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Hilsen fra formanden
Vi befinder os i skrivende stund midt i den anden bølge af coronasmitte. Regeringen har
strammet forsamlingsforbuddet fra 50 helt ned til 10 personer og indført en række andre
restriktioner i håbet om at undgå endnu et decideret lock-down som i foråret.
Som forfattere er vi mindre hårdt ramte end andre kunstarter – især musik og
scenekunst hænger med røven i vandskorpen – men foredrag og oplæsninger er skrumpet ind til næsten
ingenting. Og for mange af os med vores konstant fremad-snublende kludetæppe-økonomi var det ofte
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lige de honorarer, der sikrede endnu en måneds overlevelse. Og nu er det så ikke længere et spørgsmål om
at vores gigs bliver aflyst; nu ringer telefonen simpelthen bare ikke. Og hvordan dokumenterer man lige
dét?
Det er derfor stærkt utilfredsstillende, at man i den seneste omgang hjælpepakker fra regeringen
(offentliggjort 27. oktober) ikke har indført en såkaldt referenceperiode som instrument til at søge
kompensation.
Når jeg alligevel vælger at skåle i et halvt fyldt glas, så er det på grund af andre elementer i nævnte
hjælpepakke: Især de ekstra 25 mio. i form af arbejdslegater under Statens Kunstfond er opløftende. Det
er nærmest første gang i min levetid, at Kunstfonden ikke bare har skullet dukke sig og håbe på ikke at
blive opdaget, når politikerne sjosker gennem landskabet med hævet sparekniv.
Processen bag kulisserne hele dette corona-år har iø. været en særdeles lærerig proces, både for mig som
ny formand for DSF, men sågu’ også for politikerne, der har lært ord som ’prækariat’ og ’kombinatør’ og at
der faktisk findes mennesker, der vælger at leve på en sten til gengæld for friheden til at lave kunst.
Og fra vores egen lille verden: Foreningens sekretær gennem 8½ år, Peter H. Olesen, har valgt at forlade
sin stilling ved udgangen af januar. Lige da jeg fik hans opsigelse, gik jeg noget i panik: Han har været mig
en helt uvurderlig støttepædagog og sparringspartner i dette første år, hvor jeg har haft så meget at lære.
Han bliver umådelig svær at erstatte. Men det skal nok gå; vi er godt i gang.
Husk også sexisme-undersøgelsen (Se s. 3).

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen
Formand

P l a n l a g t e k u r s e r 202 1
•
•
•
•
•

Skat og økonomi
Dramaturgi for skønlitterære forfattere I-III
Coaching for forfattere: Tilrettelæg din arbejdsdag
Masterclasses med internationale forfattere
Mentorordningen

Yderligere info om tid og sted følger senere!
DSF's kurser er - som altid - gratis for medlemmerne.

DSF's kurser er støttet af Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur
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U n d e r s ø g e l s e v e d r ø r e n d e u ø n s ke t s e k s u e l
o p m æ r k s o m h e d i ko n t a k t f l a d e n m e l l e m f o r l a g o g
forfatterstand
Besvar senest d. 22. november 2020
Undersøgelsen er bestilt af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske
Forlag og varetages af en ekstern advokat Pernille Backhausen.
Undersøgelsen har til formål at undersøge, hvordan vi konstruktivt og fremadrettet kan opnå en
sund kultur for samarbejdet mellem forfatterstand og forlag.
Undersøgelsen har fokus på krænkelser begge veje og vil være fuldt anonym for anmelder. Det er
en kvalitativ undersøgelse baseret på vidnesbyrd, og vidnesbyrdene vil blive anonymiseret i den
endelige rapport, som forventes klar før jul. Du kan tilgå undersøgelsen her:
https://forfatterstanden.whistleblowernetwork.net.
Del meget gerne med kolleger, som ikke er medlemmer af hverken DSF eller DFF.
Det vil være muligt at afgive vidnesbyrd til og med 22. november 2020.
Undersøgelsen udføres af Sirius Advokater, der som uvildig tredjepart tager sig af indberetninger
og databehandling. Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan de derfor stiles til
forfatterstanden@siriusadvokater.dk eller på tlf. 88888585
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Stillingsopslag

Sekretær til Danske Skønlitterære Forfattere
Vi søger en deltidsmedarbejder til ansættelse pr. 15. januar 2021 eller snarest muligt derefter.
Dine opgaver
Sekretæren varetager foreningens administration og kommunikative opgaver samt bistår bestyrelse og
formand i det daglige arbejde.
Foreningens administration består bl.a. af bogføring og regnskab, medlemshåndtering samt
lønadministration, indkøb mv.
Du skal endvidere håndtere medlemshenvendelser og kontakt til diverse samarbejdspartnere, samt være
tovholder for kursusadministration og interne møde-aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder og den årlige
generalforsamling.
Endelig vil du få ansvaret for den løbende vedligeholdelse af vores hjemmeside, udarbejdelse af
nyhedsbreve og ugebreve samt deltagelse i ad hoc-opgaver i relation til profilering, information og
medlemsaktiviteter.
Din baggrund
Du skal have kendskab til og flair for bogførings- og regnskabsfunktioner. Du skal kunne formulere dig
mundligt og skriftligt. Eftersom kontakten med medlemmerne er en vigtig del af arbejdet er det centralt,
at du er service-orienteret.
Du skal desuden have IT-erfaring på minimum superbruger-niveau.
Det daglige arbejde kommer til at foregå i tæt samarbejde med foreningens formand, men du skal
selvstændigt kunne planlægge og udføre dine daglige opgaver. Derfor er engagement, initiativ, overblik
og ordenssans nøgle-egenskaber for vores nye medarbejder.
Kendskab til og interesse for skønlitteratur er bestemt et plus.
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte foreningens formand Peter Adolphsen på tlf.
6128 4316 eller formand@skoenlit.dk. Du er også velkommen til at kontakte den nuværende sekretær
Peter H. Olesen på 6128 6826 eller kontor@skoenlit.dk.
Ansættelsesforhold
Stillingen er normeret til 20 timer pr. uge eller efter nærmere aftale.
Årsløn ved 20 timer pr uge: 187.200 kr. eller efter nærmere aftale.
Ansættelse sker i henhold til funktionærloven.
Foreningen holder ferielukket i hele juli måned.
Danske Skønlitterære Forfattere er en mindre, men travl forening, der varetager skønlitterære forfatteres
interesser overfor forlag, medier, politikere og andre. Vi holder til i små, men hyggelige lokaler tæt på
Østerport Station i København.
Send din ansøgning pr. mail senest fredag d. 27. november 2020 formand@skoenlit.dk. Der vil blive
indkaldt til samtaler i uge 49 eller snarest muligt derefter.
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Nye udgivelser

Erik Kock

Lærke Winther

Harald Toksværd

Joan Rang Christensen

Anette Leck Bachmann

Stig Troelsen

Ulrik Gräs

Kim Fupz Aakeson

Opfordring
Har du en bog på vej? Send os gerne en
billedfil - jpg eller lignende - af
forsiden,så vi kan bringe den her! i
nyhedsbrevet

Caspar Eric

Tina Frank
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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

Forfatterkursus

G å i kø d e t p å b i b l e n
19.-20. marts + 16.-17. april 2021
Kl. 10.30-16.30

Tilmelding: Tilmelding inklusive en begrundet ansøgning med værkliste sendes til
kursus@danskforfatterforening.dk
senest den 11. februar 2021. Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse af dit
professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor netop dette kursus har din interesse, og hvad du
regner med at få ud af kurset.
Deltagerantal og pris: 20 deltagere. Kr. 450,- som dækker frokost og kaffe/the + kage alle fire dage.
Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Læs mere her >
Kurset arrangeres af Grundtvig-Akademiet og Bibelselskabet i samarbejde med
Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere
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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
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
Joan Rang Christensen
Harald Toksværd
Lærke Winther

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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