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Kære medlem
Blixen-festen løb af stabelen i forrige weekend – som medarrangører var vi
selvfølgelig noget spændte, for nok havde vi lidt erfaring at trække på fra sidste år,
men det var jo ikke desto mindre ”den svære toer”. Ville det fungere i Diamanten og
med Martin Krasnik som ny vært og med de nye priser? Det gjorde det, synes vi – og
meldingerne fra de deltagende var yderst positive. Vi håber, at det er en fejring, der er
kommet for at blive.
Ikke alt er fest og røde løbere. Bog- og Litteraturpanelet har via Danmarks Statistik
rundsendt et spørgeskema angående forfattere og oversætteres indtægts- og
levevilkår. Det er en meget vigtig undersøgelse, som vi i årevis har forsøgt at overtale
kulturministeriet til at iværksætte, så vi vil i den grad opfordre alle til at bruge et kvarters tid på den.
Den er meget, meget vigtig i vores kamp for bedre vilkår, så bær over med at kultursociologen og statistikeren
ind i mellem formulerer et spørgsmål eller nogle rubrikker lidt kluntet. At få afdækket indtægts- og
arbejdsvilkårene fra bred bestsellerforfatter til smal lyriker er påtrængende vigtigt. Ikke bare tallene – de fleste af
dem vil statistikerne selv på forhånd have trukket (biblioteksafgift, legater fx), uanset om man svarer eller ej –
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nej mindst lige så vigtigt er det fx at få tal på, hvor meget det ikke-forfatterrelaterede lønarbejde, det fleste
forfattere er nødt til at supplere de svingende indtægter med, fylder.
Det danske samfund er indrettet på lønarbejderes vilkår. Skattesystem, a-kasser, kreditværdighed i banken. Vi
falder udenfor og kan bruge en sådan undersøgelse i kampen fremover.
Apropos forfatteren og lønmodtageren. Nyd (eller gennyd) den gode Johannes Ewald – Danmarks første frie
digter - i Levnet og Meeninger om hans forhold til en fastansættelse:
”Jeg skulde nemlig i Hensigt til Arbeidet, slet intet for mig modbydeligt have fundet i at blive Præst, og at holde
60 Prædikener om Aaret; ifald det havde kunnet tillades mig, at holde dem naar jeg vilde; f.E syv i en Uge, og slet
ingen i et Par Maaneder; eller to hundrede i et Aar; og slet ingen i de to følgende – Men at paatage mig Aar ud og
Aar ind, at prædike engang hver Søndag; dertil har jeg neppe Taalmodighed nok”

De bedste sommerhilsner

Jan Thielke, formand

Nye udgivelser

Bent Haller
’En barnlig komedie’
Noveller
Høst og Søn

Kristina Stoltz
’Som om’
Roman
Lindhardt og Ringhof

Lone Thiels
’Den blå digters kone’
Kriminalroman
Politikens Forlag

Sidsel Faslig Pedersen
’En hel dags kærlighed’
Noveller
Tiderne Skifter
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Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen 2016-2017
På bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj konstituerede den nye bestyrelse sig.
Der var genvalg til Jan Thielke (formand), Charlotte Inuk, Erik Kock, Kevin H. Larsen og Peter Rønnov-Jessen
- og ny i bestyrelsen er Peter-Clement Woetmann.
Udover de nævnte består bestyrelsen af Anne-Mette Riis Rasmussen (næstformand) og Philip Tafdrup.

Jan Thielke, formand
f. 1963. Debuterede i 1994 med digtsamlingen Nat efter nat (Gyldendal). Senest
udkom i 2014 romanen Espegare (Lindhardt og Ringhof). Medlem af bestyrelsen ad
to omgange: fra 2006 – 2010 (formand fra 2007) og igen fra 2014. Desuden medlem af
Statens Kunstfonds repræsentantskab, bestyrelsen i Forfatternes Forvaltningsselskab samt Copydan Tekst og Nodes bestyrelse.
www.janthielke.dk/

Anne-Mette Riis Rasmussen , næstformand
f. 1956. Debuterede i 1987 med romanen Havfruer kan ikke drukne. Er uddannet fra
Forfatterskolen og skriver fortrinsvis prosa. Senest udkom i 2014 romanen
Havmandens hotel (Tiderne Skifter). Medlem af bestyrelsen siden 2011.
www.riisrasmussen.dk/

Charlotte Inuk.
(Lotte Inuk), født 1965, dobbelt romandebut på Borgens Forlag 1982. Siden da levet
som selvstændig skønlitterær forfatter, 15 romaner; senest udkom i 2008 anden del
af hendes "body&soul"-trilogi Store Dyr på Tiderne Skifter. Medlem af bestyrelsen
siden 2006.

Erik Kock
f. 1954. Forfatter til 16 skuespil og anden dramatik 1985-2009. Skønlitterær debut
2011 med En måne af papir – 12 fortællinger..Senest udkom i 2012 Klokkedybet.
Arbejder pt. med både kort og lang prosa. Medlem af bestyrelsen siden 2012.
Desuden medlem af bestyrelsen for Forlaget Arena.
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Kevin Hasselstrøm Larsen
Født 1977. Debut 2005 med romanen Tidsmaskinen. Har fortsættelsen liggende på
forlaget. Skriver skuespil til amatørscener. Har netop færdiggjort romanen Fandens
orange stol. Medlem af bestyrelsen siden 2012 .
www.kevinhlarsen.dk/

Peter Rønnov-Jessen
f. 1953. Senest udkom romanen Bréac ved den yderste rand (2013). Medlem af
bestyrelsen fra 2004 - 2010 og igen fra 2014.
www.ronnov-jessen.com/

Philip Tafdrup
f. 1979. Debuterede i 2010 med Cat loves Sean (digte/fotos). I 2012 fulgte
Wunderkammer (prosa) og Tegn og Varsler (digte). Senest udkom i 2015 romanen
Kongen af Bali (Gyldendal). Medlem af bestyrelsen siden 2013.
www.philiptafdrup.dk/

Peter-Clement Woetmann
f. 1985. Digter, dramatiker og redaktør. Uddannet fra Forfatterskolen (2006) og Bsc. i
Landskabsarkitektur og Bydesign (2012). Debuterede i 2005 med Heldigvis er skoven
blevet væk (Borgen). Senest udkom 105 variationer (Arena, 2015). P.t. husdramatiker
på Aarhus Teater. Nyt medlem af bestyrelsen.
peter-clement.dk/
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Kursus i september

Medietræning
for forfattere
Tirsdag d. 20/9 kl. 17-21
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, København K
Brænd igennem, bliv tryg foran et kamera, vær klar i dit budskab!
Kulturjournalist Ole Blegvad, der har 25 års erfaring med tv og radio i DR står for
medietræningen, sammen med den nyuddannede filminstruktør Emil Falke. De to
stod sidste år for rækken af forfatterportrætvideoer.
Ole Blegvad skriver om kurset: ”Vi taler om mediernes rolle, hvad vil de med dig,
hvordan gør du dig klar til interviewet, hvordan er du selv med til at indkredse
indhold/budskab. Vi træner foran kamera og bagefter taler vi om stærke og svage
sider, som du så fremover skal dyrke.”
DsF serverer kaffe, vand og frugt. Medbring gerne selv mad til pausen!

Gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 3.000 kr.
Bemærk: Kun 6 pladser!
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 7/9 – 2016
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter refunderet!

Herudover tilbyder vi i 2. halvår af 2016 bl.a. følgende kurser:
Litteratur 2.0
Oplæg ved bl.a. Rasmus Helles, forsker ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU.
Crowdfunding, sponsorering og andre muligheder for forfatteren
Mini-seminar med Anne Middelboe Christensen (Middelboes ordbutik, Michael Eis (Booomerang) og Lennart
von Haffner (Cultur Score Card).
Datoer samt yderligere detaljer for disse kurser følger i nyhedsbrevet i august.

Danske skønlitterære Forfatteres kurser er økonomisk støttet af Statens Kunstfond.
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Opfordring

Undersøgelse om forfatteres levevilkår
Udvalgte forfattere* har i slutningen af uge 22 modtaget et digitalt brev i deres e-boks med Danmarks Statistik
som afsender.
Danmarks Statistik undersøger på vegne af Kulturministeriets Bog- og Litteraturpanel forfattere og oversætters
levevilkår. Der bliver bl.a. spurgt om:
Hvad motiverer dig som forfatter eller oversætter?
Arbejder du udelukkende som forfatter/oversætter, eller har du andre jobs og indtægter?
Hvor stor en andel af din indkomst kommer direkte fra dit forfatter- eller oversætterarbejde?
Det tager ca. 7-10 minutter at besvare spørgsmålene. Danmarks Statistik behandler dit svar fortroligt.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der har modtaget mailen fra Danmarks Statistik, til at besvare
spørgeskemaet!
* Baggrunden for udvælgelsen er, at man har modtaget minimum 5.000 kr. i biblioteksafgift ved seneste
udbetaling eller som i Kulturstyrelsens it-system er registreret som modtager af legat fra Statens Kunstfond eller
Statens Kunstråd de seneste 10 år.

Henning Mortensen
’Ildsalamanderen’
Roman
Gyldendal

Nye udgivelser

Bjarne Reuter
’Elise og den brugte hund’
Børnebog
Gyldendal

Ida Jessen
’Bibelhistorier’
Bibelselskabet

Lotte og Søren Hammer
’Rosa’
Roman
Gyldendal

Dennis Gade Kofod
’Bornholm – steder og mennesker’
Fagbog
Gyldendal
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Prismodtagere
Ved prisfesten d. 27. maj i Dronningesalen i
Den Sorte Diamant blev følgende priser uddelt:
Blixenprisen for årets skønlitterære udgivelse: Ida Jessen for En ny tid (Gtldendal)
Blixenprisen for årets faglitterære udgivelse: Lone Frank for Lystens pionerer (Gyldendal)
Blixenprisen for årets børne- og ungdomsudgivelse – Høstprisen:
Rasmus Bregnhøi for Opfindelser, strikkede huer og en dum kat (Carlsen)
Blixenprisen for årets boghandler: Pernille Kjær Stenstrøm, Kjærs bøger, Odense
Blixenprisen for årets redaktør: Claus Clausen
Blixenprisen for årets illustrator – Ib Spang Olsen-prisen:
Peter Bay Alexandersen for Axel og Mus på den store rejse (Alvilda)
Blixenprisen for årets innovation – Saxos Innovationspris: Forlaget Gladiator
Blixenprisen for årets indsats for ytringsfriheden: Kåre Bluitgen
Blixenprisen for årets lydbog:
Lars Mikkelsen for indlæsningen af Carsten Jensens Den første sten (Gyldendal Lyd)
Albert Dams Mindelegat: Caspar Eric
Zinklar-prisen: Lydia Davis
Aarestrupmedaljen: Peter Nielsen
Kjeld Elfelts Mindelegat: Siri Nordborg Møller
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Kalenderen
JUNI - JULI
30/6 – 31/7

Sekretariatet holder sommerferielukket

SEPT
20/9

17 – 21

Kursus, DsF. Medietræning for forfattere

Nye medlemmer
Vi byder velkommen pr. 1. juli til:
Hans Hedegaard Andersen
Daniel Boysen
Lene Stæhr

Fra sekretariatet

Sommerlukket
Sekretariatet holder lukket fra 30. juni til og med 31. juli.
I presserende sager kan formand Jan Thielke kontaktes
pr. mail: formand@skoenlit.dk eller på telefon: 6128 4316.
Vi ønsker alle en god sommer!

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Sekretær 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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