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Kære medlem
For et par uger siden skrev Politikens Jes Stein Pedersen om kassationskriterierne på
Københavns Hovedbibliotek (og, kan man frygte, landet over), at hvis en fysisk, ikke
splinterny bog fandtes som e-bog i eReolen, skulle den kasseres.
Straks kontaktede Danske skønlitterære Forfattere derfor den kassationsansvarlige
på stedet, Sanne Caft. Hun afviste sammenhængen og insisterede på, at det eneste
område, hvor en e-bogsudgave vil udløse automatisk kassation af en fysisk bog, er
opslagsværker og lignende. Hun hævdede, at det modsatte snarere gjorde sig
gældende. At hvis man udsendte sin titel som e-bog i eReolen, kunne det smitte af
på den fysiske bog og sikre den nye udlån og dermed undgå kassation. Eller måske
ligefrem kunne udmønte sig i indkøb af print-on-demand-udgaver.
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Vi kan ikke afvise, at der kan være den slags tilfælde.
Ligeledes må vi selvfølgelig tro den gode Caft og hendes fæller på deres ord, når de påstår, at en fysisk lidt ældre
skønlitterær bog ikke vil blive kasseret, fordi den kan lånes i eReolen. Og vi har fået hende til at præcisere
kassationsretningslinjerne på Københavns Hovedbibliotek. Men kraftig skepsis må der også til. En simpel
googlesøgning viser, at hun i december 2013 sammen med to kolleger stillede nogle mildt sagt ildevarslende
spørgsmål i tidsskriftet Danmarks Biblioteker: ”Skal vi smide alle bøger ud, fordi der kommer e-bøger? Hvad med
materialevalget, når nu e-bogsportalerne for alvor slår igennem og lovens intentioner om f.eks. kvalitet?”
Indtil der er solidt underbyggede (positive) tal fra Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet (som vi også straks
henvendte os til), vil vi bede alle, der har bøger på eReolen, om, at være yderst opmærksomme på, hvordan ebogsudgaverne har påvirket bestanden af fysiske eksemplarer. Næste opgørelse over biblioteksafgift kommer i
starten af april.

De bedste martshilsner
Jan Thielke
formand

PS:
I forlængelse af den ordinære generalforsamling d. 30. april skal vi have suppleret bestyrelsen. 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.

Medlemsarrangementer april

Generalforsamling - og jubilæumsreception
Lørdag d. 30. april kl. 13:30 – 17:00
I år kan Danske skønlitterære Forfattere fejre 25 års jubilæum. Foreningen blev stiftet i oktober 1991, da en
gruppe forfattere efter uenighed om bl.a. biblioteksafgiften brød ud af Dansk Forfatterforening.
25-året markeres blandt andet med en jubilæumsreception, som vil blive afholdt i umiddelbar forlængelse af
årets generalforsamling, der i år afholdes lørdag d. 30/4.
Særskilt invitation fremsendes sidst i marts.
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Kursus april

Skat og økonomi
ved revisor Henrik Ladewig

Onsdag d. 6. april kl. 19 - 21
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
København K
Kom til dette nyttige og populære kursus, hvor foreningens revisor, Henrik Ladewig fra
JS Revision, giver gode råd til selvangivelsen m.v.

Kurserne er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 550 kr.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 30/3 – 2016
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter
refunderet!

Medlemstilbud

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
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Nye portioner!

Få en ny hjemmeside
Bestyrelsen har vedtaget at forlænge Hjemmesidepuljen og afsat yderligere 25.000 kr. til projektet.
I alt 5 forfattere kan i denne omgang få del i denne nye pulje.
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.

Blixenprisen er udsolgt!
Trods 200 flere billetter end sidste år blev Blixenprisen atter udsolgt i løbet af få timer.
Hvis du ikke nåede at få billet, kan du nu skrive dig på venteliste ved at sende en mail til
blixen@danskforfatterforening.dk

Nye udgivelser

Hanne Richardt Beck
’Uforudsete hændelser’
Roman
Gyldendal

Kim Fupz Aakeson
’Berørte Katrine’
Ungdomsroman
Gyldendal

Peter Laugesen
’Brev til en maler’
Digte
Gyldendal
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Kunstnerbolig I

Huset i Provence
Ansøgningsfrist d. 1. april 2016
- for ophold i perioden 1. juli 2016 - 31. juni 2017

Tegneren Anne Gretes hus er ifølge fondens vedtægter bestemt til
arbejdsophold for billedkunstnere, arkitekter, skønlitterære forfattere
og digtere. Det er beliggende i i Fox-Amphoux – en middelalderlandsby
i departementet Var i hjertet af Provence - ca. 90 km fra Marseilles og
110 km fra Nice.
Huset er et lille tre-etagers byhus med et samlet beboelsesareal på ca.
50 m2. I stueetagen er der spisekøkken og badeværelse, på mellemetagen et arbejdsbord og en dobbeltseng, og på øverste etage et sydvendt arbejdsværelse på 10 m2 og en dejlig
terrasse med udsigt ud over landskabet og Mont Sainte Victoire.
Alle etager står i åben forbindelse med hinanden og huset er indrettet til en eller maks. to personer. Det er ikke
egnet for børn eller personer med gangbesvær – og er ret spartansk indrettet.
Se fotos mm. på www.bkf.dk/huset-i-provence .
Den månedlige leje (inkl. el og varme) er:
* 4.000 kr. i lavsæsonen (januar, feb., nov. og dec.)
* 5.000 kr. i mellemsæsonen (marts, april, sep. og okt.)
* 6.000 kr. i højsæsonen (maj, juni, juli og aug.)
NB! I sommermånederne juni-august kan man dog
ekstraordinært søge om ophold i en halv måned
(enten 1.-15. el. 15.-30./31. – prisen for en halv måned
er 3.500 kr.)
Ophold i huset kan søges op til 4 måneders varighed og ansøgere med behov for arbejdsro uden for vante
omgivelser, og som inden for et begrænset tidsrum har
et større arbejde at udføre, vil blive foretrukket.
Der er intet ansøgningsskema og ansøgninger sendes til:
Tegneren Anne Gretes Fond
c/o Billedkunstnernes Forbund
Vingårdstræde 21, 1.th.
1070 København K
Tlf. 33 12 81 70
bkf@bkf.dk
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Kunstnerbolig II

Julius Bomholts Hus “Digterhjemmet”
Ansøgningsfrist: 15. april 2015
“Digterhjemmet” i Sønderho på Fanø 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

Morten Blok
’Året før du dør og lige efter du
er vågnet / IX Brev fra Bucuresti
Digte / poetik
Politisk Revy

Maja Lucas
’Mor’
Roman
C&K Forlag

Thøger Jensen
’Zhong’
Roman
Gyldendal

Elisabeth Flensted-Jensen
’En dag i Cairo’
Roman
Tiderne skifter
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Udbetaling

Biblioteksafgift 2016
Bemærk at biblioteksafgiften i år bliver udbetalt allerede d. 8. april.
Læs mere her: http://slks.dk/biblioteker/biblioteksafgift/

Hjemmeside

litt.eu
Foreningens hjemmeside får i disse dage en tiltrængt opfriskning.
Kontrollér venligst dine kontaktoplysninger på siden. Både på den åbne liste her: http://litt.eu/medlemsliste/
samt på den lukkede, ofte mere udførlige adresseliste, som kun medlemmer har adgang til:
http://litt.eu/for-medlemmer-login/medlemsliste-lukket/
Skulle du støde på fejl eller er der oplysninger, du vil have ændret, tilføjet eller fjernet, så skriv til:
kontor@skoenlit.dk

Nye udgivelser

Gorm Henrik Rasmussen
’Girafhuset’
Roman
Rosinante

Jakob Melander
’Det bedste til mig og
mine venner’
Kriminalroman
Rosinante

Peder Frederik Jensen
’Vold’
Roman
Samleren

Søren Ulrik Thomsen
’En hårnål klemt inde
bag panelet’
Noter fra eftertiden
Gyldendal
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Kalenderen
APRIL
1/4
6/4

Ansøgningsfrist for ophold i BKF’s hus i Provence
19 - 22

DsF, Kbh. K: Kursus / Skat og økonomi v. revisor Henrik Ladewig

8/4

Udbetaling af biblioteksafgift

15/4

Ansøgningsfrist for ophold i Julius Bomholts Hus, Sønderho Fanø

30/4

13:30 - 15

DsF, Kbh. K: Ordinær generalforsamling

30/4

15 - 17

Kbh. K. Jubilæumsreception

19

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

MAJ
27/5

Nye medlemmer

Pr. 1. februar har vi budt velkommen til:
Jesper Stein
Joachim Lykke

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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