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Indledning 

Arbejdet har i perioden været kraftigt bestemt af den igangværende Corona-krise. 
Styrelsen har i forløbet marts til august ikke været samlet til fysiske møder, men har 
til gengæld eksperimenteret med virtuelle møder, der sættes i scene ved 
kommunikation via nettet. Som det vil fremgå af den senere gennemgang af 
udførelsen af særlige indsatser, er det alligevel lykkedes styrelsens medlemmer at 
gennemføre projekter og opsætte rammer for fremtidige aktiviteter. 

Perioden har desuden været præget af problemer med de vedtægtsændringer, der 
blev udgangen på sidste årsmøde. Disse ændringer har vist sig svære at gennemføre 
uden at gøre styrelsens arbejde unødigt besværligt og til tider direkte umuligt. 

Den faglitterære pris 

Prisen bliver overrakt i løbet af efteråret, og styrelsen begynder et godt stykke tid 
før sommerferien med at gennemgå arbejdets faser og repetere fundats og formål. 
Samtidig identificeres fagforfattere, der kan findes vægtige, kvalificerede og 
velskrivende nok til at blive udpeget som kandidater til prisen. Prisen finansieres af 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, og er på 75.000 kr. Prisen gik i 
år til Ole Steen Hansen, en fagforfatter med et bredt og varieret samt velskrevet 
forfatterskab. Ved prisoverrækkelsen blev prisen internt motiveret af Annemette 



Hejlsted og eksternt af forlægger Ulrik T. Skafte, Turbine Forlaget. Annemette 
Hejlsteds motivering kan læses på https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/wp-
content/uploads/sites/72/2020/01/F-NYHEDSBREV-November-2019-pdf.pdf. 

Foreningens personale 

Nena Winstedt er ansat i sekretariatet, hvor Sara Strand er sekretariatsleder. Med 
mindre timetal arbejder et antal studentermedhjælpere. Anne Koldbæk er 
foreningens jurist, mens økonomien varetages af Trine Larsen. 
Som overordnet administrativ leder fungerer foreningens formand Morten Visby. 
Næstformand er Kirsten Marthedal, kasserer er Sanne Udsen, kursussekretær er 
Anne-Sophie Lunding-Sørensen og redaktør af bladet Forfatteren er Lene Møller 
Jørgensen. 

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

 

Særlige opgaver og indsatser 

 

Kursusudvalget 

Anne Hedeager, Formand for Kursusudvalget 

Hver styrelse i Dansk Forfatterforening har en repræsentant samt en suppleant til 
kursusudvalget, der hører under Hovedstyrelsen. Kursusudvalget holder 4 årlige 
møder, hvor kurser evalueres og planlægges. Kurserne planlægges typisk et år ud i 
fremtiden, og kursusudvalget koordineres af kursussekretæren og 
kursusudvalgsformanden i fællesskab. 

Kursusvirksomheden støttes af Statens Kunstfond og er gratis for foreningens 
ordinære medlemmer. Medlemmer af Dansk Forfatterforening samt forfattere, 
oversættere og illustratorer uden for foreningsregi, kan deltage i kurserne. Såfremt 
der er plads, er det muligt for forfattere, oversættere og illustratorer uden 
medlemskab af foreningen at deltage mod betaling af kursusgebyr. Som associeret 
medlem kan man deltage til halv pris, hvis der er plads. Hvis der melder sig flere 
deltagere, end der er plads til, foretager udvalget en udvælgelse efter kriterierne: 

https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/wp-content/uploads/sites/72/2020/01/F-NYHEDSBREV-November-2019-pdf.pdf
https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/wp-content/uploads/sites/72/2020/01/F-NYHEDSBREV-November-2019-pdf.pdf


faglighed, geografi og tidligere kursusdeltagelse, ligesom nye medlemmer af 
foreningen prioriteres.  

Vigtigt i kursusudvalget er også, at vi uddeler manuskriptstøtte til forfattere, der har 
brug for hjælp til gennemlæsning af manuskript eller til at komme i gang med at 
skrive, den såkaldte fødselshjælp. 

I 2019 har der været følgende kurser, der også omfatter F-styrelsens medlemmer: 

28. februar: Ven med Word.  

15.-17. marts: Billedfortællinger på Hald. Årets Hald-kursus var for folk, der har 
erfaringer med eller har lyst til at påbegynde et illustrator-forfattersamarbejde.  

31. marts: Skriv dig ud af skrivekrisen. Workshopkursus, hvor man fik redskaber til at 
få skrivelysten tilbage og forbedre sit skriveflow.  

28. april: Redigering og gennemskrivning. Et kursus med fokus på, hvordan man 
bedst kan være sin egen redaktør. 

5. maj: Biografi og selvbiografi. Kurset beskæftigede sig med krydsfeltet mellem 
biografi, selvbiografi, erindringer og autofiktion; allesammen genrer, der fylder godt 
på bestsellerlisterne. 

12. maj: At skrive sammen. Et praktisk workshop-kursus med fokus på, hvordan man 
skriver sammen.  

26. maj:  Historien om Danmark. På kurset mødte vi folkene bag ’Historien om 
Danmark’, der fortalte om deres arbejde med at formidle historie bredt på en 
nutidig og vedkommende måde. 

8. september: Skriv sanseligt! Hvordan skaber man billeder, lyde, lugte og 
fornemmelser hos sin læser? 

8. september: Skrivegruppen. Workshopkursus i to omgange. At skrive handler i høj 
grad om at kunne læse – andres men også egne tekster 

22. september: At læse op. Hvilke teknikker kan hjælpe med at få en tekst til at lette 
fra papiret eller skærmen? 

24. oktober: Avanceret søgning på nettet – Google and beyond. Fagforfattere, 
oversættere og andre fagnørder har ofte brug for at gå et spadestik dybere end den 
gængse Google-søgning, når de søger på nettet. 



26. oktober: De 17 verdensmål Et kursus, som gennem oplæg og ideudvekslinger 
viste veje til, hvordan fag- og skønlitteratur samt illustrationer og lyrik alle kan 
bidrage til en alsidig formidling af viden om en bæredygtig udvikling. 

3. november: Byg din ideelle arbejdsproces med LEGO® SERIOUS PLAY®. Hvad vil du 
med din kunstneriske karriere – og hvordan når du derhen? Hvad er med andre ord 
din ideelle arbejdsproces. 

10. november: Markedsføring. Et kursus for alle medlemmer, der handler om, hvad 
man selv kan gøre for at markedsføre sine værker. 

4. december: Skriv den gode pressemeddelelse. Pressemeddelelsen er vigtig ikke 
blot som følgesvend til anmeldere, men også til forskellige medier med tilbud om 
interviews, til brug på de sociale medier og ved tilbud om foredrag. 

13. december: Mød en mester: Sylvie Simmons om Leonard Cohen. Den engelske 
forfatter Sylvie Simmons var vært ved Mød en mester (tidligere master class) i Dansk 
Forfatterforening. Mødet havde form af en uformel samtale mellem Simmons og en 
mindre gruppe danske forfattere, som havde en særlig interesse i hendes værk og 
metode. 

Læremiddelgruppen 

Henrik Poulsen, formand for Læremiddeludvalget 

Læremiddelgruppen er en interessegruppe under Dansk Forfatterforening. Den 
består af godt 30medlemmer, hvoraf de fleste også er medlem af F-Gruppen. Henrik 
Poulsen er leder af gruppen, hvis aktiviteter tilrettelægges af Lotte Rienecker, Katja 
Gottlieb og Peter Stray Jørgensen. 

Især lærebøger er en truet art i disse år. Dels finder der en omfattende digitalisering 
aflærematerialerne sted, og dels ændres forfatternes arbejdsvilkår og økonomiske 
grundlag sig voldsomt. 

Gruppen har haft møder med bl.a. Brancheorganisationen for Læremidler for at 
forsvare forfatternes, forlagenes og branchens interesser. Herudover har gruppen 
været inviteret med til møde i Undervisningsministeriet om forslag til 
standardiseringer af it-lærematerialer.  



I oktober 2019 afholdte vi et velbesøgt møde med efterfølgende middag om en ny 
lærebog af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, der er førende på området, om 
at skrive lærebøger, hvortil vi også havde inviteret forlagsredaktører. 

 

Medlemsundersøgelsen 

Henrik Poulsen og Jørgen Burchardt 

F-Styrelsen gennemført i februar 2019 en elektronisk medlemsundersøgelse, der 
skulle afdække sammensætningen af forfattere i gruppen, genrer og medlemmernes 
interesser og behov. Undersøgelsen viste spændende resultater, som F-Styrelsen 
desværre ikke endnu har kunnet behandle, da styrelsesarbejdet blev reduceret pga. 
Covid 19-nedlukningen. 

Den afgående styrelse opfordrer den nyvalgte til så hurtigt som muligt at tage fat på 
dette arbejde. 

Regnskabet 2019 

Budget 2020 

Henrik Poulsen, kasserer 

Regnskabet udviser et positivt resultat på 11.000 kr i forhold til det budgetterede 
underskud på 46.500 kr. Det skyldes især, at budgetterede aktiviteter ikke blev 
gennemført og at budgettet fik tilført eksterne midler, der ikke var lagt ind. 

Der blev ikke afholdt fællesarrangementer med en eller flere af de andre grupper 
under Dansk Forfatterforening, ligesom et nyt koncept for Fagbogens Dag endnu 
ikke er på plads endnu. Flere af de øvrige konti udviser overskud.  

Hovedforeningen støttede F-Gruppen med 6.000 kr til afholdelse af Haldmødet i 
marts 2019 og i september 2019 7.000 kr, så vi kunne sende tre repræsentanter til 
den nordiske konference i Oslo. 

F-Gruppen har en sund og solid økonomi. Gruppen har en saldo på 168.700 kr, 
hvilket svarer til et års driftsomkostninger. Da gruppen ikke har andre aktiver, er det 



vigtigt, at der er rygdækning for de prioriterede handlinger, som F-Styrelsen 
foretager. 

Styrelsen foreslår derfor, at det hidtidige medlemskontingent på 300 kr. årligt 
fastholdes.    

I forbindelse med godkendelse af budgettet 2020 kan årsmødet beslutte at anvende 
nogle af de opsparede midler til særlige indsatser, fx medlemshvervning og 
medlemspleje, i 2020. 

Ved regnskabets afslutning var der 305 medlemmer af F-Gruppen. Der har været en 
medlemstilgang på 9 medlemmer. 5 medlemmer har meldt sig ud eller er 
administrativt udmeldt i 2019. 

 

Styrelsens kommentarer til regnskabet 2019 

 

Regnskabet 2019 viser et resultat, der er godt 57.000 kr bedre end budgetteret. 
Årsagen hertil er primært aktiviteter, der er blevet udsat og i mindre omfang flere 
indtægter. Derudover er en række poster blevet billigere end budgetteret. 

Den budgetterede Medlemsfest den 26.januar blev ikke afholdt af F-Gruppen, men 
af Hovedforeningen. De afsatte midler til Fagbogens Dag er ubrugte, da F-Styrelsen 
endnu ikke har fundet den fremtidige form for dette arrangement. Vi har haft 
kontakt med boghandlerkæden Bog & Idé og en række biblioteker for at styrke og 
tydeliggøre Fagbogens Dag.  

Internationalt arbejde har et mindre overtræk, men det skyldes alene, at et tilskud 
fra Hovedbestyrelsen på kr. 6.000 ikke nåede at blive overført til vores konto i 2019. 
Det vil ske i første kvartal 2020. Posten for Internationalt arbejde vil således gå i 
plus. F-Styrelsen var repræsenteret i Oslo med tre repræsentanter – hvilket er færre 
end både Sverige, Norge og Finland. 

Det er F-Styrelsens opfattelse, at opsparede midler bør ligge på mellem 50.000-
75.000 kr, som vi give den fornødne handlefrihed. Med de nuværende opsparede 
midler på kr. 168.778,19 har F-Styrelsen mulighed for i igangsætte flere aktiviteter, 



der ligger i forlængelse af de ønsker, som spørgeskemaundersøgelsen i 
januar/februar peger på. 

Som det vil fremgå af budgettet for 2020 planlægger F-Styrelsen nye 
medlemsaktiviteter i form af faglitterære saloner i København og Aarhus, to Hald-
kurser samt deltagelse på årets BogForum og evt. Danmarks Læringsfestival. 

 
Månedens fagforfatter 
Jørgen Burchardt 
 
For at fagforfattere kan lære af hinanden, svarer et medlem løbende på en række 
spørgsmål, som bringes med tilhørende billede samt et fortællende citat. Vores 
portræt er fokuseret på faglitteratur, og giver mulighed for at besvare spørgsmål og 
give en nuancering af fagforfatterens rolle. 

Vi startede med månedens medlem i 2017, og bortset fra sommerferie-måneden juli 
kører udgivelserne fast hver den første i måneden. Jørgen Burchardt er ansvarlig 
redaktør for projektet. 

Siden sidste årsmøde har følgende præsenteret sig:  

Jens-Emil Nielsen, Ole Steen Hansen, René 
Karpantschof, 



Johannes Værge, Trine May, Torbjørn Ydegaard, 

Henrik Marstal, Hanne Abildgaard, Anne Marie 

Marquardsen,  Hans Peter Bech  

 

Målet er at give et bredt billede af F-gruppens aktive forfattere. Udvælgelsen har i 
en periode derfor sket via en ”lodtrækning”, ud fra foreningens hjemmeside. 

Bemærk at der kun bliver valgt blandt medlemmer med en opdateret side, så hvis 
du vil være ’Månedens medlem’ skal du ikke kun være aktiv med at skrive bøger, 
men også aktiv med at markedsføre dig. Især kvinder opfordres derfor til at få deres 
side opdateret! 

 

Hjemmeside og sociale medier 
Jørgen Burchardt 
 

Styrelsen kommunikerer med medlemmer og omverdenen via vores hjemmeside. 
Desuden har vi på forsøgsbasis etableret to initiativer på Facebook – en 
gruppebaseret side og en organisationsrettet side. Desuden kommunikerer styrelsen 
internt via Zoom og arkiverer bilag på Dropbox. 

Annemette Hejlsted har været ansvarlig for redaktionen af hjemmesiden indtil hun 
forlod styrelsen i foråret 2020, hvor Jørgen Burchardt tog over. Dog har Jørgen hele 
året redigeret den månedlige side med månedens F-forfatter. 

Mange F-medlemmer benytter dagligt Facebook, hvorfor vi må have lagt en politik 
for foreningens anvendelse af mediet. Vi har talt om, at vi vil prioritere en 
medlemsbaseret side, hvor medlemmer kan ytre sig. Siden skal samtidig være åben, 



så alle vil kunne se vores diskussioner, men som ikke vil kunne bidrage før de er 
blevet medlem. 

Vi har konstateret, at kun en mindre del af vores medlemmer har en velfungerende 
og opdateret hjemmeside liggende hos Forfatterforeningen. Det er synd, at de 
enkelte forfattere ikke udnytter deres muligheder for reklame fuld ud, men også, at 
foreningen ikke markedsføres optimalt via sine medlemmer. Derfor har vi opfordret 
medlemmerne til at opdateret deres side, hvilket dog ikke har givet noget større 
resultat. 

 

Det faglitterære nyhedsbrev  
Kaare Øster 
 

Efter hvert styrelsesmøde udsender vi i styrelsen et digitalt nyhedsbrev til samtlige 
F-medlemmer. 

Hovedforeningen og de øvrige grupper har også nyhedsbreve, og derfor forsøger vi i 
den faglitterære styrelse så vidt muligt at koncentrere os om aktuelle temaer, 
opslag, emner og styrelsens aktiviteter af interesse for netop dig som medlem af 
den faglitterære gruppe.  

Brevet udsendes per mail, og vi rekvirerer fra Sekretariatet hver gang den nyeste og 
opdaterede e-mailliste over F-medlemmer. Sig til, hvis du ikke modtaget 
nyhedsbrevet, og vi får tjekket listen. Hvis du ikke har adgang til mail, så bed blot om 
at få nyhedsbrevet tilsendt analogt. 

Tak til de mange, der giver respons på nyhedsbrevets indhold. Jo mere ris, ros og 
forslag til fx ny form, format eller ideer kan gøre nyhedsbrevet endnu mere 
anvendeligt.  
 

Bogforum 2020  
Kaare Øster 
 
Gennem årene, siden Hovedforeningen senest havde en stand på Bogforum, har der 
været kræfter i gang for at igen at forsøge sig med en stand. Derfor har den 
faglitterære styrelse – før Coronakrisen – valgt at være til stede med en stand for at 
kunne profilere og fremme interessen for faglitteratur på vores nationale bogmesse 



og for desuden at kunne tilbyde gruppens medlemmer et sted at mødes og udveksle 
erfaringer. 

Styrelsen nedsatte i det tidlige forår en arbejdsgruppe, der naturligvis fulgte 
udviklingen nøje i forhold til arrangørernes planer ift. afvikling under de til efteråret 
aktuelle omstændigheder og betingelser for store arrangementer.  

Umiddelbart efter sommerferien 2020 er Bogforum i Bella Center desværre blevet 
aflyst i år pgr. COVID-19 og udsat til næste år. Styrelsen har derfor valgt at overføre 
standen til Bogforum 2021. 

 

Autorkontoen 
Anne Hedeager og Henrik Poulsen 
 

Anne Hedeager Krag og Henrik Poulsen har på vegne af F-Styrelsen deltaget i 
Autorkontoens fordelingsudvalg i 2019. Man kan typisk søge projektlegater, rejse- 
og arbejdslegater i Autorkontoen, der består af ubrugte midler fra Copydan og 
administreres af Dansk Forfatterforening. 

Vi indstillede 51 ansøgninger indenfor det faglitterære felt, der blev godkendt af 
udvalget, for et samlet beløb på 391.000 kr. Derudover støttede vi tværgående 
projekter, der bl.a. drejer sig om litteraturformidling. 

Arbejdet i udvalget er godt for foreningen, da grupperne mødes på tværs i nogle 
spændende og konstruktive drøftelser. 

 

Faglitterære saloner 

Anne Rosenskjold 

 
Som initiativ til at skabe mere fokus på fagbogen arbejder F-styrelsen på at afholde 
nogle faglitterære saloner i 2020/21 

Vi ønsker at debutere med idéen på den kommende Bog Forum i oktober, hvor vi vil 
skabe et hyggeligt og intimt hjørne med en sofa til forfatter og interviewer samt 
stole til lytterne. Stemningen skal nemlig være afslappet, og som lytter skal man 
komme helt tæt på forfatteren. Den faglitterære salon skal bære mere præg af en 
samtale mellem forfatteren og publikum fremfor det typiske foredrag. 



Herefter vil vi arbejde for at afholde 4 faglitterære aftenener i egne lokaler i 2021. 

Konceptet er, at DFF’s medlemmer samt andre interesserede (dog max. 40 
personer) inviteres ind i Dansk forfatterforenings lokaler til en intim samtale med en 
kendt fagforfatter. Arrangementet varer 2 timer fra kl. 19-21. Gæsterne vil blive 
budt på vin, chokolade og andet snack ved ankomst og under pauserne.  

Stemningen vil være ganske uformel. 
 

Bladudvalget og Forfatteren 

Lykke Strunk 

Bladet Forfatteren udkommer fire gange årligt. Det er et vigtigt og rost magasin med 
stof, der både dækker særlige interesser for foreningens grupper samt emner, der er 
fælles for forfattere i Dansk Forfatterforening.  

F-styrelsens repræsentanter i udvalget tager aktivt del ved møderne forud for hver 
bladudgivelse og gør en indsats for at tilgodese faglitterære forfatteres interesser og 
bidrag. Samtidig er møderne en givende mulighed for f-styrelsen at deltage i et 
samarbejde på tværs af foreningens grupper. 

Bladets redaktør, Lene Møller Jørgensen, tager gerne imod ideer og artikler fra 
faglitterære forfattere. Det tilrådes dog på forhånd at maile eller ringe, så vinklen på 
en idé, en artikels omfang og deadline kan diskuteres med redaktøren. 

F-gruppen har bidraget til Forfatteren nr. 2, 2019 med en artikelkollage om 
”Faglitterære spørgsmål”. Artiklen blev redigeret af Annemette Hejlsted og 
indeholdt bidrag af Frank Egholm om ”Faglitteraturens skønhed”, Jørn Martin og 
Annemette Hejlsted skrev noter om ”Fagforfatteren og Annemette Hejlsted 
præsenterede ”Ti teser om faglitteratur” og en kritisk note om ”Ghostwriter”. 
”Faglitterære spørgsmål” kan læses her: 

https://danskforfatterforening.dk/forfatteren/faglitteraere-spoergsmaal/ 

  

F-styrelsens dagsordner og referater fra styrelsesmøder 

Lykke Strunk 

Siden 2019 har F-styrelsen gjort både dagsordner og referater fra de månedlige 
styrelsesmøder offentligt tilgængelige på Forfatterforeningens hjemmeside. 

https://danskforfatterforening.dk/forfatteren/faglitteraere-spoergsmaal/


Dagsordner lægges op, før møder afholdes, og referaterne kort efter mødernes 
afslutning. Det giver medlemmerne af Den faglitterære gruppe muligheden for 
løbende at holde sig orienteret om styrelsens aktuelle og igangværende projekter og 
fremtidige tiltag. Den faglitterære styrelse er en arbejdende styrelse, og det 
offentliggjorte referat er et beslutningsreferat.  

 

Det nordiske faglitterære samarbejde 

Annemette Hejlsted 
 

Den faglitterære styrelse deltager i et samarbejde med de øvrige nordiske 
forfatterforeninger. Det årlige møde blev arrangeret af Norsk faglitterær- og 
oversætterforening (NFFO) og afholdt i Oslo i september. Målet med mødet var 
gensidig orientering om og inspiration til det nationale arbejde. 

Et af de store punkter på mødet var EU's nye direktiv om ophavsret i det digitale 
indre marked af 17. april 2019. Direktivet har som et hovedmål at styrke 
rettighedshavernes muligheder for at forhandle sig til vederlag fra 
brugergenererede tjenester som YouTube, Google og Facebook. Direktivet skal i 
løbet af knap et år være implementeret i vores danske ophavsretslov. Et konkret 
initiativ fra mødet blev planlægning af et fælles nordisk møde for foreningernes 
jurister ultimo 2019. Se evt. mere på ”EU - spørgsmål og svar” og på Bech-Bruun. 

 

Det faglitterære miljø i Norden blev diskuteret med bl.a. en forelæsning fra den 
første af i alt fem norske professorer i sagprosa, Johan L. Tønnesson. Desuden blev 
den favorable, norske indkøbsordning for faglitteratur og modeller for digitale udlån 
af e-bøger og lydbøger mv. også gennemgået. Og et norsk NFFO-projekt, hvor 
fagforfattere har delt ud af deres arbejdshemmeligheder i en genial samtaleserie, 
Min metode. De forskellige nationale hvervningskampagner var omdrejningspunkt 
for erfaringsudveksling og diskussion. Som afslutning på mødet holdt Annemette 
Hejlsted en forelæsning om ”Faglitteraturen som demokratisk stemme” ud fra det 
synspunkt, at faglitteraturen spiller en nøglerolle for demokratiet i bredeste 
betydning. 

http://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20190111IPR23225/sporgsmal-svar-vedrorende-direktivet-om-ophavsret-pa-det-digitale-indre-marked
https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2019/nyt-eu-direktiv-om-ophavsret-i-det-digitale-indre-marked
https://nffo.no/formidling/min-metode


Den faglitterære styrelses deltagelse i det nordiske faglitterære møde blev efter 
ansøgning støttet af Hovedstyrelsen. 

 

Slut på Særlige opgaver og indsatser 

Politiske noter 
F-gruppens vilkår diskuteres løbende på styrelsens møder. Undertiden udsendes et 
notat på forhånd at diskutere ud fra. 

Der har i den forløbne periode været udarbejdet to større notater af Jørgen 
Burchardt. 

”En blandet flok. F-gruppens medlemmer 2019” 

Den nye styrelse valgt foråret 2019 igangsatte initiativer for at afdække 
medlemmernes ønsker til foreningen. Denne rapport supplerer den efterfølgende 
undersøgelse ved at fremlægge facts om alle medlemmer., hvem de er, hvor mange 
bøger de har udgivet osv. Det er en første rapport, som vil kunne suppleres med 
flere oplysninger, hvis det ønskes. 

Grundmaterialet er de medlemmer, som har valgt at meddele deres medlemsskab 
af foreningen og derfor fremgår af Forfatterforeningens hjemmeside, i alt 300 
personer, som er analyseret i forhold til blandt andet uddelingen af Biblioteksafgift. 

Hovedkonklusion: F-forfattere en blandet flok. 

”27 % færre nye fagbøger på tre år – måske” 

Danmarks Statistiks opgørelse over bogudgivelser viser et kraftigt fald i antallet af 
nye værker. Hvis man ser på Danmarks Statistiks opgørelse for 2018, er der for 
”Førsteudgaver” af fagbøger tale om en kraftig nedgang fra 11.486 udgivelser i 2015 
til blot 8.415 udgivelser i 2018 – 27 %.  

Der er ikke tale om et tilfældigt udsving. Nedgangen har været permanent i alle 
årene fra 2015 og til i dag. 

Statistikken er åbenlyst fejlbehæftet og med stor usikkerhed. Det må være et 
åbenlyst krav for den danske bogbranche og for kulturinteresserede, at der findes 
en aktuel og pålidelig statistik, som man kan handle på. Det er af kulturpolitisk 
interesse, at statistikken i det mindste viser produktionen af nye danske udgivelser. 



Vores ønske om en pålidelig statistik har medført en dialog med Kulturministeriet. 
DBC har opgaven at udarbejde den officielle statistik, som Danmarks Statistik 
efterfølgende udgiver. Ministeriet angiver, at antallet af kommercielle udgivelser 
ikke er faldet. Vi har efterfølgende påvist, at DBC’s opgørelse af kommercielle 
udgivelser er fejlfyldte. 

Sagen er gået død i ministeriet – muligvis et offer for Corona-virussen. 

 

Aktivitetsniveauet 

 
Som det fremgår af årsberetningen, har vi haft højt aktivitetsniveau i F-styrelsen, og 
det håber vi at kunne fortsætte med.  
Styrelsen er en arbejdende styrelse, og det er spændende at se, hvordan alle 
styrelsens medlemmer har lagt mange kræfter i arbejdet i styrelsen. Jeg vil gerne 
som formand benytte lejligheden til at takke styrelsens medlemmer for deres store 
indsats i det forløbne år siden sidste årsmøde. 
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