. 16, med 
efterfølgende festmiddag, der er gratis for medlemmer af den faglitterære 
gruppe. Vi udsendte pressemeddelelse ti dage før med navne på 
prismodtagerne, som i år var Dorthe Jørgensen og Søren Ryge Pedersen. 
Prisen på 75.000 kr. blev delt mellem de to.  

Dorthe Jørgensen er forfatter filosof, idéhistoriker, litteraturhistoriker og teolog, 
dr.phil. & dr.theol. Hun modtog prisen for sit imponerende og banebrydende 
forfatterskab, hvori hun på overbevisende måde formidler et metafysisk 
erkendelsesgrundlag. Der bliver dermed rum til at opfatte intuitiv viden som et 
gyldigt erkendelsesredskab. Dorthe Jørgensen forstår at undersøge og beskrive det 
forunderlige i hverdagen, og dette nærvær er vigtigt i alle livets sammenhænge 

Forfatter og journalist Søren Ryge Petersen tildeles prisen, fordi han i sine bøger og 
fjernsynsudsendelser formidler sin have - og fortælleglæde på en unik formidlende 
måde. Han har sin egen stemme, når han skriver, og han skriver, som han taler. Og 
hans stemme strømmer ud af linjerne i hans bøger.  

Højskoleforstander Jørgen Carlsen motiverede prisen til Dorthe Jørgensen og 
Forlagsdirektør Johannes Riis motiverede prisen til Søren Ryge. Prisen finansieres 
af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur. 

 

Foreningens personale 

Nena Winstedt er ansat i sekretariatet, hvor Sara Strand er sekretariatsleder. 
Med mindre timetal arbejder nu studentermedhjælperne Louise og Mie. Anne 
Koldbæk er foreningens jurist, mens økonomien varetages af Knud Finnerup. 
Som overordnet administrativ leder fungerer foreningens formand Jakob 
Vedelsby. Næstformand er Morten Visby, kasserer er Frank Egholm, 
kursussekretær er Anne-Sophie Lunding-Sørensen og redaktør af bladet 
Forfatteren er Anna Bridgwater. Som noget nyt er Morten Visby ansat for et år 
ad gangen som foreningens ophavsretlige konsulent. 

Vi vil gerne takke alle i sekretariatet for den indsats, der ydes i forhold til 
arbejdet i styrelsen. 
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Særlige opgaver og indsatser 

 

Det nordiske faglitterære samarbejde ved Erik Dekov 

På den Nordiske Faglitterære Konference 2015 i Helsingfors blev det aftalt, at 
vi skulle indlede et samarbejde med Grønlands Forfatterforening om at afholde 
konferencen i 2016 i Grønland, og herunder drøfte faglitteraturen for de små 
sprogområder i Norden. Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Den 
faglitterære Bestyrelse og Grønlands forfatterforening samt nedsat et 
Grønlandsudvalg. Birgit Knudsen blev formand for udvalget og ledede 
planlægningen sammen med formanden for KA Juaaka Lyberth.  Det lykkedes 
at skaffe midler fra forskellige nordiske og grønlandske fonde samt et 
rejsetilskud fra DFF til konferencen, som blev holdt i Nuuk i september 2016 
med et godt fællesnordisk program.  
 
Der kom i alt 28 deltagere fra henholdsvis Danmark, Finland, Færøerne, 
Grønland, Island, Norge og Sverige, herunder repræsentanter for de samiske 
sprog. Fra F-styrelsen deltog Birgit Knudsen, Kaare Øster, Erik Dekov og Frank 
Egholm. Ud over vilkårene for de små sprog drøftede vi bl.a. fælles problemer 
med ophavsret og digitalisering af faglitteraturen. Disse problemer samt 
kontrakt- og produktionsforhold og uddannelsespolitik skal drøftes videre på 
årets konference i september i Sverige. Der blev på mødet som en nyskabelse 
nedsat en koordineringsgruppe, der kan behandle akutte problemer, som 
måtte opstå mellem årsmøderne. Desuden dannede Grønland, Sameland og 
Færøerne en særlig arbejdsgruppe om fælles problemstillinger for de meget 
små sprog i Norden. 
 
Konferencen var efter tilbagemeldingerne fra deltagerne meget vellykket og 
blev i øvrigt rosende omtalt i den grønlandske dagspresse som eksempel på et 
godt fællesnordisk samarbejde. 
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Forfatteren og redaktionsudvalget ved Flemming Sørensen 

Til bladet Forfatteren er der knyttet et redaktionsudvalg, hvor de enkelte 
styrelser er repræsenteret. F-styrelsen har det seneste år været repræsenteret 
ved Flemming Sørensen, der som professionel bladudviklingskonsulent og 
tidligere mangeårig lektor på Journalisthøjskolen har kompetencen til at 
bidrage til bladets udvikling. 

Udvalget mødes med mellemrum og diskuterer bladet - men møderne er 
sporadiske og kortvarige, og udvalgets berettigelse er stærk tvivlsom. 

Fra F-styrelsen har vi foreslået færre, men længerevarende møder og et 
egentligt bladseminar, hvor udvalget kunne tage stilling til bladets koncept og 
stil. Det er blevet pure afvist af bladets redaktør. 

Vi vil fortsat arbejde for at bringe arbejdet med Forfatteren op på et niveau, 
som det fortjener. 

 

Interessegruppen for læremidler ved Frank Egholm 

F-styrelsen besluttede allerede i 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe, som 
skulle undersøge mulighederne for at etablere en interessegruppe for 
læremidler. Dette arbejde har nu båret frugt ved at interessegruppen er blevet 
etableret for læremiddelforfattere og –illustratorer med Lotte Rienecker som 
tovholder og det første møde 30. marts 2016. Gruppen består nu af 25 
betalende medlemmer og der er lagt et vedkommende program frem til 
sommerferien. I øjeblikket arbejder gruppen på at få planlagt et kursus hos et 
af de store læremiddelforlag om produktionen af de digitale platforme. Lotte 
Rienecker er tovholder, og hun bakkes op af en styregruppe bestående af Peter 
Stray, Helge Christiansen og min ringhed. 
 
 
Det digitale udvalg ved Kaare Øster og Frank Egholm 
 
Indenfor det digitale område har styrelsen arbejdet for, at vi som fagforfattere 
honoreres for vore tekster. I det digitale udvalg har vi været med til at stille en 
konsulent-kontrakt op, der dækker de tekster, der bestilles til portalerne, som 
det meste af det digitale undervisningsmateriale produceres til. Mange 
forfattere tilbydes et engangshonorar for deres tekster og afskriver sig 
samtidig sine ophavsrettigheder til evig tid. Vi har i udvalget foreningens jurist, 
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Anne Koldbæk som sekretær, hvilket er en stor hjælp. Udvalget har tidligere 
haft et møde med Undervisningsministeriets Styrelse for IT og Læring, STIL, 
og har fulgt op ved at skrive et brev til styrelsen. Vi spørger i brevet om, 
hvordan styrelsen vi følge op på den milliard indsprøjtning som 
læremiddelforlagene har kunnet opnå gennem de seneste tre år. Hvilken 
betydning har denne tilskudsordning haft for udviklingen af digitale læremidler. 
Hvordan vil styrelsen fremover sikre at de kreative folk, forfattere og 
illustratorer, der skaber materialet, får en rimelig kreditering og aflønning. Og 
hvordan det kan sikres, at vi bevarer vore rettigheder. Hvordan kan vi på 
forsvarlig vis sælge vore tekster og tegninger til de nye undervisningsportaler. 

  

Internationalt udvalg ved Anne Hedeager Krag 

Write and Sleep. Vi udsendte omkring årsskiftet en spørgeskemaundersøgelse 
til medlemmer af DFF og andre interesserede for bedre at kunne præcisere 
hvad potentielle brugere af sitet efterspørger af muligheder og 
sikkerhedshensyn. Derefter fik vi mod betaling udarbejdet en Proof of Concept 
der kan bruges til ansøgninger. Vi præsenterede derudover Write & Sleep 
konceptet for de øvrige nordiske landes forfatterforeninger til NFOR i februar 
og fik positiv feedback og tilsagn om opbakning, hvis vi vil bruge deres navn 
og logo som medunderskrivere på en ansøgning om nordiske midler. Vi søgte 
Statens Kunstfonds Generelle Midler, men ansøgningen blev diskvalificeret, da 
DFF havde indsendt for mange ansøgninger. Vi håber at kunne søge igen til 
efteråret – det er op til DFF om det er en prioritet.   

Kroatisk udveksling igen i 2016 fortsatte vi den kroatiske udveksling, hvor en 
dansk forfatter besøger Kroatien i efteråret og en kroatisk forfatter besøger 
Danmark i foråret. Vi fik eksterne midler fra Statens Kunstfond til at dække 
størstedelen af udgifterne ved besøget. Igor Rajki tilbragte tid i København, 
Odense og på Hald og i anledning af hans ophold arrangerede vi en 
International Forfatteraften.  

International forfatteraften i marts 2016 afholdt vi i samarbejde med Poesiens 
Hus og Odense Lyrik en international forfatteraften med Giovanni Agnoloni 
(Italien), Igor Rajki (Kroatien) og Felicia Gonzalez (Cuba). Gonzalez meldte 
afbud i sidste øjeblik, men deltog i stedet på Skype, hvilket fungerede fint med 
projektor, så billede og lyd gik glimrende i gennem. Der var oplæsning med 
oversættelse og debat om litteratur og forfatteres situation verden over.  Vi 
har en ide om forsøgsvis at afholde flere internationale møder, oplæsninger 
eller debatter med et live publikum, gerne med flere lande på en gang via 
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Skype eller lignende, for hurtigere og billigere at kunne få og vedligeholde 
kontakt.  

Valg af fokuslande Vi har valgt to fokuslande: Tyrkiet og Chile og kontaktet en 
række personer i de to lande. Vi har brainstormet på ideer til initiativer og 
arbejdet i et fælles online idekatalog. I Chile har der været korrespondance 
med Trine Danklefsen, kulturattache på den Danske Ambassade. Hun var i 
første omgang interesseret i at invitere danske illustratorer til en event i Chile 
og kontakten er givet videre til illustratorgruppen. Grundet ressourcer i IU (lille 
udvalg med medlemmer der arbejder og rejser meget) har vi valgt at fokusere 
primært på ét land ad gangen.   

Tyrkisk minifestival. Vi havde besøg af de tyrkiske forfattere Latife Tekin og 
Onur Behramoglu en uge i november. 
 
Forudgående møde med det Danske Kulturinstitut – virkede i første omgang 
lovende, der kom mange ideer på bordet, men de blev ikke fulgt op som lovet. 
Samarbejdet endte med at blive reduceret til et interview fra Det Danske 
Kulturinstitut, der i januar 2017 er blevet redigeret færdigt og vil blive 
publiceret, når forfatterne har godkendt det. 
 
Det var svært at finde en kvalificeret oversætter. Abdullah Simsek, som vi 
hyrede til jobbet var god til at forstå referencerne i de tyrkiske tekster og til at 
redegøre for dem. Han holdt et fint lille foredrag om processen. Hans dansk 
var til gengæld ikke godt nok til at udføre opgaven, oversættelserne var 
sprogligt problematiske og en masse nuancer var gået tabt – nogle steder var 
det direkte uforståeligt. Det krævede derfor en hel del ekstra redigering og 
korrektur helt frem til sidste øjeblik, udført af Gerd, Kenneth og Cindy før 
teksterne kunne bruges på dansk. 
 
Forfatterne var sympatiske, interessante og skrev værker af høj kvalitet og 
relevans, der sagtens kunne tale til et dansk publikum. De optrådte med 
oplæsning og i samtale med Gerd Laugesen i DFFs lokaler, på Bogforum og i 
Odense. Der var fint fremmøde alle tre steder. 
 
Samarbejdet med Gerd Laugesen var godt og løftede arrangementet – hun var 
godt inde i deres værker og i ny tyrkisk litteratur og havde forberedt relevante 
og vigtige spørgsmål. Begge forfattere var meget engagerede og gode til at 
fortælle om deres værker og deres vilkår som forfattere i Tyrkiet 
 
Dog var det et vældigt stort arbejde at arrangere alt det praktiske omkring 
besøget – vi diskuterede om det var indsatsen værd? Hvilken effekt kommer 
der af et besøg som dette? 
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Der er planer om et dansk genbesøg i Tyrkiet engang i 2017. Latife Tekin er 
stifter og bestyrer af et skriveakademi/ refugium i Bodrum og vil gerne 
arrangere et dansk/tyrkisk seminar af en slags.  til november, hvor vi inviterer 
tre tyrkiske forfattere til Danmark. Vi samarbejder med Det Danske 
Kulturinstitut om dette. Vi har modtaget midler fra Statens Kunstfond og 
påregner også at bruge de ekstra midler som DFF har bevilliget i 2016 til 
denne event – oversættelse, forplejning, overnatning, transport etc. Vi håber 
så at kunne arrangere et dansk genbesøg i Tyrkiet i år.  

Liste over internationale forfatterforeninger kan rekvireres fra styrelsen. 

 

Legatudvalget ved Birgit Knudsen 

Det er et stort arbejde at være i legatudvalget. I år er der 11 ansøgninger til 
de tre legater, der kan ansøges om at få tildelt. Hertil kommer at finde forslag 
til uddelingen af fem hæderslegater, der tildeles uden ansøgning. Af de fem 
hæderslegater er det især Drassow legatet, der er interessant for den 
faglitterære gruppe. Vi har derfor især fokuseret på at finde kandidater til 
dette legat. Om det lykkes for os at få en faglitterær forfatter tildelt dette legat 
er endnu ikke afgjort. 

 

Fagbogens Dag ved Birgit Knudsen og Kaare Øster 

Lørdag den 10. september 2016 satte F-styrelsen for tredje år i træk fokus på 
faglitteraturen og fagforfatterens arbejdsproces over det ganske land.  

I samarbejde med 10 af landets biblioteker (Esbjerg, Helsingør, Kalundborg, 
Nakskov, Nykøbing F, Næstved, Samsø, Tårnby, Viborg og Aarhus) samt Torup 
Bogby blev en række lokale fagforfattere og alle andre med interesse for faglitteratur 
i 2016 indbudt til en dag, hvor hvert enkelt bibliotek havde sit særlige tema og 
program.  

Her kan du se hele programmet med de mangfoldige temaer for Fagbogens Dag 
2016. 

Formålet med Fagbogens Dag er at skabe mere opmærksomhed, formidle, øge 
interesse for og sætte fokus på faglitteratur samt faglitterære forfatteres virke, 
muligheder og arbejdsprocesser ved bl.a. at samle en gruppe af lokalt 
baserede fagforfattere. 

http://danskforfatterforening.dk/wp-content/uploads/2016/08/2016-Fagbogens-dag-I-N-V-I-T-A-T-I-ON-i-pdf-1.pdf
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Planlægning og afvikling af aktiviteter sker i et samarbejde mellem Dansk 
Forfatterforening/F-styrelsen og biblioteker rundt i landet. Det to første år har 
Fagbogens Dag fået økonomisk tilskud fra Statens Kunstfond. 

Ud fra de to foregående års erfaringer arbejder vi nu videre med at planlægge 
Fagbogens Dag 2017, der afvikles tirsdag den 31. oktober 2017. 

Antallet af samarbejdende biblioteker er i princippet uendeligt men afgøres af 
den kapacitet af styrelsesmedlemmer og andre F-medlemmer, der har 
mulighed for at give en hånd med. Så vi opfordrer alle interesserede til at sige 
til, hvis man ønsker at medvirke til planlægning og afvikling af Fagbogens Dag 
2017. 

 

Kurser i Dansk Forfatterforenings regi ved Birgit Knudsen 

Dansk Forfatterforenings kursusudvalg er sammensat af medlemmer fra alle 
grupperne, og der bliver både afholdt kurser, der er specielt tiltænkt enkelte 
medlemsgrupper, og kurser, der har lidt bredere appel. Derudover er det 
muligt for forfattere, der har modtaget afslag fra forlag på deres indsendte 
manuskripter at søge om at få dækket honorarudgifterne, så en kollega kan 
læse manuskriptet og give gode råd om, hvilke forbedringer der kunne 
foretages. 
F- gruppen har været repræsenteret af Birgit Knudsen og Anne Hedeager 
Kragh har været suppleant det meste af året. På vort styrelsesmøde i februar 
vedtog vi, at Anne Hedeager Kragh var F-styrelsens repræsentant og Birgit 
Knudsen var suppleanten. Denne ombytning skyldtes først og fremmest, at 
kursussekretæren kun kan kontaktes på torsdage. Vi skønnede derfor, at det 
var mest hensigtsmæssig, at F-styrelsens repræsentant bor tæt på 
Strandgade. 
Den samlede kursusliste er tilgængelig på Dansk Forfatterforenings 
hjemmeside, og alle kurserne er gratis for foreningens medlemmer. Midlerne til 
afholdelse af kurserne bliver der hvert år ansøgt om hos Kunststyrelsen. Det 
ansøgte og bevilgede beløb har gennem en årrække været ca. 500.000 kr. Det 
var det også i 2015. 
Beløbet dækker løn til kursussekretæren, manuskriptstøtte og foreningens 
kurser. Alle kurserne kan ses på Dansk forfatterforenings hjemmeside.   
 
I 2016 blev følgende kurser med særlig interesse for fagbogsforfattere 
gennemført: 
Fortællende journalistik den 11. maj som et heldagskursus i Strandgade. 
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Illustrerede lærebøger den 4. november som et kort eftermiddagskursus. 
I 2017 er følgende med interesse for fagbogsforfattere gennemført: 
Vestjylland i Verden fra den 12. marts – 18. marts som et ugekursus på 
Vestjyllands Højskole. 
Hertil kommer på nuværende tidspunkt følgende planlagte kursus: 
Reformationen fra 5. maj til 7. maj på Hald Hovedgaard. 
 
 
Fagforfatter møder fagforfatter ved Birgit Knudsen og Kaare 
Øster 

Et tilskud fra de uanbringelige midler i Copydan til kurset ”Fagforfatter møder 
fagforfatter” på Hald Hovedgaard i efteråret 2015 med særligt fokus på 
ophavsretslige problemer betød, at der i 2016 blev arrangeret 2 
opfølgningsmøder om ophavsret efterfølgende. 
 
Det første blev afholdt den 5. april som et aftenmøde i Strandgade med 25 
deltagere, hvoraf 4 deltagere var fra Dansk Magisterforening, hvor vi havde 
haft en annonce om mødet i Magisterforeningens blad. Det andet blev afholdt i 
STORDstrømmen den 3. september med 18 deltagere. 
 
På seneste årsmøde lovede vi, at næste Fagforfatter møder fagforfatter skulle 
afvikles ud fra det oprindelige koncept, hvor fagforfattere mødte hinanden og 
hørte om hinandens arbejde uden et på forhånd fastlagt tema. 
 
Dette møde blev med stor succes afholdt fra fredag den 10. marts til lørdag 
den 11. marts 2017. 
 
På programmet var flg.: 
Jesper Brandt Andersen bl.a. om sin nye bog Børnelægens store bog om 
barnets sygdomme.  
 
De to prisvindere af den faglitterære pris Søren Ryge og Dorthe Jørgensen om 
deres bøger og deres arbejdsmetoder. 
 
Karin Kryger om at redigere og skrive til værket Danske Kongegrave. 
 
Peter Bejder om Aarhus Universitets store satsning 100 danmarkshistorier. 
 
Kaare Øster om digitaliseringens betydning for fagforfattere. 
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Herudover fik deltagerne også lejlighed til at fortælle, hvad de hver især havde 
gang i eller lige havde fået udgivet. Virkelig interessant. Dette kan bedst 
illustreres med Søren Ryges tak til alle: Jeg vil da også melde tilbage, for 
døgnet på Hald var noget af det mest mindeværdige, jeg har oplevet i lange 
tider. Jeg fik ikke snakket særlig meget med ret mange af jer, og alligevel sår I 
tilbage som en helt almindelig flok danskere fra et hvilket som helst 
forsamlingshus i kongeriget, som lynhurtigt blev til en flok højst ualmindelige 
danskere. Aldrig før har jeg været sammen med så mange kloge og så 
spændende mennesker på én gang, og præsentationsrunden måtte gerne have 
været i fem timer. 
 
Og aldrig før i de snart mange år, vi har arrangeret Fagforfatter møder 
fagforfatter har interessen for at deltage været større, hvilket betød venteliste. 
 
Det lykkedes at finde plads til i alt 42 deltagere. Nogle faldt fra af forskellige 
grunde og vi endte på at blive 37. Vi måtte bestille ekstra værelser på Niels 
Bugges kro og Niels Bugges hotel for at skuffe så få som muligt. Alle har jo 
trofast ofte gennem mange år betalt kontingent til Den faglitterære gruppe. 
Derfor besluttede styrelsen ekstraordinært at bruge flere midler end ellers på 
Fagforfatter møder fagforfatter. 

  

Fagbogens nytårskur ved Kaare Øster 

Lørdag den 21. januar 2017 blev der afholdt Nytårskur for F-gruppen på 
Godsbanen, Aarhus Litteraturcenter i Aarhus. Hvis man som faglitterær 
forfatter har udgivet et værk eller andet formidlingsarbejde inden for de 
seneste år, er der 10-15 minutter til at fortælle om det – eller man kan blot 
komme og være med til at fejre kollegerne. 

På skift afholdes kuren i hhv. København og Aarhus, og den giver mulighed 
for, at mangfoldigheden af genrer og fagforfattere kan mødes, nyde godt af 
netværket og udveksle oplevelser og erfaringer.  

I år var der mødet cirka 15 meget forskelligartede fagforfattere op, så det blev 
en forrygende dag med en guldgrube af oplevelser – sammen med en 
sandwich, et glas øl eller god vin. Virkelig imponerende, hvor meget viden om 
verden sådan en gruppe nørder tilsammen er i besiddelse af. 
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I år har næsten alle deltagere meldt sig på grundlag af opslag i F-gruppens 
nyhedsbrev og desværre i mindre omfang ud fra opslag i Lokalgruppen Århus, 
en interessegruppe under Dansk Forfatterforening. Til næste år vil vi gerne 
komme endnu bredere ud og dermed flere deltagere, så derfor beder styrelsen 
om ideer til, hvordan arrangementet bliver endnu mere attraktivt eller kendt.   

 

Autorkontoen 2016-17 ved Kaare Øster og Pia Deleuran 

Uanbringelige midler fra Copydan uddeles via en fordelingsnøgle til 
rettighedshavernes interesseorganisationer. Se fordelingsnøglen senere i 
teksten. 

Dansk Forfatterforening uddeler hovedparten af midlerne via Autorkontoen. En 
mindre del af midlerne uddeles via de sociale og ophavsretslige midler. 
 
I december-januar måned har Kaare Øster, der er F-styrelsen repræsentant i 
foreningens Autorkontoudvalg, sammen med Pia Deleuran som suppleant taget 
stilling til samtlige indsendte ansøgninger om at modtage midler gode fra 
Autorkontoens faglitterære pulje, pulje A. Efterfølgende er der fra F-styrelsen 
indstillet til foreningens bestyrelse, hvordan andelen af bevillingen foreslås 
uddelt for 2016-17.  
 
Ansøgere til Autorkontoen Pulje A, Faggruppe F, 2016/17: 
Antal ansøgninger: 25 (heraf 8 rejse- og 17 arbejdslegater).  
Ansøgt beløb i alt: kr. 612.706 
Bevilling i alt: kr. 306.919  
 
I år har der været 306.919 kr. til rådighed for faglitterære forfattere i 
Autorkontoens Pulje A. Det lave ansøgertal har betydet, at næsten alle 
ansøgere har fået tildelt midler. Dog ikke i alle tilfælde det beløb, der har 
været søgt. Beløbsstørrelserne har fordelt sig fra 6.600 kr. til 40.000 kr., 
hvoraf de fleste har ligget på omkring 11.000 kr.  
 
Cirka halvdelen af ansøgerne er medlem af Dansk Forfatterforening. 
Herunder ses den samlede fordelingsoversigt 2016/17 for grupperne. 
 
Beløb til rådighed for puljer og grupper 

Pulje/gruppe Beløb kr. 
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Pulje A 1.326.465 

Pulje B 170.312 

Pulje C 1.150.815 

I alt 2.647.592 

 

 
Pulje A fordeles ud fra det nuværende medlemsantal i DFF og DsF 

Faggruppe Antal medlemmer % *2 Beløb 

BU *266 19 255.126 

DOF 201 15 192.783 

F 320 23 306.919 

L 188 ( (103)+ 85 (DsF) ) 14 180.315 

S 408 ( (323) + 85 (DsF) ) 30 391.322 

Samlet 1.383 100 1.326.465 

 

*Fratrukket de 120 illustratorer, som er ”tvungne medlemmer” af BU-
gruppen 
*2 På bestyrelsesmøde 120229 blev det besluttet at runde op til nærmeste 
hele krone. 

Til Pulje B har der været i alt 12 ansøgninger (23 sidste år). 
Ansøgt beløb: kr. 646.920 
Bevilling: kr. 170.312 
 
Autorkontoen kan søges af såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der har 
udgivet mindst et værk. Næste ansøgningsfrist er medio november 2017. 
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Yderligere information? Så klik ind på foreningens hjemmeside for at se mere 
om Autorkontoens muligheder for dig. Her kan du også finde listen over 
modtagerne i 2016/17 samt modtagere de tidligere år. 
  
F-styrelsen opfordrer alle til at udforme gode ansøgninger til både pulje A og 
pulje B, uden at vi naturligvis kan vide, hvor stort det samlede rådighedsbeløb 
bliver til næste år. Dog bliver beløbet med al sandsynlighed mindre, idet 
Copydan bliver bedre og bedre at finde frem til rettighedshaverne – og godt for 
det. 
Opslag sker lige efter sommerferien. Hold øje med deadline for at indsende 
ansøgning i Hovedforeningens nyhedsbrev eller på hjemmesiden, sandsynligvis 
i start af september.  
 
 
F-nyhedsbrev ved Kaare Øster 

Som hovedregel udsendes nyhedsbrevet kort efter hvert styrelsesmøde og 
altså cirka en gang om måneden.  
 
I styrelsen forsøger vi løbende at finde helt aktuelle emner af interesse for 
netop F-gruppens medlemmer. På den måde håber vi ganske kortfattet at 
kunne orienteret endnu bedre om de tilbud og fordele, der er ved at være 
medlem af den faglitterære gruppe. 
  
Målet er, at brevet skal være hurtigt læst og indholdet har umiddelbar 
interesse hos fagforfattere. Øvrige ikke direkte F-rettede tiltag og nyheder kan 
læses i Hovedforeningens eller i de øvrige gruppers nyhedsbreve. 
 
Stadig indikerer nyhedsbrevets statistik desværre, at en mindre del af 
modtagerne ikke åbner brevet. Det kan naturligvis være, fordi indholdet 
forekommer uinteressant. Men det kan også skyldes tekniske årsager og fx, at 
brevet fanges af spamfilteret. Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du ikke 
modtager det elektroniske nyhedsbrev. 
 
Mange giver respons på brevets indhold. Og alle opfordres til at give 
tilbagemeldinger med såvel ris, ros og forslag til fx ny form, format og 
fremtidigt indhold for at gøre nyhedsbrevet så relevant, aktuelt og nyttigt som 
muligt for alle F-medlemmer. 
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Hverveudvalget ved Pia Deleuran 

 
I årets løb har vi færdiggjort en folder om den faglitterære gruppes virke. Vi 
indviede folderen ved arrangementet "Fokus på faglitteraturen" i 
eftersommeren 2016. Folderen ligger nu i papirudgave i indgangspartiet i 
Strandgade og flere prints findes i sekretariatet til opfyldning. 
 
Tanken er, at nye såvel som eksisterende medlemmer via de 4 sider kan få et 
hurtigt overblik og nogle kontaktinformationer på let tilgængelig vis. 
 
I hverveudvalget har vi ligeledes drøftet, hvordan vi bedst muligt får anvendt 
vores eget afsnit på den nye hjemmeside, og hvordan vi får medlemmerne til 
at udfylde deres egen profilside. Hvis alle gør en indsats ift sidstnævnte vil det 
fremgå tydeligt, hvor     stort et kompetencefelt vi spænder over, og hvor 
mange forskellige typer udgivelser vi står for. 
 
Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt og det skal det helst blive ved med og 
naturligvis gerne forøges. 
 
Der har i årets løb været samarbejdet med Hovedbestyrelsens hverveudvalg ift 
at lægge strategier for oplysning om fordelene ved et medlemskab. Fordelene 
er nu oplistet på hjemmesiden og den elektroniske indmeldelsesblanket er 
gjort let og mere logisk at betjene. 
 
 
Rød Sofa - en selvstændig forening med tråde til DFF  
ved Pia Deleuran 
 
Litteratursalonen "Rød sofa" er i 2016 flyttet fra Cafe Retro til Hovedbiblioteket 
i Krystalgade. Her bliver foreningens medlemmer budt op til samtale om deres 
værker. Også den faglitterære gruppes medlemmer er hjertelig velkomne.  
Kom og vær med på de udvalgte torsdage og meld dig til at fortælle - eller 
som interviewer - hos Sofaens formand Pia Deleuran pd@deleuran.dk. 
 
Lyt gerne til de podcasts, der er optaget ved arrangementerne. De ligger på 
Den2radios hjemmeside. 
Følg også Den røde sofa på Facebook og giv den evt et "like" og en lille 
kommentar med på vejen.  
 
 
Copydan Arkiv ved Frank Egholm 

Copydan Arkiv administrerer forskellige aftalelicenser, der blev indgået i sidste 
halvdel af 0´erne, og som gjorde det muligt for DR at digitalisere arkivet og 

mailto:pd@deleuran.dk
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lægge det ud på ”Bonanza”‐hjemmesiden. Hertil kommer de senere aftaler, 
indgået i 2009 og 2010, der gjorde det muligt for DR at genudsende 
programmer på DR Kulturkanalen og DR Børnekanalen uden at betale de 
medvirkende det aftalte genudsendelseshonorar. Alle de nævnte aftaler er i 
2015 afløst af en ny, samlet aftale. Aftalen indebærer, at den også tillader DR 
at genudsende på DR3 og DR Ultra. Loven om kollektiv forvaltning betyder, at 
de penge, som er opkrævet af Copydan‐foreningerne efter 10. april 2016, så 
vidt muligt skal fordeles individuelt til de enkelte relevante ophavsmænd. Den 
konkrete fordelingsnøgle mellem organisationerne, og hvordan de enkelte 
bidragsydere skal findes diskuteres i øjeblikket. Vi vil fra styrelsen melde ud, 
når der er opnået resultater. 

 
Biblioteksudvalget ved Jørgen Burchardt 

For godt to år siden blev Biblioteksudvalget nedsat for at få en løbende 
opsamling af viden på biblioteksområdet. Fastlæggelse af Biblioteksafgift efter 
genrer kom dog i sit eget udvalg, hvilket ikke forhindrer at afgiften indgår i 
vores diskussioner af de generelle forhold omkring biblioteker. 

I udvalget har vi bl.a. arbejdet med problemerne for selvudgivere at få 
lektørudtalelser, at det interurbane udlån reducerer indkøbet af bøger, at vores 
repræsentant i det offentlige klassifikationsankenævn arbejder på at mere end 
tre forfattere får bibliotekspenge ved antologier. Vi har arbejdet meget 
omkring eReolen. Her har været udført et stort lobbyarbejde for at få afsluttet 
den uholdbare konflikt ved at store forlag har trukket deres bøger væk fra det 
offentlige udlån. Vi har fulgt Det Kongelige Biblioteks planer om at 
retrodigitalisere ældre bøger og naturligvis krævet, at det skal udløse 
forfatterhonorar. Biblioteket havde også planer for at digitalisere 
fagtidsskrifter, men heller ikke her havde de tænkt på forfatternes interesser. 

Bibliotekspenge for digitale udgivelser har vi også brugt en del tid på. Vores 
indsats har også givet et rimeligt lovforslag, hvor forfattere fremover skal have 
en vis andel af bibliotekspengene overført til de digitale udlån. Der er dog 
problemer med den endelige fordeling efter det aktuelle lovforslag. 

Af speciel interesse for fagforfattere har vi arbejdet for, at materialevalget ved 
eReolen ikke kun skulle favorisere voksen fiktionsprosa. Det er dog vanskeligt 
at varetage fagforfatternes interesser ordentligt. Det har været svært at få 
lydhørhed for, at fagforfattere også skal have bibliotekspenge for de bøger, de 
har på forskningsbiblioteker. eReolen har også en politik, som er i 
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fagforfatternes disfavør. Således købes ikke bøger, der er dyrere end et vist 
beløb, hvilket især rammer store illustrerede fagbøger. 

Da Københavns kommune kasserede ca. 450.000 bøger var de fleste fagbøger. 
Her var foreningen betænkelig tavs. Kassationen af bøger på Københavns 
biblioteker gik næsten udelukkende ud over fagbøger. Håndbogssamlingen 
blev reduceret fra 46.000 til 30.000 stykker; det helt store blodbad skete i den 
generelle faglitteratur, som blev skåret ned fra 525.000 til 141.000! Dette skal 
ses i forhold til de begrænsede nedskæringer på skønlitteraturen med 470.000 
til 340.000 værker, mens lyrik og dramatik slet ikke blev rørt.  

Det har heller ikke lykkedes at komme igennem over for eReolen, at den 
smalle litteratur ikke mere er tilgængelig for udlån. Et centralt udvalg køber 
ind efter lektørudtalelser, og hvis bøger ikke får udtalelse, bliver de ikke mere 
tilgængelige, hvor de tidligere kunne have været indkøbt af enkelte biblioteker 
og derved være tilgængeligt gennem det interurbane udlån. 

 

Aktivitetsniveauet 

Kreativiteten og aktivitetsniveauet har igen i år været forbilledligt højt og 
intensivt, hvad angår arbejdet i styrelsen, ligesom arbejdet er kendetegnet af 
et ambitionsniveau ud over det sædvanlige, – hvilket til fulde skulle fremgå af 
årsberetningen. Det håber jeg, at vi kan fortsætte med. Styrelsen har også i år 
været en arbejdende styrelse, og alle styrelsens medlemmer har lagt mange 
ideer, energier og kræfter i dette arbejdet.  

Jeg vil endnu en gang som formand benytte lejligheden til at takke styrelsens 
medlemmer for deres store indsats i det forløbne år. 

Frank Egholm Andersen 

Formand for den faglitterære gruppe 

 


	Uanbringelige midler fra Copydan uddeles via en fordelingsnøgle til rettighedshavernes interesseorganisationer. Se fordelingsnøglen senere i teksten.

