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Hilsen fra formanden
I det seneste års tid har vi mange gange i bestyrelsen diskuteret om og i givet fald
hvordan vi som forening skal forholde os til spørgsmål om chikane, magtmisbrug og
sexisme i bogbranchen. Et flertal i bestyrelsen har ment at vi som meget lille forening
med begrænsede ressourcer har svært ved at agere med den fornødne kompetence, hvis
vi skulle igangsætte vores egen undersøgelse, og at vi heller ikke har den fornødne
ekspertise til at håndtere de efterfølgende resultater efter fortjeneste. Hvis man skal gøre noget, så skal
det gøres rigtigt og ikke forkludres.
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Men noget skal helt uomtvisteligt gøres, ikke mindst som en del af en dybt nødvendig generel
kulturændring, både i vores branche og i samfundet generelt.
Jeg er derfor umådelig glad for at kunne annoncere, at DSF er gået sammen med Dansk Forfatterforening
og Danske Forlag om at igangsætte en ekstern, professionel undersøgelse af sexistiske krænkelser i
bogbranchen. Undersøgelsen kommer til at blive styret af et advokatfirma, som har stor erfaring med lige
præcis denne type undersøgelser.
Der vil være tale om en undersøgelse baseret på vidnesbyrd. Der vil være anonymitet for anmelderen, og
vidnesbyrdene vil også blive anonymiseret. Undersøgelsen vil blive udmøntet i en rapport, som vi
forventer kan være klar før jul.
Den slags er selvfølgelig temmelig dyrt, men heldigvis skal vores forening nu kun betale en mindre del af
regningen. Andet ville også have været pløkumuligt.
Lad mig som udgangsbøn citere Dansk Forfatterforenings formand, Morten Visby, og dermed gøre hans
ord til mine: »Viden og forståelse er afgørende for at kunne ændre noget. En væsentlig del af det at skulle
arbejde med en kultur er også, at vi begynder at tale med hinanden om det – både i branchen generelt,
men også specifikt som forfatterkolleger. For at kunne gøre noget reelt ved problemet, er det helt
afgørende, at vi får større indsigt i og åbenhed omkring krænkelser på vores område.«
Med venlig hilsen
Peter Adolphsen
Formand

Årets Bogsamling 2020 skal findes!
For tredje gang skal Bibliokteksprisen Årets Bogsamling findes. Indstil dit yndlingsbibliotek, et bibliotek
som til stadighed værner om det faktum at bibliotek betyder bogsamling og at bogsamlingen derfor er
bibliotekets rygrad.
Indstillingsfrist: 1. november kl. 23:59
Læs mere her: http://aaretsbogsamling.dk/
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O pfor dri ng f ra F or fa tt er n es
Fo rval tni ngss els ka b
Har du modtaget en mail fra Forfatternes Forvaltningsselskab – så betyder det at du har penge til gode.
Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) sendte for nylig en mail ud til de forfattere som har ret til vederlag
for 2019. Pengene stammer fra Copydan Verdens TV m.fl.
Har du modtaget en sådan mail - sendt fra vederlag@forfatterselskabet.dk - skal du følge vejledningen i
mailen og udfylde en formular. Du kan sende dine informationer sikkert via formularen, og når du har
udfyldt formularen har FFS mulighed for at udbetale vederlaget til dig.
Du kan læse mere om FFS og udbetalingerne her:
https://forfatterselskabet.dk/medieovervaagning-og-udbetaling-af-vederlag/

Vedr. Skattestyrelsen

E r du bl evet beskat te t af r e jse leg at?
Hvis du indenfor de seneste år har modtaget rejselegat fra Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for litteratur, bør du tjekke dine seneste selvangivelser. Vær opmærksom på
om Skattestyrelsen ved en fejl har beskattet dit rejselegat.
Flere af vores medlemmer har oplevet dette - og Skattestyrelsen er også selv blevet klar over det
skete.
Hvis du fejlagtigt er blevet beskattet, så kontakt Skattestyrelsen. Du er også velkommen til at
kontakte DSF's sekretær, hvis du ønsker hjælp og råd vedr. dette spørgsmål.
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Nye udgivelser

Ida Marie Hede

Antologi m. bl.a.
Louise Juhl Dalsgaard
Søren R. Fauth
Ida Monrad Graunbøl
Jens Peter Kaj Jensen
Camilla Hjørnholm
Olsen
Nicolaj Stochholm
Morten Søndergaard

Anne Lise MarstrandJørgensen

Ida Jessen

Kira Dreyer Messell

Peter Nielsen

Sidsel Falsig Pedersen

Morten Søndergaard
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Forfatternes Litteraturhistorie:
Pe d e r F r e d e r i k J e n s e n o m M a r t h a C h r i s t e n s e n
Torsdag 5/11 kl. 17
Gratis adgang

Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade 15, København K

Forfatternes Litteraturhistorie:
H a s s a n P r e i s l e r o m H a n s K i r k s ’ F i s ke r n e ’
Torsdag 3/12 kl. 17
Gratis adgang

Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade 15, København K
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Refugie

Leif Hasles Hus
Ansøg om ophold
Forfatter Leif Hasles Hus er åbent for forfattere af både skøn- og faglitteratur, oversættere samt andre
'ikke-larmende' kunstnere som ønsker at arbejde på et konkret projekt. Ved flere samtidige kvalificerede
ansøgere har udøvende kunstnere forrang.
Refugiet er beliggende på en smuk firelænget gård fra omkring 1650 i landsbyen Vindbyholt ved Faxe, ca.
en time i bil syd for København. Forfatteren Leif Hasles Fond stiller tre møblerede værelser til rådighed
med adgang til fælles køkken og bad. Huset har en stor have og ligger tæt på skov og strand.
Ophold kan vare mellem 1 og 4 uger og tildeles efter ansøgning. Det koster 600 kr. pr. uge for Leif Hasles
og Gyllembourgs værelse, mens det større Prousts værelse koster 800 kr. for . Lejen er inklusiv vand,
varme, el og internet. Stedet fungerer efter en ’vandrehjemsmodel’, dvs. refugiegæsterne sørger for egen
forplejning, medbringer eget sengelinned og håndklæder og forestår rengøring i værelset/værelserne før
afrejse . Ugerne begynder søndag kl 12 og afsluttes senest søndag kl 10, eller efter aftale.
Bil er praktisk, men ikke en nødvendighed. Gården ligger ca. to timer med offentlig transport fra
København (en time med bil), og nærmeste indkøbsmulighed er syv km. væk.
Indsend en kort ansøgning på max. 10 linjer med angivelse af de eller de ønskede uger (gerne flere
muligheder og med angivelse af ønsket værelse).
Ansøgninger behandles løbende.
Læs mere og ansøg her: https://leifhaslesfond.dk/refugie

Til oversættere fra tysk, fransk eller italiensk

O pho l d på Ch at ea u de L av ign y i S ch we iz
Der tilbydes en måneds ophold på Chateau de Lavigny med fuld forplejning i sommeren 2021 til en
oversætter af ny schweizisk litteratur - roman, noveller, poesi. Desuden tilbydes der et legat på 1700
Schweizerfranc (ca. 12.000 d.kr.). Se gerne slottets hjemmeside om Chateau de Lavigny, der ligger ved
Geneve søen i den franske del af Schweiz - deadline for ansøgning er 15. november i år.
Forespørgsler kan rettes til slottets direktør, Sophie Kandaouroff - chlavigny@bluewin.ch
Find ansøgningsblanket og læs mere om Pro Helvetias program for oversættere af ny schweizisk litteratur
og om Chateau de Lavigny her: http://www.chateaudelavigny.ch/bourse-pro-helvetia-fellowship
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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.
Læs betingelserne for Mentorordningen før ansøgningen sendes: https://litt.eu/mentorordningen/
Send derefter ansøgningen til kontor@skoenlit.dk

Kursuspuljen
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
Kursuspuljen er finansieret af midler fra Copydan Tekst & Node

Den Sociale Autorkonto
Af de ufordelbare midler som modtages via Copydan og udgør Autorkontoen, kan en mindre del anvendes
til akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller
støtte i en nærmere social situation. Det er et såkaldt trangslegat, hvorfor støtte kun kan ydes efter en
konkret vurdering af ansøgerens økonomiske trang, som det udtrykkes i Socialministeriets godkendelse af
Den Sociale Autorkonto. Bag Den Sociale Autorkonto står Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk
Forfatterforening.
Til ansøgning anvendes et ansøgningsskema, som kan downloades her:
https://danskforfatterforening.dk/trangslegater/
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en akut situation, der påvirker ens
økonomiske forhold. Det er derfor ikke en økonomisk støtte, der kan søges alene fordi ens indtægt er lav.
Ansøgningerne behandles på Dansk Forfatterforenings ordinære bestyrelsesmøder og skal være
foreningen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet.
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Kalenderen
NOVEMBER
5/11

Kl. 17

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. H: Forfatternes Litteraturhistorie
Peder Frederik Jensen om Martha Christensen

DECEMBER
3/12

Kl. 17

4/12

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. H: Forfatternes Litteraturhistorie
Hassan Preisler om Hans Kirks ’Fiskerne’
Kbh. K: UBVA-kursus / Ophavsret for forfattere

Nye medlemmer
Vi byder velkommen til
Anna Møller
Anette Leck Bachmann
Tina Frank
Kamilla Jørgensen
Stig Troelsen
Harald Voetmann

Danske Skønlitterære Forfattere
Stavangergade 6 kld. tv. / 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
OBS: Husk at melde adresseændring, ny e-mailadresse m.v. til sekretæren!
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