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Fakta om udbetaling af biblioteksafgift 2017 

 

 

I alt er 176,9 mio. kr. blevet udbetalt til 8.387 forfattere, oversættere, illustratorer, 

komponister m.fl. 

 

Den gennemsnitlige udbetaling af biblioteksafgiften 2017 

I gennemsnit udbetales der 21.089 kr. til hver modtager.  

For kvindelige modtagere er gennemsnittet lidt højere, 21.159 kr.,  

og for mandlige modtagere er gennemsnittet lidt lavere, 21.065 kr. 

 

 

Den aldersmæssige fordeling af udbetalingen på modtagerne af 

biblioteksafgiften 2017 

 3 pct. er født i 1930 eller tidligere 

 10 pct. er født i intervallet 1931-1940 

 27 pct. er født i intervallet 1941-1950 

 22 pct. er født i intervallet 1951-1960 

 20 pct. er født i intervallet 1961-1970 

 14 pct. er født i intervallet 1971-1980 

 3 pct. er født i 1981 eller senere 

 

 

Den procentuelle fordeling blandt modtagerne af biblioteksafgiften i 

udbetalingsintervaller 2017 

 4 pct. får mere end 100.000 kr. 

 32 pct. får mellem 10.000 kr. og 99.999 kr. 

 23 pct. får mellem 5.000 kr. og 9.999 kr. 

 41 pct. får mindre end 5.000 kr. 

  

 

Årets topti over bibliotekernes indkøb af dansk skønlitteratur 

 

Jussi H. Olsen   ”Selfies”   2.924 (eksemplarer) 

Sara Blædel   ”Bedemandens Datter”  2.627 (eksemplarer) 

Anne-Cathrine Riebnitzsky ”Orkansæsonen Og Stilheden” 1.688 (eksemplarer) 

Merete Pryds Helle  ”Folkets Skønhed”  1.603 (eksemplarer)  

Anna Grue   ”I Lige Linje”   1.557 (eksemplarer) 

Leif Davidsen   ”Djævelen I Hullet”  1.496 (eksemplarer) 

Kirsten Thorup   ”Erindring Om Kærligheden” 1.499 (eksemplarer) 

Michael Krefeld  ”Dybet”    1.411 (eksemplarer) 

Jens Henrik Jensen  ”De Frosne Flammer”  1.248 (eksemplarer) 

Thomas Rydahl  ”De Savnede”    808 (eksemplarer) 

 

 

 



 

Side 2 

Årets topti over modtagere af biblioteksafgiften 

 

Bjarne Reuter    173.509 eksemplarer på bibliotekerne 

Josefine Ottesen   205.361 eksemplarer på bibliotekerne 

Lene Kaaberbøl   102.797 eksemplarer på bibliotekerne 

Bent Haller    191.710 eksemplarer på bibliotekerne 

Dennis Jürgensen   112.422 eksemplarer på bibliotekerne 

Benny Andersen   174.554 eksemplarer på bibliotekerne 

Jørn Jensen    472.072 eksemplarer på bibliotekerne 

Kim Fupz Aakeson  245.324 eksemplarer på bibliotekerne 

Kenneth Bøgh Andersen  82.066 eksemplarer på bibliotekerne 

Lars-Henrik Olsen   116.168 eksemplarer på bibliotekerne 

 

 

 


