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ÅRSBERETNING 2020-21 
 
Den faglitterære gruppes 74. Årsmøde 
 
 
Antal medlemmer 
305 
Dødsfald i årets løb 
Oplyses senere 
 
 
 
INDLEDNING 
 
Den fortsatte Corona-nedlukning påvirkede afviklingen af gruppens årsmøde i 2020, der blev udsat fra april 
til den 21.august 2020. 
 
Af flere grunde ønsker vi at afholde årsmødet ved fysisk fremmøde i foreningens lokaler i Strandgade i Kø-
benhavn. For det første skal debatten på et årsmøde foregå åbent og tvangfrit, for det andet er det både 
teknisk kompliceret og dyrt at gennemføre elektroniske afstemninger på en virtuel mødeplatform. 
 
Denne årsberetning dækker derfor perioden fra august 2020 til april 2021.   
 
 
F-STYRELSEN 2020-21 
 
F-styrelsen består af følgende : 
 
 

• Henrik Poulsen, formand, kommunikationsudvalg, internationalt netværk, nordisk udvalg, medlem 
af foreningens hovedbestyrelse 

• Anne Rosenskjold Nordvig, næstformand, kommunikationsudvalg, udvalg for nordisk samarbejde, 
ad hoc udvalg for filmprojekt 

• Anne Hedeager, kasserer, formand for foreningens kursusudvalg 
• Jørgen Burchardt, formand for kommunikationsudvalg, Internationalt netværk, udvalg for nordisk 

samarbejde, medlem af foreningens bladudvalg, administrator af Facebook gruppen Fagforfatter 
til fagforfatter, redaktør af Månedens forfatter  

• Charlotte Langkilde, bibliotekspolitisk udvalg, medlem af foreningens biblioteksudvalg, ad hoc ud-
valg for filmprojekt  
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• Jørn Martin Steenhold, kursusudvalg  

 
Frank Egholm valgte i oktober 2020 at forlade styrelsen. Herefter har styrelsen haft seks medlemmer, da 
det ikke lykkedes årsmødet at vælge to suppleanter. 
 
Kaare Øster har assisteret styrelsen i perioden med produktion og udsendelse af Nyhedsbreve. F-Styrelsen 
ønsker hermed at takke Kaare for indsatsen. 
 
 
1. F-STYRELSENS ARBEJDE 
 
Den nye styrelse besluttede fra starten i september at øge aktiviteterne mærkbart. Årsmødet i 2019 havde 
gennem en vedtægtsændring pålagt styrelsen at være mere tilstedeværende i den kultur- og bogpolitiske 
debat. Samtidig besluttede vi at styrke de sociale og faglige aktiviteter mellem medlemmerne. Et stærkt 
kulturpolitisk engagement kan kun sikres på basis af et stærkt foreningsarbejde. Med andre ord har vi an-
lagt en udadrettet kulturpolitisk linje og en indadrettet foreningskultur linje, der skal styrke vores sociale og 
faglige fællesskab. 
 
Vi har afholdt ni styrelsesmøder i perioden september 2020 – marts 2021, herunder to ekstraordinære 
møder. Kun møderne i september og oktober er afholdt i Strandgade, de øvrige online via Zoom. 
 
Alle referater lægges ud på gruppens side på danskforfatterforening.dk, og efter hvert møde udsendes et 
Nyhedsbrev til alle medlemmerne.    
 
 
1.1. Den kulturpolitiske linje 
 
Både fagbogen og fagforfatteren er pressede. Google-tidsalderen udfordrer faglig formidling, biblioteker-
nes indkøb af faglitteratur daler i takt med, at lokalbiblioteker lukker, og bogsamlinger udskiftes med digita-
le materialer. På lærebogsmarkedet er forfatternes ophavsret og royalty udfordret af forlagenes store læ-
ringsplatforme, hvor forfatterens opgave prædefineres og royaltykontrakten erstattes af engangshonorar. 
 
Den 19.november 2020 afholdte Bogpanelet et webinar, hvor rapporten om Statens Kunstfonds betydning 
for dansk litteratur blev præsenteret og debatteret. Vi fremførte det synspunkt, at rapporten ikke i til-
strækkelig grad belyste den danske faglitteratur, og det indgik i formanden, litteraturprofessor Anne-Marie 
Mais konklusion, at det var vigtigt ligeledes at undersøge faglitteraturen. I februar 2021 har Bogpanelet så 
besluttet at gennemføre en mindre, journalistisk funderet undersøgelse i 2021, og det hilser vi meget vel-
kommen. Foreningens formand Morten Visby har siddet med i Bogpanelets følgegruppe, og vi har haft en 
fint samarbejde frem mod denne beslutning i Bogpanelet. 
 
I januar 2021 gennemførte vi en kort pressekampagne om regeringens Covid-19 hjælpepakke til forfattere. 
Vi mente, at den ikke i tilstrækkelig grad kom alle forfattere, der lever af deres forfatterskab, til gavn. De-
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batten skabte opmærksomhed, og der var synspunkter, der støttede men også kritiserede vores synspunkt. 
Dansk Forfatterforening kunne ikke bakke op om kampagnen, der førte til en kritisk dialog i hovedbestyrel-
sen.  
 
En del af fagforfatterens indtægt kommer fra biblioteksafgiften, der er en kompensation for manglende 
indtægter ved bogslag. Som reglerne er nu, afregnes fagforfattere mindre end forfattere til andre genrer. Vi 
mener, det er på tide at tage disse fordelingsnøgler op til revision, og vi vil gerne vende det i hovedforenin-
gen. Corona-restriktionerne har desværre forhindret, at foreningens biblioteksudvalg har kunnet mødes. 
 
En andet vigtigt kulturpolitisk mål vi har sat os, er at arbejde for oprettelsen af et professorat i faglitteratur 
i Danmark. Vi kan se på Norge, hvilken betydning det har for det faglitterære miljø. Forskning i faglitterære 
genrer, tidsskrifter og debat i øvrigt om fagbogens betydning i samfundet.        
 
I budgettet for 2021 har vi sat midler af til en stand på årets BogForum, der forhåbentlig gennemføres som 
i de gode gamle dage. Standen skal først og fremmest være et mødested for vores medlemmer, hvor vi 
planlægger forskellige indslag, men det skal også markere fagforfatterstanden i en større offentlighed.  
 
 
1.2. Den foreningskulturelle linje 
 
Vi ønsker at styrke det faglige og sociale sammenhold blandt medlemmerne. Det sker gennem medlemsak-
tiviteter, der gør det muligt at vi mødes. På grund af Corona-restriktionerne har vi måttet erstatte fysiske 
møder og seminarer med online-møder gennem Zoom, som F-Styrelsen har tegnet årsabonnement på. 

Vi har ikke kunnet gennemføre det traditionelle Hald-seminar Fagforfatter møder fagforfatter i efter-
året, ligesom vi ikke har kunnet gennemføre de litterære saloner og fyraftensmøder, som normalt indgår i 
årets tilbud. 

I stedet har vi valgt at kaste os over online-møder på Zoom. Udgangspunktet er, at vi planlægger kor-
tere møder af 1-2 timers varighed. Det er et nemt format, der gør, at flere nu melder sig til møderne. 

  
Medlemsmødet 16. december 2020 blev gennemført virtuelt. Mødet blev indledt med et foredrag af årets 
prisvinder Annette Lassen. 
 
Nytårskuren 6.januar 2021  blev gennemført virtuelt. Deltagerne, tolv i alt, havde på forhånd fået tilsendt 
en lille flaske bobler og snacks og under kuren præsenterede de nyeste udgivelser for hinanden. Vi havde 
håbet på nogle flere deltagere, men det ændrer ikke ved, at alle var glade, og vi holdt fast i en god traditi-
on.   
 
Torsdag klokken fire 
Under denne titel igangsatte vi en møderække hver torsdag kl. 16-17 online i februar og marts måned. 
Hvert møde blev indledt med en aktuel gæst, der med et oplæg lagde op til en dialog blandt deltagerne. 
Deltagertallet har været mellem 12 og 22 pr. gang, og det er vi rigtig tilfredse med. Det er en god og nem 
form og fremmer medlemsaktiviteterne.  
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Egentlig blev møderækken sat i gang som erstatning for fyraftensmøder i Strandgade, der ikke har kunnet 
gennemføres på grund af Corona-restriktionerne, men vi finder disse Zoom-møder så velegnede til formålet 
at tilbyde medlemmer over hele landet et fagligt tilbud, så vi har valgt at fortsætte møderækken i perioden 
april-juni 2021 – dog kun hver anden torsdag. 
 
Jørgen Burchardt er administrator for møderne, der på skift ledes af Anne Rosenskjold Nordvig og Henrik 
Poulsen.      
 
Facebook 
De sociale medier spreder meget af tidens information og debat. Derfor har vi besluttet at være aktive de 
steder, hvor vores medlemmer er. 
 
Efter et mislykket forsøg sidste år med en side på Facebook, valgte vi i februar 2021 i stedet at etablere en 
gruppe. Forskellen er, at en side er envejskommunikation, mens en gruppe tillader alle medlemmer af 
gruppen at lægge nyheder på. 
 
 
Formålet med www.facebook.com/groups/fagforfattertilfagforfatter/ er, at  

• understøtte den Faglitterære Gruppes arbejde for at manifestere fagbogen i en større kreds 
• formidle viden om aktiviteter på faglitteraturens område 
• give os kontakt til især yngre i vores målgruppe af forfattere 
• give mulighed for en løbende diskussion af politiske og holdningsmæssige forhold 
• give Styrelsen viden om hvad der rør sig blandt medlemmerne 

 
Gruppens opslag skal kunne læses af alle, men opslag kan kun gøres af de tilmeldte medlemmer. ”Fagfor-
fatter til fagforfatter” lanceres via nyhedsbrevet. Desuden skal nyhedsbrevet løbende reklamere for aktivi-
teterne, f.eks. ved at omtale opslag som nyheder i nyhedsbrevet. Gruppen har fået en god modtagelse. 
Allerede en måned efter etableringen er der 41 medlemmer i gruppen, og de har kunnet læse 29 nyheder. 
 
Så vil du vide, hvad der rør sig blandt fagforfattere eller hvis du har en nyhed af værdi for andre forfattere, 
så er ”Fagforfatter til fagforfatter” stedet at besøge. 
 
Jørgen Burchardt er administrator for FB-gruppen. 
 
Månedens fagforfatter 
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 mu-
lighed for at besvare spørgsmål og give en nuancering af fagforfatterens rolle. 
 
Vi startede med Månedens ’fagforfatter’ i 2017, og bortset fra sommerferie-måneden juli kører portræt-
terne fast hver den første i måneden. Målet er at give et bredt billede af F-gruppens aktive forfattere. Ud-
vælgelsen foretages derfor via en ”lodtrækning” ud fra foreningens hjemmeside. 
 

http://www.facebook.com/groups/fagforfattertilfagforfatter/
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Bemærk at der kun bliver valgt blandt medlemmer med en opdateret side, så hvis du vil være Månedens 
fagforfatter skal du ikke kun være aktiv med at skrive bøger, men også aktiv med at markedsføre dig.  
 
Vi har den store glæde, at vores koncept er blevet kopieret af to andre af forfatterforeningens grupper. 
 
Jørgen Burchardt er ansvarlig redaktør for projektet. 
 
Kurser 
Kursusåret 2020 stod i coronaens tegn. Det betød en del udfordringer i afviklingen af de planlagte kurser. 
 
I F-Gruppen har vi således ikke kunnet gennemføre det traditionsrige ’Fagforfatter møder Fagforfatter’ på 
Hald, ligesom de planlagte fyraftensmøder og to litterære saloner heller ikke har kunnet gennemføres. Som 
afbigt har vi i stedet for igangsat de førnævnte online-møder, der har kunnet fastholde en tilsvarende med-
lemsaktivitet. Vi mener dog, at decideret kursusvirksomhed via Zoom ikke opfylder de krav, som et kursus 
stiller. 
 
Flere af de planlagte fælleskurser, som f.eks. det årlige Hald-kursus 'Få din stemme hørt i debatten' måtte 
udskydes, i dette tilfælde fra marts til september, hvor smittetallet var lavt. 
 
Andre kurser, f.eks. kurset 'Lav en faglitterær podcast' måtte ændres fra at være et fysisk kursus til at blive 
afholdt online. De erfaringer, som foreningens kursusudvalg havde gjort os med 'Plotudvikling online'-
kurserne, som vi begyndte på at udvikle i 2018, viste sig at være nyttige. Desuden var 2020 året, hvor en af 
vore undervisere, Pia Juul, pludseligt og tragisk forlod os. Men på trods af alt dette lykkedes det - med for-
nyede datoer og formater - at afholde alle planlagte kurser (eneste undtagelse var kurset 'Bliv en bedre 
lærebogsforfatter' fordi der ikke var tilmeldte nok) i tæt samarbejde med projektstøtteudvalget i Kunstfon-
den, som godkendte diverse justeringer i løbet af året. 
 
Kursusudvalget er meget glade for at have kunnet tilbyde kurser på et højt fagligt niveau til vore medlem-
mer også i 2020, hvor der har været et særligt behov for faglig inspiration og kollegial sparring". 
 
Anne Hedeager er forperson for foreningens kursusudvalg, hvor hun sammen med kursussekretær Anne-
Sophie Lunding Sørensen tilrettelægger de fælles kurser. Jørn Martin Stenhold og Jørgen Burchardt har 
ansvaret for F-Gruppens egne kurser. 
 
Forfatteren – foreningens blad 
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 Forfatterfor-
ening. 
 
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 mu-
lighed for F-styrelsen at deltage i et samarbejde på tværs af foreningens grupper. 
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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 disku-
teres med redaktøren. 
 
Hvis du har et forslag til større forandringer, har kritik etc. så kontakt Jørgen Burchardt, der kan lade det gå 
videre. 
 
Faglitterære Forfatteres Internationale Netværk 
Hovedforeningen har nedlagt sine internationale aktiviteter, og vi savner et sted at diskutere internationale 
aktiviteter. Ikke mindst forfattere lever i en international verden. Det er derfor naturligt, at F-gruppen en-
gagerer sig i internationale aktiviteter. 
 
Vi har derfor etableret et Faglitterære forfatteres International netværk. Et eller flere styrelsesmedlemmer 
er tovholdere i netværket, hvor deltagelse annonceres gennem nyhedsbrevet. Forslag til aktiviteter disku-
teres på digitale møder; hvis de koster penge, binder os i et større omfang eller er principielle nybrud, skal 
de over styrelsen, men ellers er netværket selvkørende. 
 
 
Målet med netværket er: 

1. At sprede kendskab til danske faglitterære forfattere i udlandet 
Vi skal afdække mulighederne – de oplagte er danske kulturinstitutioner, men agenter kunne også 
hjælpe os godt på vej. 

2. At informere danske forfattere om deres mulighed i udlandet 
Erfarne forfattere vil kunne fortælle kommende internationalister om deres udfordringer og resul-
tater med at udgive. Oversættelse er en forudsætning, hvilket har sine store problemer. 

3. At etablere samarbejde med udenlandske forfatterorganisationer 
Vi kan lære af vores udenlandske kolleger, når de i deres foreninger arbejder politisk, engagerer 
sine medlemmer osv. Mange problemstillinger er ens, og vi vil kunne få øje på dem i tide. 

4. At informere bredt om udenlandske forfatteres vilkår 

 
Vi skal løbende have et overblik over vilkårene i de forskellige lande. Vi vil ved besøg kunne få og give erfa-
ringer, hvilket er lærerigt for os. Når vi hører, at forfattere i udlandet mister deres ytringsfrihed, skal vi en-
gagere os i forsvaret for det frie ord og den enkelte forfatter.  
 
Netværket skal udnytte alle mulige kontakter. Det skal være opmærksomt på udenlandske kampagner og 
danske initiativer i udlandet. Når medlemmer af netværket i anden anledning rejser i udlandet, skal de fun-
gere som ambassadører for udvalget. Vi bør kunne få kontakt til de fleste lande i verden, hvis vi bygger på 
vores samlede kontakter i foreningen. 
 
Netværket har holdt to møder. Hvis det er muligt, vil vi som ved mødet i slutningen af marts afholde møder 
i tilknytning til et ”Torsdag klokken fire”-møde, hvor emnet drejer sig om en problemstilling med en inter-
national vinkel, og hvor vi deltagerne i dette møde inviteres til at blive hængende og være med i net-
værksmødet. 
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Filmprojekt 
Vi har haft forhandlinger med et førende dansk og internationalt anerkendt produktionsselskab inden for 
dokumentarfilm om produktion af en dokumentarfilm om faglitteratur. Filmen skal gennem op til 100 for-
fatterportrætter illustrere faglitteraturens store spændvidde og nødvendighed.  
 
Vi har tilkendegivet, at vi gerne ved medvirke med viden og netværk og bidrage med midler under forud-
sætning af årsmødets godkendelse. Vi vurderer, at en film af den kvalitet, der er skildret, vil styrke op-
mærksomheden og anseelsen af dansk faglitteratur. Charlotte Langkilde har kontakten, og Anne Rosen-
skjold Nordvig og Henrik Poulsen bistår.  
 
Hvervekampagne 
Vi ønsker at iværksætte en hvervekampagne. Medlemstallet i F-Gruppen er stagnerende, og på sigt kan det 
betyde en medlemsnedgang, da mange af vores medlemmer er ældre. Der er mange fagforfattere på mar-
kedet, som vi håber på kan se en interesse i at være medlem af Dansk Forfatterforening. 
 
Vi planlægger derfor i samarbejde med hovedforeningen at igangsætte en målrettet kampagne i 2021, en 
kampagne som hovedforeningen også har en interesse i, da medlemskab af F-gruppen forudsætter et med-
lemskab af hovedforeningen. Jørgen Burchardt og Henrik Poulsen har stafetten.  
 
I den forbindelse er folderen om F-gruppen under kritisk revision. Den vil forelægge i løbet af foråret 2021. 
Charlotte Langkilde og Anne Hedeager er redaktører på folderen, der målrettes potentielle medlemmer. 
 
Det nordiske samarbejde 
Den nordiske konference for fagforfattere skulle have været afholdt i december 2020 i Helsinki. Det blev 
aflyst på grund af Corona-restriktionerne. Vi afventer nu besked om, hvornår det kan gennemføres. 
 
Efter planen skal den efterfølgende konference afholdes i Danmark i 2021, så vi står på tæerne for at få 
besked om, hvad planlægningsgruppen planlægger. 
 
 
2. DEN FAGLITTERÆRE PRIS 2020 
 
Årets faglitterære pris gik til cand.mag. Annette Lassen, forsker i norrøn litteratur ved Københavns Universi-
tet. Gennem sine nyudgivelser af islændinge- og oldtidssagaer har hun formået at genopvække en bred 
interesse for denne middelalderlitteratur. Hendes introduktioner og artikler til emnet er formet i en stærkt 
formidlingssprog, der lyser af engagement og glæde ved stoffet. Hendes forfatterskab er et lysende eksem-
pel på, hvordan forskning kan udmøntes i faglitteratur, der henvender sig til et bredt publikum.  
 
Det var på grund af Corona-nedlukningen ikke muligt at gennemføre den traditionelle prisfest i november, 
men Annette Lassen stillede sig til rådighed for et online foredrag for medlemmerne den 6.december 2020. 
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3. HOVEDBESTYRELSE OG SEKRETARIAT 
F-Styrelsen er repræsenteret i Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse ved Henrik Poulsen. Hovedbesty-
relsen afholder et møde en gang om måneden. Et planlagt visionsseminar i Aarhus i oktober 2020 måtte 
aflyses på grund af Corona-restriktionerne. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om organisatoriske og 
økonomiske forhold i foreningen, drøfter indstillinger i diverse udvalg, hvor formand Morten Visby repræ-
senterer forfatterforeningen og juridiske principsager, fx i kontraktforhold og biblioteksafgift. 
 
I hovedbestyrelsen værner man om de enkelte gruppers autonomi. Budgetlægning, aktiviteter og lignende 
overdrages i videst muligt omfang til grupperne selv. Dog vil hovedbestyrelsen gerne inddrages, når grup-
perne går i medierne om særlige sager, ikke mindst for at kunne støtte synspunkterne.    
 
F-Gruppen er en gruppe under Dansk Forfatterforening. Samarbejdet mellem grupperne foregår dels bila-
teralt og gennem foreningens hovedbestyrelse, hvor Henrik Poulsen er fast medlem som F-formand og 
Kaare Øster personligt valgt. 
 
Samarbejdet styrkes yderligere gennem foreningens tværgående udvalg: kursusudvalg, bladudvalg, biblio-
teksudvalg. F-Gruppen trækker på assistance fra foreningens sekretariat. 
 
Foreningens sekretariatschef Sara Strand gik på barselsorlov pr. 1.marts og Jo Hermann, der i øvrigt også er 
medlem af foreningen som forfatter, vikarierer for Sara.  
 
Nena Wiinstedt er foreningens sekretær, der også beredvilligt assisterer F-Gruppen, når nyheder skal spre-
des og praktiske opgaver håndteres. 
 
Vores jurist Anne Koldbæk har vejledt os med hensyn til vedtægter og samarbejdsaftale med Danish Docu-
mentary. Alle medlemmer kan i øvrigt søge individuel råd og vejledning hos Anne. 
 
Foreningens bogholder Trine Larsen har fra dette budgetår påtaget sig at bogføre gruppens indtægter og 
udgifter. Det er en meget hjælp, fordi det sker meget professionelt fra Trines side.  
 
Sekretariatets studentermedhjælpere betjener medlemsservice i øvrigt og rådfør sig med styrelsen, når 
forfattere søger om optagelse i gruppen. Forudsætningen herfor er i øvrigt, at mindst et af forfatterens 
værker er tilgængelig på landet biblioteker, og at værket er kurateret og udgivet gennem en uvildig redak-
tør.  
 
Alt i alt har foreningen et dygtigt og engageret sekretariat, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for 
samarbejdet. 
 
 
F-Styrelsen marts 2021     
 


