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 Den faglitterære gruppe 
  
  
  

VERDEN ER VENDT PÅ HOVEDET 
  

Dansk Forfatterforening har på grund af coronasmitten aflyst alle 
arrangementer, foreløbigt indtil påske. Sekretariatet arbejder hjemmefra, og 
ikke meget er, som det plejer. Nedenfor gengiver vi den netop udsendte mail 
fra Dansk forfatterforenings formand med bl.a. foreningens tiltag og 
informationer om, hvordan du fortsat vil kunne få hjælp, råd og vejledning i 
denne tid. 
  

I den faglitterære styrelse har vi måttet aflyse bl.a. et seminar på Hald 
Hovedgård og må udskyde vores årsmøde den 3. april til senere. Vi håber, at du 
får udnyttet de stille dage til kreativt arbejde. Den nuværende styrelse 
fungerer, indtil en ny kan blive valgt på Årsmødet.  
  

Når vi er på den anden side af coronavirus/COVID-19, så indbyder vi jer igen til 
Årsmødet og øvrige, udskudte arrangementer. Kontakt os i styrelsen, hvis du får 
brug for yderligere informationer af den ene eller anden art. 
  

Pva. 
Den faglitterære styrelse 

Frank Egholm, fmd. 
  

  



 
  

  

  

OM ÅRSMØDET OG ANDRE AFLYSNINGER 
  

Desværre er vi nødt til at udsætte afviklingen af Årsmødet 2020 for Den 
faglitterære gruppe til et senere tidspunkt pgr. coronasituationen. Det samme 
glæder bl.a. for seminaret Fagforfatter møder fagforfatter på Hald Hovedgaard.   
  

Foreningens formand, Morten Visby, har netop udsendt en ny, direkte mail om 
situationen til samtlige medlemmer. 
  
  
  

FORMANDENS BREV OM CORONAKRISEN 
  

 
  

Kære medlem 

Dansk Forfatterforening er i fuld gang med at forholde sig til og reagere på corona-krisens 
konsekvenser for forfattere, oversættere og illustratorer. Vi har gang i flere tiltag og vil holde 
medlemmerne løbende orienteret, idet jeg dog prioriterer konkrete udmeldinger om klare og 
velgennemtænkte tiltag. Alle i foreningens ledelse og sekretariat er dybt engageret i indsatsen 
for at hjælpe, og som formand tænker jeg ikke på andet. 



  
Direkte hjælp fra forfatterforeningen 
Jeg vil gerne fortælle, at foreningen arbejder på højtryk i disse dage med at udvikle en model 
for, hvordan vi selv, som forening, kan hjælpe medlemmer, der har lidt økonomisk tab som følge 
af krisen. Vi er ved at bygge et apparat, der kan omlede en del af vores kollektive midler til 
direkte økonomisk hjælp til forfattere, oversættere og illustratorer, der har lidt skade her og nu. 
Som organisation er også vi ramt af krisens konsekvenser, men vi ligger vandret for at stable en 
sådan ordning på benene hurtigst muligt. 
  
Krisemøde med kulturministeren 
I går tirsdag den 17. marts deltog jeg sammen med en række andre kunstnerorganisationer i et 
krisemøde med kulturminister Joy Mogensen. Mit vigtigste input til ministeren var en 
understregning af behovet for en decideret kompensationsordning for tab ved aflysninger. Ud 
over en sådan relativt hurtig kompensation direkte til enkeltkunstnere med veldefinerede og 
veldokumenterede umiddelbare tab, foreslog jeg, at der afsættes ekstraordinære midler via 
eksisterende ordninger til afholdelse af flere, nye og andre arrangementer efter krisen. De 
forfattere, der får ombooket en forårsoptræden til en efterårsoptræden, vil stadig have tabt 
indtægt over en hel sæson, hvis ikke udbuddet af arrangementer øges generelt. I det hele taget 
må krisen forventes at ramme os bredere end blot lige i form af aflyste arrangementer. Også 
derfor er der brug for flere spor i hjælpen. 
 
Biblioteker, biblioteksafgift og regeringens hjælpepakker 
Blandt igangværende tiltag kan også nævnes, at foreningen arbejder på retningslinjer for 
betaling af honorarer ifm. aflyste arrangementer. I den forbindelse har vi også været i god 
dialog med bl.a. Bibliotekschefforeningen og anmodet om anbefalinger til kommunebibliotekerne 
om så vidt muligt at udbetale honorarer trods aflysning af arrangementer. Det har vi mødt stor 
forståelse for, og det er faktisk vurderingen, at mange biblioteker allerede følger den praksis. 
Foreningen har også anmodet Kulturstyrelsen om tidligere udbetaling af biblioteksafgiften, 
hvilket styrelsen i øjeblikket ser på mulighederne for, om end der kan være tekniske hindringer 
for det. 
Der er også fra foreningens side rettet henvendelse til Finansministeriet om behovet for, at 
honorarmodtagere, kunstnere og kulturelle freelancere medtages i regeringens hjælpepakker. Vi 
er en særlig sårbar gruppe, som i nogen grad falder uden for hjælpeindsatsen hidtil, og 
foreningen arbejder politisk for at rette op på det. 
  
Vi er der 
Vi følger situationen meget nøje. Vi gør alt, hvad vi kan lige nu. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan 
fremover. Du kan kontakte både formand, bestyrelse og administration. Send os en mail, så 
ringer vi dig op. 
Vi er der og vi arbejder. 
  
Morten Visby 
Formand for Dansk Forfatterforening 
 

Kontakt 
Sekretariatet: https://danskforfatterforening.dk/sekretariatet/ 
Bestyrelsen: https://danskforfatterforening.dk/bestyrelsen/ 
  
  
  
  
  
   

  
  
  

 



FYRAFTENSMØDER I KØBENHAVN OG AARHUS 
  

KOM OG HØR OM DINE COPYDANPENGE 
  

• Bliver dine værker kopieret på uddannelsesinstitutioner? 

• Hvad kan Copydan Tekst & Node gøre for mig? 

• Hvorfor får jeg aldrig vederlag fra Copydan Tekst & Node? 

  

Dansk Forfatterforening har inviteret Vibeke Andersen, afdelingschef 
Research & Dokumentation samt forhandlingschef Stefan Eland 
Kristensen fra Copydan Tekst & Node til at gennemgå de statistiske 
modeller, der ligger til grund for Tekst & Nodes fordeling af 
kopivederlag. 
  

Mødet er for samtlige medlemsgrupper i UBVA, DSF samt Dansk 
Forfatterforening – og naturligvis også for alle øvrige interesserede. 
  
TID OG STED 
København, Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, Kbh. 

Torsdag 28/5, kl. 16-18 
  

Aarhus, Aarhus Litteraturcenter, Godsbanen, Aarh. 

Tirsdag 9/6 kl. 16-18. 
  

 
  

INDHOLD 

Copydan Tekst & Node har i løbet af foråret 2020 udbetalt vederlag til 
forfattere, journalister, oversættere, tekstforfattere, komponister, 
illustratorer, forlag etc. for kopiering på landets 
uddannelsesinstitutioner og kommunale institutioner. 
  
Stefan Eland Kristensen og Vibeke Andersen fra Tekst & Node har det 
overordnede ansvar for at opkræve penge hos brugerne og fordele og 
udbetale disse penge videre til rettighedshaverne. 
  
Har du fået penge i den sammenhæng, eller undrer du dig over, hvorfor 
du ikke har? Kom til informationsmøde og få svar på dine  
  

Vi kommer omkring spørgsmål som: 
  

Hvem er Tekst & Node? 
Kort om lovgivning 
Aftaleområder 
Indtægter 
 

Hvordan finder Tekst & Node ud af, hvem der skal have penge og 
hvor meget, de skal have? 
Indberetning fra brugerne 
Store datamængder 



Fordelingssummer 
Kredsløbet 
Vederlag til gode. 
https://tekstognode.dk/rettighedshavere/ 
https://tekstognode.dk/rettighedshavere/har-du-vederlag-til-gode 
 
Er det et lotteri? - Hvad skal jeg gøre for at få penge? - Skal jeg være 
medlem af en forening for at få penge? - Skal jeg selv tilmelde nye 
titler? - Jeg har illustreret mange værker. -Hvor længe varer 
ophavsretten? - Hvad nu, hvis mine bøger bliver kopieret i udlandet? - 
Får jeg vederlag for digitale kopier? - Sociale medier – hvorfor er I ikke 
der? – Udbetalingsterminer? ... 
  

Fremtiden 
Indberetning via app 
Det papirløse samfund. 
  

 
  
Møderne arrangeres af Dansk Forfatterforening i et samarbejde med 
UBVA, og DSF. 
  

TILMELDING 

Tilmeld dig til et af møderne senest den 14. maj 2020 via 
kaos@kaareoester.dk 
  

Skriv i Emnefeltet enten ”Copydan Kbh.” eller ”Copydan Aarh.” 
  

Evt. udsættelse? - i så fald får du hurtigt besked. 
  

 
  



      
  
  
  
  
  

MÅNEDENS FAGFORFATTER 
  

  Jens Aage Poulsen 
  

- Et skøn er, at jeg bruger ¾ af min tid som fagforfatter på research og 
¼ på at skrive. 
  

Sådan fortæller denne måneds fagforfatter, Jens Aage Poulsen, i dette 
interview. 
  
Læs hele interviewet hos F-gruppen 
  
  
  
  

  
  

HUSK OGSÅ ... 
  
  

at SKOLEMESSEN 2020 i Aarhus den 22. og 23. april, desværr også er 
aflyst. Til næste år afholdes SKOLEMESSEN sådan: den 27. - 28. april 
2021. 
  

at BigBang-konferencen 2020 også er aflyst. Til næste år afvikles 
BigBang sådan: den 24.-25. marts 2021 i Odense.   
  
  
  
  
   

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

Unsubscribe  
This message was sent to kaos@kaareoester.dk from kaos@kaareoester.dk 

 
Kaare Oester 

Dansk Forfatterforening 
Strandgade 

København, Sjll 2000, Denmark 

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

 

 


