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Kære medlem
Biblioteksafgiften er igen til debat. Formanden for Dansk biblioteksforening,
Steen B. Andersen, og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti slår i (u)skøn
forening til lyd for at bundgrænsen skal sænkes og at der skal være loft over
udbetalingerne.
Der er ingen tvivl om biblioteksafgiften ikke er perfekt - og at den godt kunne
fortjene en justering, men at sænke bundgrænsen markant under de 2.130 kr.
den er på nu, vil bare være en symbolsk handling og ikke afhjælpe, det der er
problemet, nemlig at smalle kvalitetsforfatteres bøger stort set kun findes på
landets hovedbiblioteker. Hvad man i stedet burde gøre var at forpligte også
filialerne på kvalitetskriteriet og fordoble pointsatsen for lyrik og opjustere
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pointsatsen for voksen skønlitteratur. Og etablere legater som særligt er rettet mod fx talenter og smalle
kvalitetsforfattere. Det vil hjælpe den mest nødlidende gruppe biblioteksafgiftsmodtagere.
Alex Ahrendtsens forslag om et loft er slet skjult ringeagt for vores profession. Han maskerer det som
”solidaritet”. Biblioteksafgiften er en kulturstøtte, men den gives naturligvis også som kompensation for at
man som forfatter er tvunget til at stille sine bøger til rådighed for offentligt udlån og for det manglende
salg (og genoptryk), det medfører. At en biblioteksforenings formand støtter et sådant forslag er
forstemmende. Eller rettere, hvis man endelig skulle lege med på tanken, så skulle et solidarisk loft på fx
350.000 vel også gælde honoreringen af biblioteksdirektører, bibliotekarer osv. Og i resten af samfundet.
Den øverste top i biblioteksvæsenet oppebærer lønninger på mindst en million hver. Før den første
professionelle bibliotekar blev ansat for godt 100 år siden, var det at være bibliotekar et ulønnet kald, der
blev varetaget af pensionerede skolelærere.
Senere på året iværksættes endelig en stor undersøgelse af forfatteres levevilkår. Vi har i årevis opfordret
ministerie og styrelse til at lave én. Det er endelig lykkedes. Det er Bog- og Litteraturpanelet, der står for
undersøgelsen, og det bliver Danmarks Statistik, der kommer til at behandle svar og data. Det er en meget
vigtig undersøgelse for vores kamp for bedre vilkår for skønlitterære forfattere.

Jan Thielke
formand

Husk!

Generalforsamling
Lørdag d. 30. april kl. 13:30 – 15:00
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
København K
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, inkl. dagsorden og stillerliste, blev udsendt til alle
medlemmer i slutningen af marts.
Af hensyn til planlægning ser vi gerne tilmelding. Ring til kontoret - tlf. 6128 6826 – eller skriv til:
kontor@skoenlit.dk senest onsdag d. 27. april.
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter
refunderet!
Bemærk:
I forlængelse af generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. To ud af de seks bestyrelsemedlemmer,
som er på valg, genopstiller ikke. Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsesvalget, er du velkommen
til at henvende dig for at høre mere om vores arbejde. Skriv til formand@skoenlit.dk eller ring 61 28 43 16.
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Husk!

DANSKE SKØNLITTERÆRE FORFA TTERE 25 ÅR
1991 – 2016

Du indbydes hermed til

Jubilæumsreception
Lørdag d. 30. april 2016 kl. 15 – 17
på

Kronprinsessegade 13
København K

Kom og vær med til at fejre Danske skønlitterære Forfatteres første 25 år
ved en uformel reception i Restaurant Orangeriet ved Kongens Have.
Formand Jan Thielke byder velkommen og foreningens første formand,
digteren og oversætteren Peter Poulsen holder festtalen.
Desuden vil der være oplæsning ved to af foreningens medlemmer,
forfatterne Marianne Larsen og Peder Frederik Jensen.
Vi byder på lidt at spise og drikke.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

S.U. senest 27/4 til kontor@skoenlit.dk
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Mentorordningen
Tilbud om manuskripvejledning
Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores Mentorordning giver dig
mulighed for at få tildelt en mentor, en forfatterkollega, som mod et honorar – betalt med midler fra
Statens Kunstfond – læser dit manuskript og vejleder dig i 10 timer.
Ved tildeling af en mentor vil det blive taget i betragtning, om man tidligere har modtaget mentorstøtte,
således at forfattere, der ikke har modtaget støtte, vil blive prioriteret.
I din ansøgning bedes du kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til, og du bedes desuden
vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk

Få en ny hjemmeside
Bestyrelsen har forlænget Hjemmesidepuljen og afsat yderligere 25.000 kr. til projektet.
Der er stadig tre ledige portioner.
Hjemmesidepuljen kan også bruges af forfattere, som i forvejen har en hjemmeside, der trænger til
et brush up. Drejer det sig om en ny hjemmeside, vil den blive lavet i wordpress-formatet, som er et billigt
og pædagogisk netværktøj.
Der afsættes 10 timer pr. hjemmeside, hvor forfatteren får hjælp og vejledning af webdesigner, forfatter
og forlægger Lars-Emil Woetmann:




1-2 timers formøde omkring design og forventninger.
5-7 timer med opbygning af hjemmesiden – evt. med forfatteren som deltager/tilskuer (hvis
forfatteren vil).
2-3 timers opfølgning, så forfatteren kan få hjælp til drift og opdateringer op til et halvt år efter
hjemmesiden er lanceret.
(Timefordelingen er vejledende og kan tilpasses den enkelte forfatter).

Forfatteren får altså en ny hjemmeside og lærer samtidig selv at drive og udbygge den fremover.

Skriv til kontor@skoenlit.dk
Din ansøgning vil blive vurderet af et udvalg nedsat af bestyrelsen.
Bemærk:
Hjemmesidepuljen kan søges af professionelle forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et
selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er
udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.
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Konference

Hvad er litteraturens rolle i samfundet?
Konferencen finder sted d. 2. maj 2016 kl. 12.30-16 på Christiansborg i Fællessalen.
Panel består af Dennis Gade Kofod, Mette Pedersen Høeg, Peder Frederik Jensen, Anne-Marie Mai, Egon
Clausen, Mette Jokumsen og Morten Gade samt kulturordførere. Forfatter og tidligere radiojournalist
m.m. Steen Bille er moderator.
Bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Nena Wiinstedt på df@danskforfatterforening.dk
senest den 18. april 2016.
Påfør navn, firma/forening og (arbejds)adresse i tilmeldingen af hensyn til Christiansborgs lister. Tjek in kl.
12.30 via security i kælderen, hvor man skal være noteret på liste på forhånd for kunne deltage,
konferencen begynder kl. 13.

Nye udgivelser

Kirstine Reffstrup
’Jeg, Unica’
Roman
Gyldendal

Morten Brask
’Ofrene’
Roman
Politikens forlag

Robert Zola Christensen
’Larverne, Ansaldo og
Kryderihandlerens søn’
Roman
Gyldendal

Aase Schmidt
’Et døgn på jorden’
Roman
Jensen og Dalgaard
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Kunstnerophold i
Svanekegaarden
Svanekegaarden er beliggende næsten midt i Svaneke – lige ved havnen.
Svanekegaarden er et helårsåbent kulturcenter med udstillinger, teater, koncerter og foredrag.
Svanekegaarden er en fond stiftet i 1987 og åbnet i 1991 og har 25 års jubilæum i 2016.
Svanekegaarden har ca. 15.000 gæster og over 1.000 overnatninger pr. år.
Svanekegaarden råder over 3 kunstnerboliger.
Svanekegaarden afholder ca. 12 forfatterarrangementer årligt. Heraf 6 i LitteraturForum Bornholm.

Lakseruten (For enden af haven):

Skippergade 4 (På første sal over værkstedet)

Bolig 1.A: Køkken/alrum, stue med sovesofa,
toilet med brus. 1. sal: to soveværelser med
henholdsvis en og to senge.

Bolig 3: Entré, køkken/stue i ét med sovesofa,
toilet med brus, to soveværelser med hver to
senge.

Bolig 1.B: Køkken/alrum, stue med sovesofa,
toilet med brus. 1. sal: et soveværelse med to
senge.

Priser:
1 uge (inkl. vand, el, renovation mm) DKK 1.100
2 uger (inkl. vand, el, renovation mm) DKK 1.800
Pr. efterfølgende påbegyndt uge DKK 600
Slutrengøring (obligatorisk) DKK 300
Overnattende gæster pr døgn DKK 100

Kontakt:
Svanekegaardens administrator Mie Hjort
Booking@svanekegaarden.dk
Tlf.: +45 56 49 73 72
www.Svanekegaarden.dk
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Bemærk: Ansøgningsfrist snart!

Julius Bomholts Hus - “Digterhjemmet”
Sønderho, Fanø

Ansøgningsfrist: 15. april 2015
“Digterhjemmet” er indrettet som fribolig for en nordisk forfatter.
Pr. 7. november 2016 og 1 år frem er friboligen ledig, og interesserede forfattere kan søge om at få boligen stillet
til rådighed fra denne dato.
Tildelingen sker normalt for en 3 måneders periode. Det må af ansøgningen fremgå, hvilken periode man ønsker
huset.
Man må selv betale for opvarmning, elforbrug, telefon og rengøring, samt være ansvarlig for husets inventar.
Huset opvarmes med el-radiatorer og brændeovn. Esbjerg Kommune leverer brænde til opvarmning
vederlagsfrit. Der er adgang til internet i huset.
“Digterhjemmet” er et gammelt, gennemrestaureret og fuldt møbleret skipperhus som, ifølge forhenværende
kulturminister Julius Bomholts testamente, kan stilles til rådighed for en nordisk forfatter.
Vejledende regler for brug af huset og en kortfattet orientering kan for interesserede ses på
https://www.esbjergbibliotek.dk/digterhjemmet
Eventuelle ansøgere er ligeledes velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 7616 1907 eller via mail for
yderligere oplysninger.
Ansøgning stiles til Bestyrelsen for Julius Bomholts Hus og sendes til Esbjerg Kommunes Biblioteker i Esbjerg, pr.
brev eller mail biblio@esbjergkommune.dk

Nye udgivelser

Sternberg
’Guldalderdigte’
Digtsamling
Kronstork

Laus Strandby Nielsen
’Når det er mørkt, bliver det lyst’
Digtsamling
Gyldendal

Kirsten Thorup
’Erindring om kærligheden
Roman
Gyldendal
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Ledig i juni

Hirsholmene
På grund af et afbud er stuelejligheden på Hirsholmene ledig
i juni. Kontakt Dansk Kunstnerråd, hvis du er interesseret!

Hirsholmene – et par små øer i Kattegat - ligger en knap times
sejlads fra Frederikshavn. Der er 3 – 4 ugentlige sejlforbindelser
fra marts til oktober, men om vinteren sejler båden kun om
lørdagen. Øerne er et naturreservat, bl.a. yngler der ca 40.000
måger i forsommeren. Siden fyret blev automatiseret i 1997, er
der kun et par fastboende på Hirsholmene. Øens øvrige huse,
en lille snes stykker, bliver brugt som sommerhuse. Her har
Dansk Kunstnerråd to boliger, til brug for arbejdende
kunstnere.
Fyrassistentboligens stuelejlighed har 3 sengepladser, stue og arbejdsværelse og et elektronisk klaver.
Arbejdsophold af mindst en måneds varighed på Hirsholmene kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds
medlemsorganisationer – herunder Danske skønlitterære Forfattere - eller tilsvarende organisationer i udlandet.
Lejen i 2016 er 4.900 kr., resp. 3.700 kr/måned.
Ansøgninger skal indeholde en kort præsentation, oplysninger om intentionerne med opholdet samt ønsket
periode, og sendes til Dansk Kunstnerråd pr. post eller mail.
Bemærk at et ophold varierer med årstiderne. I ydersæsonen kan man opleve at være helt alene på øen, mens
det kan være vanskeligt at få arbejdsro om sommeren hvor der er mange feriegæster.

Send en email til:
dkr@dansk-kunstnerraad.dk
eller skriv til:
Dansk Kunstnerråd
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
1306 København K
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Kalenderen
15/4

Ansøgningsfrist for ophold i Julius Bomholts Hus, Sønderho Fanø

30/4

14:30 - 15

DsF, Kbh. K: Ordinær generalforsamling

30/4

15 - 17

Orangeriet, Kbh. K: Jubilæumsreception

2/5

12:30 - 16

Fællessalen, Christiansborg: Konference ’Hvad er litteraturens rolle i samfundet?’

27/5

19:30

Dronningesalen, Den Sorte Diamant, Kbh. K:: Blixenprisen 2016

MAJ

Nyt medlem
Vi byder pr. 1. april velkommen til:
Kirstine Reffstrup

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Sekretariatsmedarbejder Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk \ man-ons kl. 10-14: tlf. 6128 6826
Formand Jan Thielke: formand@skoenlit.dk \ tlf. 6128 4316
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