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Ny formand
På det konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 27. maj blev forfatter og
bestyrelsesmedlem Peter Adolphsen valgt til ny formand. Peter Adolphsen, der er
født i 1972 og har siddet i bestyrelsen siden 2018, overtager formelt set
formandsposten efter Peter Rønnov-Jessen d. 15. juni.
Den nye formand udtaler:
"Den første tekst, jeg nogensinde fik trykt, var en tv-anmeldelse. Det var måske 1983 eller 1984, og jeg
måske 11 eller 12 år gammel og skolepraktikant på Aalborg Stiftstidendes kulturredaktion. Det eneste, jeg
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husker fra den tekst, var en omtale af filmen ’Norma Rae’ (1979) med Sally Fields, og det eneste, jeg husker
fra den film, var scenen, hvor hun står på et bord i den buldrende tekstilfabrik og indædt holder et lille
papskilt op. Et eneste, lille ord på skiltet: UNION.
Jeg antyder ikke at en cirkel i mit liv hermed er sluttet – nærmere er det en spiral, der flintrer endnu en tur
rundt.
Uanset hvad glæder jeg mig grumme til at komme i gang. Der er masser at tage fat på, og den nye
bestyrelse og undertegnede har adskillige projekter og ideer. Dels skal en række skibe, der allerede er i
søen, tøffes ud over stepperne (undskyld den koksede metaforik): Der skal tilknyttes flere fordelsaftaler til
de nys udsendte medlemskort og foreningens nydesignede og gennemredigerede hjemmeside skal i luften.
Jeg skal holde møder med en lang række af bogverdenens aktører, men – som det ofte er tilfældet, når det
gælder politisk lobbyisme – meget kommer til at foregå omme bag offentlighedens øjenæbler (jeg lærer
vist aldrig det med koherente metaforer). Dertil kommer en bunke andet guf, men ind til videre må man
nøjes med denne vage antydning.
Da dette skrives er Folketingsvalget endnu ikke afholdt, men man kan jo håbe på en regering, der er de
skabende kunstnere venligt stillet. Husk derfor at stemme, kære medlemmer.
Og: Sommeren er over os, fremtiden er lys, så husk også solcreme og ditto -briller."

Med venlilg hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Nye udgivelser

Robert Zola Christensen
’Det er Knud, som er død’
Roman
Arabesk

Jamal Bendahman
Ash-Shaheed (Vidnet)’
Roman
Gladiator

Dy Plambeck
’Til min søster’
Roman
Gyldendal

Carsten Jensen
’Hovedspringere’
Essays
Politikens Forlag
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Bestyrelsesvalget
I år var første gang, at valget til bestyrelsen foregik via internettet (pånær ganske få medlemmer, som stadig
foretrækker, at al korrespondance til og fra foreningen foregår via almindelig post). Dette gav en pænt høj
stemmeprocent - på knap 58% - i modsætning til de senere år, hvor stemmeprocenten har været mellem 35 og
40%.

Bestyrelsen 2019-2020
På bestyrelsesmødet mandag d. 27. maj konstituerede den nye bestyrelse sig.
Nyvalgt til bestyrelsen: Janne Teller, Dorte Kirkeby Hansen. Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Louise Juhl
Dalsgaard - og Jesper Lützhøft, sidstnævnte er suppleant.

Genvalgt til bestyrelsen: Kristian Bang Foss (næstformand) og Peder Frederik Jensen.
De resterende bestyrelsesmedlemmer er: Peter Adolphsen (formand), Charlotte Inuk og Peter Rønnov-Jessen.
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Husk at nominere!

Skulderklaplegatet
Danske skønlitterære Forfatteres bestyrelse har besluttet at indstiftet et ny, skønlitterært legat,
Skulderklaplegat. Det er et hæderslegat, der gives til en række skønlitterære forfattere, der skriver på
dansk. Tildelingen foretages af en faglig jury, der består at tre professionelle, skønlitterære forfattere, som
udpeges af bestyrelsen for Danske skønlitterære Forfattere. DsF finansierer legatet med ufordelbare midler
modtaget via Copydan Tekst & Node
Nominering:
Inden uddelingen vil det være muligt for forfattere at indstille kolleger til legatet. Det er ikke tilladt at
indstille sig selv.
Kriterier for tildeling:
Det eneste kriterie for tildelingen er litterær kvalitet. Der er dog to undtagelser fra dette princip: Legatet
gives ikke til forfattere, der modtager Statens Kunstfonds Hædersydelse (det livsvarige legat) og forfattere,
der på uddelingstidspunktet modtager Kunstfondens tre-årige legat.
Indsendelsesfrist:
Send din nominering, så vi har modtaget den senest
tirsdag d. 20. august - 2019 kl. 23:59.
Skriv til projekt@skoenlit.dk eller send pr. brev til:
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B
1306 København K.
Mærk mailen/brevet: Skulderklap

Danske skønlitterære Forfattere │Nyhedsbrev juni-juli 2019│4

Medlemskort og -fordele
Foreningens nye medlemskort blev sendt ud til medlemmerne onsdag d.
22/5. Har du endnu ikke modtaget et kort, så skriv til kontor@skoenlit.dk
Vi arbejder løbende på at få knyttet medlemsfordele til dit medlemskab i
Danske skønlitterære Forfattere.
Allerede nu kan vi oplyse, at du ved fremvisning af medlemskortet får gratis adgang til Louisiana i
forbindelse med Louisiana Literature 2019 d. 22. – 25. august.
Fremover vil du på foreningens hjemmeside kunne se, hvor du kan bruge medlemskortet:
litt.eu/medlemsfordele

Få ledige pladser!

Skønlitterært seminar
i Dublin
4/10 - 8/10 - 2019
Fem dage i litteraturens Dublin med Peter Laugesen som guide.
I fodsporene på Joyce, Beckett & Co.
Egenbetaling: 2.000 kr.
Betalingen inkluderer flyrejse tur/retur, ophold på enkeltværelse på Cassidys Hotel + morgenmad.
Cassidys Hotel er beliggende på Cavendish Row, Upper O’Connell Street i det centrale Dublin.
Læs mere her: https://www.cassidyshotel.com/en/
Tilmelding:
Tilmeldingen, som er bindende, sker ved at sende en mail til kontor@skoenlit.dk
eller alternativt sende et brev til DsF, Kronprinsessegade 34B, 2. sal, 1304 København K (Husk at beregne en
forsendelsestid på 5 hverdage med Postnord!)
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Dog har medlemmer, som ikke deltog på det seneste
skønlitterære seminar i Rom i 2017, forrang.
De udvalgte vil få direkte besked pr. brev eller mail og skal efterfølgende indbetale 1. rate af egenbetalingen - på
1.000 kr. - senest 1. juni 2019. Den resterende del af egenbetalingen skal falde senest 1/9.
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DsF på Kulturmødet:
Hvorfor litteratur?
KulturPladsen / Fredag d. 23. august kl. 19.30-20.30
Kristian Bang Foss og Peter Adolphsen, forfattere og henholdsvis næstformand og formand i
interesseorganisationen Danske Skønlitterære Forfattere, svarer på spørgsmål fra sig selv og publikum om
litteratur og samfund. For eksempel: »Hvorfor er der så rasende god samfundsøkonomi i at give penge til direkte
til de bedste forfattere?« eller »Hvorfor er litteratur så fænomenal til at brande Danmark internationalt?« eller
»Hvorfor er det så tåbeligt at grønthøsteren høvler løs på Statens Kunstfond?« Man kan også forestille sig
mindre ledende og mere kritiske spørgsmål. De tages i stiv arm, med oprejst pande og oppefra og ned.

Fribolig for forfattere i Sønderho på Fanø

Julius Bomholts Hus - “Digterhjemmet”
Ansøgningsfrist: 11. august 2019
“Digterhjemmet” er indrettet som fribolig for nordiske forfattere.
Pr. 9. december 2019 er friboligen ledig, og interesserede forfattere kan søge om
at få boligen stillet til rådighed efter denne dato.
Tildelingen sker normalt for en 3 måneders periode. Det må af ansøgningen fremgå, hvilken periode man
ønsker huset.
Beboeren betaler selv for opvarmning, elforbrug, og rengøring. Huset opvarmes med el-radiatorer og
brændeovn. (brænde til fri afbenyttelse). Der er adgang til internet i huset.
Beboeren er skattepligtig af ”lejeværdi af egne bolig”.
“Digterhjemmet” er et gammelt, gennemrestaureret og fuldt møbleret skipperhus som, ifølge Julius
Bomholts testamente, stilles til rådighed for nordiske 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
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MENTOR
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 15 timer.
Vedr. ansøgningen:
I din ansøgning bedes du
a) kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til.
b) vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.
c) skrive en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
d) oplyse, om du tidligere har modtaget støtte fra Mentorordningen og i bekræftende fald hvornår - og
fortæl afsluttende kort om udkommet af denne, sidst modtagne mentorhjælp.
Vi har i 1. halvår af 2019 mulighed for at tildele 7 portioner af 15 timers varighed. Heraf resterer p.t. 4.
Herudover har vi et par ledige portioner til overs fra 2018.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk
eller pr. brev til:
DsF
Kronprinssegade 34 B, 2. sal
1306 København K
Mentorordningen er finansieret af midler modtaget fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur

Skrivepladser tilbydes professionelle forfattere
2 ledige pladser fra 5. august 2019
Danske skønlitterære Forfattere tlbyder forfattere en gratis skriveplads af 2 måneders varighed (med evt.
mulighed for 1 måneds forlængelse) i foreningens lokale i Kronprinsessegade 34B i København K.
Som professionelle forfattere regnes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark,
der har ophavsret til mindst 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.
Skriv og send en ansøgning til projekt@skoenlit.dk
I ansøgningen, som højst må fylde en halv A4-side, bedes du kort fortælle, hvad du vil bruge skrivepladsen
til, samt i hvilken periode, du ønsker pladsen. Angiv gerne en alternativ periode! Du bedes desuden
vedhæfte et kort CV inkl. bibliografi.
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D e skøn litterære s ku rsuspu lje
Danske skønlitterære Forfatteres kursuspulje dækker udgifter til kurser, som giver skønlitterære forfattere
ny kompetencer, der vil styrke dem i deres fag eller i den praktiske håndtering af deres
forfattervirksomhed.
Det kan fx være et kursus i filmmanuskriptskrivning, regnskab, oplæsningstræning eller mange andre
relevante kortere uddannelsesforløb, hvor der måtte være en kursusafgift at betale.
Den skønlitterære forfatter kan søge De skønlitterære forfatteres kursuspulje om hjælp til at dække dele af
eller hele kursusafgiften.
På samme måde som andre faggrupper kan modtage efteruddannelse og kurser gennem deres
fagforeninger og interesseorganisationer, er ønsket med denne pulje, at også forfattere får mulighed for at
tilegne sig ny viden sideløbende med deres virke.
Alle professionelle, skønlitterære forfattere kan ansøge kursuspuljen.
Send din ansøgning til projekt@skoenlit.dk

Nye udgivelser

Jesper Marcussen
’Toplitzgåden
Roman
Byens Forlag

Kristina Nya Glaffey
’Fuck mor og Busser’
Roman
Gyldendal

Charlotte Strandgaard
’Tror spillestederne virkelig
at jeg er sådan en pæn
moden dame’
Digte
Gladiator
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Kalenderen
JUNI - AUG
27/6 – 4/8

Sekretariatet holder sommerferie

AUG
23/8
SEPT
2/9

Nykøbing, Mors: DsF på Kulturmødet: Hvorfor litteratur?
KulturPladsen 19:30-20:30
Kl. 17

OKT
4/10 – 8/10

DsF, Kbh. K: Forfatteren i det sociale system
Kursus ved jurist og rådgiver Lone Amtrup m.fl.
Dublin: Skønlitterært seminar

11/10

18-24

DsF, Kbh. K: Kulturnatten

NOV
30/11

18

Kbh. K: Julefrokost

Bemærk:
Datoerne vedr. efterårets øvrige arrangementer - Orienteringsmøde for nye medlemmer og
Debutanternes dag - oplyses efter sommerferien!

Nye medlemmer
Vi byder pr. 1. juni velkommen til
Jamal Bendahman
Kirsten Hammann
Jesper Marcussen
Lars-Emil Woetmann

Dødsfald
Sven Holm, 79 år
Forfatter og dramatiker, tidl. bestyrelsesmedlem

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Formand Peter Adolphsen: formand@skoenlit.dk \ ons-fre kl. 13-15: tlf. 6128 4316
Sekretær Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk \ man-ons kl. 10-14: tlf. 6128 6826
Projektmedarbejder Sissel Bergfjord: projekt@skoenlit.dk
OBS: Husk at melde adresseændring, ny e-mailadresse m.v. til sekretæren!
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