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Hilsen fra formanden
Marts 2020 bliver en måned, som ingen af os glemmer lige foreløbig. Foråret skulle have
stået i flytningens tegn (se nedenfor), men så overhalede virkeligheden indenom.
Danmark og det meste af verden er stadig under lockdown, og det er svært at forudsige,
hvilken verden vi træder ud i, når denne karantæne forhåbentlig snart er overstået.
Tanken er på mange måder uoverskuelig. Opstillet grafisk minder det lidt om en smittekæde.
Siden Statsministeren lukkede landet, har vi i DsF gjort, hvad vi kunne for at få udvidet de statslige
hjælpepakker for at afbøde de økonomiske konsekvenser for vores medlemmer. I skrivende stund veksles
der mellem forsigtig optimisme og nihilistisk afmagt. Vi får se, hvor det lander*.
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Men på mindst ét punkt kan vi håbe på en forandring til det bedre: Samfundets accept af den store gruppe
på arbejdsmarkedet, som hverken er arbejdsgivere eller lønmodtagere. Med regeringens hjælpepakker til
små selvstændige og freelancere er det mit håb, at der er sket et statsadministrativt paradigmeskifte i
forhold til det såkaldte tredje arbejdsmarked.
Jeg håber at ’bordet fanger’: Staten har anerkendt vores eksistens. Nu er den også nødt til at forholde sig
til os. Der er 873.000 mennesker i Danmark, hele 32,3% af arbejdsstyrken, som er beskæftigede i det, der
kaldes ’atypiske jobs’, dvs. freelancere, vikariater osv. Og det er befolkningssegmenter, som er i nærmest
eksplosiv vækst. Det er selvfølgelig en ekstremt heterogen gruppe, som det er svært at lave fælles regler
for, men det kan samtidig ikke være rigtigt, at der i vores i øvrigt velregulerede velfærdsstat skal herske
junglelov og vilde vesten-tilstande på en tredjedel af arbejdsmarkedet.
Men vi må ikke miste vores frihed i forbifarten, når vi i overført forstand hugger junglen ned og asfalterer
prærien. Vi har selv valgt vores levevej og vil ikke ynkes eller klientgøres.
Alt dette er grumme omfattende og kompliceret stof. Jeg håber derfor, at regeringen efter coronakrisen
nedsætter en kommission med det formål at komme med anbefalinger til ordnede og rimelige forhold for
det atypiske arbejdsmarked. Vi er mange, der år efter år klarer os med kludetæppeøkonomier og meget
ofte for langt mindre end hvad flertallet af danskerne (herunder politikerne) anser som for minimum for at
leve en ’normal’ tilværelse.
Lad mig afslutte med et håb om at der bliver skrevet gode bøger derude i den selvpålagte isolation. Og en
påmindelse om at alle epidemier slutter før eller siden; der kommer en verden på den anden side.
Til den tid – O diem praeclarum! – inviterer vi til housewarming-reception i Stavangergade.

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen
Formand
*Update:
Beløbsgrænsen for b-indtægter er sat ned til 10.000/md., hvilket er en kæmpe sejr for alle os
(kunstnerorganisationer, iværksættere, soloselvstændige og mange andre), der har lagt pres på
politikerne. Det betyder, at mange flere af vores medlemmer er dækket ind.
Men vi mangler stadig:
1. en løsning for kombinatørerne (som den politiske lingo nu er begyndt at kalde os), dvs. at kunne pulje
forskellige typer indtægt.
2. bekræftelse på at vi kan medregne royalties, biblioteksafgift, legater mm. i opgørelsen af b-indtægter.
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Opbrud
De seneste 10 år har Danske skønlitterære
Forfattere holdt til i taglokalet i baggården
på Kronprinsessegade bag Kongens Have i
København K, de første år sammen med
Dansk Kunstnerråd, og siden efteråret 2016
alene. I et forsøg på at minimere
foreningens faste udgifter har formanden
og sekretæren med bestyrelsens billigelse
været på udkig efter et nyt kontor, og efter
at have beset en række lejemål har vi nu fundet et nyt hovedkvarter til Danske skønlitterære Forfattere. Vi
flytter fra taglokalet i indre by til et velbeliggende kælderlokale i ambassadekvarteret på Østerbro i
København, nærmere bestemt på adressen Stavangergade 6 – med indgang rundt om hjørnet i
Kristianiagade. De to lyse kælderlokaler er mindre end vores nuværende lokale men vel at mærke også
betydeligt billigere (knap 40% mindre i husleje end nu!). Lejemålet overtages pr. 1. april og vi forventer at
flytte ind i løbet af april måned. Telefonnumre og email-adresser vil selvsagt være de samme.

Coronasituationen og arrangementer
Muligheder for kompensation ved aflyste oplæsninger , foredrag,
undervisning o. lign.

Sørg så vidt muligt at få dit aftalte arrangement udskudt fremfor aflyst. Tal med arrangøren om
muligheden for at få udbetalt honoraret allerede nu. Arrangøren vil i de fleste tilfælde kunne søge offentlig
kompensation.
Husk at hele denne situation endnu er meget ny og uoverskuelig, også for arrangørerne, Ikke alle
offentlige hjælpepakker og kompensationsordninger er vedtaget og implementeret på nuværende
tidspunkt.
Har du i din kommunikation med arrangøren brug for vejledning og gode råd, så tøv ikke med at kontakte
os!
Sekretær Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk / Tlf. 6128 6826 (man - ons: Kl. 10-14)
Relevante links
https://litt.eu/nyheder/
https://www.kulturmonitor.dk/forfatterforeninger-vil-have-politikerne-til-at-hjaelpe-dem-der-tjenermindst-dansk-litteratur-risikerer-at-blive-skubbet-over-i-et-con-amore-felt/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/fa
a-overblik-over-hjaelp-til-virksomheder/fe52e957-b64b-44df-bfe3-40226de64367/
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Kunstnertrio søges til kunstprojekt på
Aalborg Universitetshospital i Thisted
Læs mere her:
https://dansk-kunstnerraad.dk/dansk-kunstnerraad-og-region-nordjylland-soeger-kunstnertrio/
Ansøgningsfrist: 15. april 2020
Ansøgningen sendes til: dkr@dansk-kunstnerraad.dk

Stambordstræf
et medlemsinitiativ hver anden måned
på GALATHEAKROEN
Rådhusstræde 9, København K
Kommende træf:
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
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Stil op til bestyrelsen!
Bestyrelsen mangler medlemmer og opfordrer derfor medlemmerne til at stille op til den kommende
bestyrelse ved generalforsamlingen i april.
Bestyrelsen afholder ca. 8 årlige bestyrelsesmøde samt 1 seminar.
Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, og hvordan du melder dit kandidatur, kan du kontakte
formand Peter Adolphsen på formand@skoenlit.dk / tlf. 6128 4316
eller sekretær Peter H. Olesen, kontor@skoenlit.dk / tlf. 6128 6826.
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).

Forfatternes Litteraturhistorie
Bemærk:
Forfatternes Litteraturhistorie med
Dy Plambeck om Tove Ditlevsen
er flyttet til
tirsdag d. 6. oktober kl. 17
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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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Nye udgivelser

Vibeke Grønfeldt

Laura Ringo

Martin Glaz Seup

Ib Michael

Kim Fupz Aakeson

Kirsten Thorup

Lars Frost
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Kalenderen
APRIL
2/4

Kl. 17

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

25/4

Kl. 14

OBS: Udskudt. Ny dato fremsendes.
DsF, Kbh.: Ordinær generalforsamling + Hædersprisfest

MAJ
18/5

kl. 20:

Galatheakroen, Rådhusstræde 9, Kbh. K: Stambordstræf

28/5

Kl. 16-18

Dansk Forfatterforening, Kbh. K: Copydan-møde

JUNI
9/6

Kl. 16-19

Aarhus Litteraturcenter, Godsbanen, Aarhus: Copydan-møde

JULI
1-31/6

Sekretariatet holder sommerferie

OKTOBER
6/10

kl. 17

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

Nye medlemmer
Vi byder pr. 1. april velkommen til
Cecilie Lolk Hjort
Claus Ankersen
Hanne-Vibeke Holst

Danske skønlitterære Forfattere / Kronprinsessegade 34B, 2.
sal / 1306 København K
Pr. 1. maj: Stavangergade 6 / 2100 København Ø

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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