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Hilsen fra formanden
Et genkommende spørgsmål til Danske skønlitterære Forfattere er hvorfor vi ikke
”opløser os selv og vender hjem til Dansk Forfatterforening”. Det er der efter min mening
adskillige gode grunde til at vi ikke skal.
For det første er der strukturelle, socio-økonomiske forskelle på arbejdsvilkårene for skønlitterære
forfattere og fx oversættere: Vi er henholdsvis skabende og udøvende kunstnere. Eller ifht
fagbogsforfattere: Der er forskel på kunstnere og formidlere af faktuelt stof. Eller illustratorer: Der er
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forskel på sprogkunstnere og billedkunstnere. Der findes følgelig specifikke sammenhænge, hvor vi har
forskellige interesser og prioriteter.
Dernæst er DsF foreningen for professionelle forfattere. I praksis betyder det (vedtægternes formulering
er lidt mere omstændelig) at vi kun optager kun personer, der har udgivet mindst én bog på et af
forfatteren økonomisk uafhængigt forlag. Det har betydning for hvordan vi agerer i for fx kontrakt- og
honorarspørgsmål.
For det tredje kan det være en fordel i forhandlingssituationer at være to stemmer fra forfatterside i
lokalet. Det giver også større repræsentation, når det kommer til fordeling af bestyrelses- og
udvalgsposter med dertil hørende indflydelse.
Men det er også et faktum, at jeg prioriterer et godt samarbejde med Dansk Forfatterforening meget højt.
Der er utal af sammenhænge, hvor det er i DsF’s medlemmers interesse, at vi står skulder ved skulder med
de øvrige forfattere. Og afhængigt af den konkrete sag står vi også sammen med andre aktører i branchen
såsom forlag, biblioteker, boghandlere osv.
Den danske bogverden er i sidste ende et økosystem. Til tider føles det mere som en tom krybbe, og man
kan få lyst til at bide ud efter de andre heste, men grundlæggende skal vi kæmpe for en større kage og ikke
blot et større stykke til os selv.
Og således – med billedet af en hest, der spiser kage – vil jeg ønske jer alle en dejlig onsdag.
Venligst fra
Peter Adolphsen,
formand

Nye udgivelser

Nina Belling
’Søstre’
Roman
Brændpunkt

Anita Albers
’Refugium’
Roman
Brændpunkt

Benjamin Lamberth
’Dæmring’
Roman
Byens Forlag

Jens Peter Kaj Jensen
’Afstande over vand’
Roman
Ekbátana
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Kursus

Skat og økonomi
med revisor Henrik Ladewig
Tirsdag d. 31/3 kl. 19-21
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal, København K

Foreningens revisor Henrik Ladewig, der også har forfattere og andre kunstnere som kunder, kommer og
fortæller om skattemæssige forhold og fradragsmuligheder som forfatter.
Gratis adgang for medlemmer. Forfattere som ikke er medlemmer: 300 kr.
Husk at tilmelde dig til kontor@skoenlit.dk eller på tlf. 61 28 68 26 senest mandag d. 30/3.
Kurset er finansieret af midler modtaget fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur

Hvem bør have
D a n s ke s kø n l i t t e r æ r e F o r f a t t e r e s
H æ d e r s p r i s 2020 ?
Indstillingsfrist: Søndag d. 8. marts 2020

Send forslag til: projekt@skoenlit.dk
I forbindelse med generalforsamlingen i april uddeles Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris for
tredje gang. Prisen, der er på 100.000 kr., bliver tildelt en skønlitterær forfatter, hvis samlede værk
fortjener en større opmærksomhed.
Alle skønlitterære forfattere kan, uanset om de er medlemmer af DsF eller ej, indstille en eller flere
forfatterkolleger til prisen. Skriv gerne en 2-3 linjers begrundelse for indstillingen.
Den endelige afgørelse foretages af en ury, som i år består af forfatter Simon Fruelund og fra DsF
forfatterne Kaspar Colling Nielsen og Kristina Stoltz.
Hædersprisen er finansieret af de ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node
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Søg ophold i Circolo Scandinavo i Rom
Ansøgningsfrist: 1. april 2020

Der er nu tid til at ansøge om ophold i Skandinavisk Forenings hus i Rom i
perioden oktober 2020 til september 2020.
Læs mere her: https://www.circoloscandinavo.it/residency-program/

Søg ophold på San Cataldo
Ophold i perioden august - december kan søges fra 1. marts

Læs mere her: http://sancataldo.dk/index.php?id=3

Stambordstræf
et medlemsinitiativ hver anden måned
på GALATHEAKROEN
Rådhusstræde 9, København K
Kommende træf:
Tirsdag d. 24. marts kl. 20
Mandag d. 18. maj kl. 20

Kom forbi Galathea kroen til en øl eller andet og få en hyggelig, litterær, politisk eller personlig snak med
dine kollegaer og lær nogle af de forfattere at kende, som du endnu ikke har mødt. Vi ses!
Mange hilsner fra Laila, Inuk og Sissel

Danske skønlitterære Forfattere │Nyhedsbrev marts 2020│4

Stil op!
Bestyrelsen mangler medlemmer og opfordrer derfor medlemmerne til at overveje at stille op til
bestyrelsen ved generalforsamlingen i april.

Procedure vedr. opstilling:
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsesvalget, skal du få mindst fem medlemmer til at skrive under på en
såkaldt stillerliste (denne kan downloades her >). Den udfyldte stillerliste kan enten afleveres til
sekretariatet inden generalforsamlingen eller afleveres til mødedirigenten på selve dagen, inden
generalforsamlingens formelt begynder. Forinden vil det være muligt at indhente stillere blandt de
fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen afholder ca. 8 årlige bestyrelsesmøde samt 1 seminar.. Bestyrelsesarbejdet er p.t. ulønnet. Dog
med den undtagelse at der udbetales diæter i forbindelse med møder 'ude i byen' og ved forberedelse til disse
møder.
Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, kan du kontakte formand Peter Adolphsen på
formand@skoenlit.dk / tlf. 6128 4316 eller sekretær Peter H. Olesen, kontor@skoenlit.dk / tlf. 6128 6826.
Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 25. april kl. 14:00
Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes senere i marts.

Medlemstilbud

Har du et et juridisk problem?
Husk at Danske skønlitterære Forfattere har en advokat tilknyttet.
Tøv ikke med at kontakte sekretariatet på kontor@skoenlit.dk eller tlf. 6128 6826 (mandag til onsdag kl.
10-14).
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Medlemstilbud

Få en 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

D e s kø n l i t t e r æ r e s k u r s u s p u l j e
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.
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Kalenderen
MARTS
8/3

kl. 23:59

Indstillingsfrist vedr. Hædersprisen 2020

24/3

kl. 20

Galatheakroen, Rådhusstræde 9, Kbh. K: Stambordstræf

31/3

kl. 19

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

2/4

Kl. 17

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K: Forfatternes Litteraturhistorie/
Dy Plambeck om Tove Ditlevsen

25/4

Kl. 14

DsF, Kbh.: Ordinær generalforsamling

MAJ
18/5

kl. 20:

Galatheakroen, Rådhusstræde 9, Kbh. K: Stambordstræf

APRIL

Ny medarbejder i DsF
Vi har pr. 1. marts ansat stud.jur. Nicolai Andresen som studentermedhjælper i foreningen foreløbig i fem
timer om ugen. Nicolai bestrider allerede en tilsvarende stilling hos UBVA - Udvalget til Beskyttelse af
Videnskabeligt Arbejde, så han er bekendt med ophavsret og organisationsarbejde.
Nicolai kan kontaktes på student@skoenlit.dk

Nyt medlem
Vi byder pr. 1. marts velkommen til
Sarah Skyt Persson

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Formand Peter Adolphsen: formand@skoenlit.dk \ man-ons kl. 9-12: tlf. 6128 4316
Sekretær Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk \ man-ons kl. 10-14: tlf. 6128 6826
Projektmedarbejder Sissel Bergfjord: projekt@skoenlit.dk
Studentermedjælper Nicolai Andresen: student@skoenlit.dk
OBS: Husk at melde adresseændring, ny e-mailadresse m.v. til sekretæren!
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