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 DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE 

  
  

 

  

Kunstflyvemester Lauren Wilson og hestehalen på hovedet. © Ole Steen Hansen. 
  

  
  

PRESSEMEDDELELSE - OG INVITATION 

  

VÆR MED TIL AT FEJRE ÅRETS PRISMODTAGER 

  

OLE STEEN HANSEN MODTAGER DEN FAGLITTERÆRE PRIS 

  
  

Den 22. november uddeler de faglitterære forfattere i Dansk Forfatterforening årets 
faglitterære pris for 47. gang. Den faglitterære pris er på 75.000 kr. og finansieres af 



Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur og blev uddelt for første gang i 
1973. 

 

Den faglitterære pris gives til forfattere, der repræsenterer det bedste indenfor 
formidling af et ellers svært tilgængeligt stof. Blandt tidligere modtagere af den 
faglitterære pris er bl.a. Ebbe Kløvedal Reich, Lise Warburg, Tor Nørretranders, Peter 
Olesen, Knud Vilby, Anne Knudsen, Henrik Wiwel, Lotte Thrane, Eigil Holm, Jørn Lund, 
Karen Syberg, Peter Øvig Knudsen, Søren Ryge Petersen, Tom Buk-Swienty, Steen 
Hildebrandt og Anja C. Andersen. 

  

I år uddeles prisen til Ole Steen Hansen. 

  
  

      
  

Som en alsidig og bredt favnende forfatter har Ole Steen Hansen siden 1986 udgivet 
mere end 100 titler for alle aldersgrupper på forlag i ind- og udland. Den faglitterære 
pris gives både for det samlede forfatterskab og for de seneste, omfattende 
værker: Skudt ned – flystyrt i Danmark 1939-45 samt DC-3’eren fra Roskilde … og alle 
de andre. Om den sidste skrev en norsk anmelder, at bogen om DC-3’eren var som at 
få hele det 20. århundredes historie fortalt gennem en flyvemaskine. 

  

Mennesker og deres skæbner har altid stået i centrum, uanset om Ole Steen Hansen 
har skrevet om Vietnams geografi og historie, om kinesiske traditioner og 
forfædredyrkelse, om flyvning og flyvehistorie eller om livet i det kommunistiske DDR. 
Han sætter navne og ansigter på de englændere, der befriede Danmark i 1945, men 
også på tyske flygtninge, der samme år kom til landet i stort tal.  
  

Ole Steen Hansen leverer fortællinger på et solidt, fagligt grundlag, der kobler det 
store overblik med myriader af detaljer. Illustrationssiden taler for sig selv hos 
rismodtageren, der yderligere er en begavet fotograf med international anerkendelse 
for sine dristige flyfotos optaget fra vinduer og døre på et fly i luften. Ole Steen 



Hansen demonstrerer den britiske kunstflyvemester Lauren Wilsons eminente elegance 
med et nærbillede af hende taget på få meters afstand, mens hun hænger på hovedet 
over skyerne i sin lille, røde dobbeltdækker med hestehalen pænt pegende nedad mod 
Sydvestengland. 

  

Ole Steen Hansen er i år med sin seneste udgivelse op til 30-årsdagen for Murens fald 
aktuel med den underholdende og tankevækkende bog: Syngeklubben, leipzigerne og 
andre mennesker fra DDR. 

  

Prisoverrækkelsen sker ved en reception hos 

Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401 København K. 

fredag den 22. november, kl. 16-18. 

  

Forlægger Ulrik T. Skafte, Forlaget Turbine, motiverer prisen til Ole Steen Hansen. 

 

For yderligere oplysninger: 
Frank Egholm, formand for de faglitterære forfattere 
Dansk Forfatterforening, 40 87 44 02, egholm@egholm.nu 

  

Send en mail til Frank Egholm, hvis du ikke har tilmeldt dig og alligevel ønsker at 
deltage i Prisfesten. 

  

 
  

  
   

EN UFORMEL SAMTALE 

  

MØD EN MESTER  
Sylvie Simmons om Leonard Cohen 

  

Den engelske forfatter Sylvie Simmons er vært ved Mød en mester 
(tidligere master class) i Dansk Forfatterforening. Mødet har form af en 
uformel samtale mellem Simmons og en mindre gruppe danske 
forfattere, som har en særlig interesse i hendes værk og metode 

  

   Sylvie Simmons 
  

Kursus nr.: 19025 

 
  

  
  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=446588&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fturbine.dk%2F


Underviser: Sylvie Simmons 
Sted: Strandgade 6, København 
Tid: 13. december 2019, 10:00 - 13:00 

Primært for: faglitterære forfattere 
Maks. antal deltagere: otte 

  

Se mere om dette eksklusive arrangement. 
 
Tilmelding med begrundet ansøgning til vores kursussekretær 
på kursus@danskforfatterforening.dk 

  

Tilmelding: senest den 20. november 2019. 

  
  
  
  
  
  

GLOBALE PROBLEMSTILLINGER 

ISEN ER USIKKER 

  

Den 26. oktober afholdt foreningen et dagkursus, der klædte 28 vidt 
forskellige deltagere fra alle genrer på med viden og inspiration om 
de presserende, globale problemstillinger og udfordringer, som er 
baggrunden for FNs 17 verdensmål. 

  
  

             

Bogen, en isskulptur, smeltede                      
undervejs.  
© Anne Marie Marquardsen                         Anna Chris Thompson, Klima&Litteratur,  
  
  
  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=446588&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Fevents%2Fmoed-en-mester-sylvie-simmons-om-leonard-cohen%2F


 
  
  
  

NOVEMBER MÅNEDS FAGFORFORFATTER 

  

Jeg kan gå fortvivlet rundt om mig selv og tænke, at den bog er en stor 
misforståelse. Når man skriver en bog, har man ikke noget 
sikkerhedsnet ... 

  

 
  

Sådan fortæller denne måneds fagforfatter René Karpantschof i dette 
interview. 

  

Læs hele historien om bl.a. udvikling af international 
forretningsudvikling på den faglitterære gruppes hjemmeside.  
  
  
  

  
  

HUSK OGSÅ ... 

  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=446588&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Ff-gruppen%2F2019%2F11%2F02%2Fmaanedens-fagforfatter-rene-karpantschof%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=446588&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.verdensmaalene.dk%2F


BOGFORUM I BELLA CENTER, København den 15. - 17. november, hvor 
bl.a. Skriverprisen fra Undervisningsministeriet bliver uddelt på Bella 
Scenen fredag kl. 14.30. 

  

Besøg også Dansk Forfatterforenings stand, hvor det landsdækkende 
læseprojekt Hvem er Danmark? præsenteres. 

  

Bogforummiddag for alle medlemmer 

Lørdag den 16. november 2019 kl. 18 er der middag for alle medlemmer. 

Der er mad og fri bar, og det koster 100 kr. at deltage, som betales i døren på aftenen. 

Tilmeldingsfristen er den 11. november 

2019 til medlemsservice@danskforfatterforening.dk 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

Unsubscribe 

This message was sent to email@example.com from kaos@kaareoester.dk 

 

Kaare Oester 

Dansk Forfatterforening 

Strandgade 

København, Sjll 2000, Denmark 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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