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de skønlitteræres styrelse 2021
strandgade 6, stuen, 1401 københavn k  
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i er ca. 360 skønlitterære 
forfattere i en rummelig   
forening, der favner over 
1.259 forfattere,  illustratorer 
og oversættere. Sammen 
 udgøres vi af en hoved- 

bestyrelse og seks styrelser. Vi har også plads 
til dig iblandt os.
Det er stort at udkomme, men at skrive kan væ-
re både uoverskueligt og ensomt. Netop der-
for er det fantastisk at være del af dette broge-
de fællesskab. At give og få faglig inspiration og 
sparring, tale om kontrakter og manuskripter. 
I Strandgade og ude i landet mødes vi og taler 

om at skrive og skabe bøger. Vi mødes til fester, 
til møder og kurser.
Foreningen har medlemstilbud på tværs, un-
derstøttes af vores sekretariat, jurist, kursus-
sekretær og bladet Forfatteren. Vi har en lang 
række udvalg og interessegrupper, og  det he-
le kommer især fra de mange engagerede med-
lemmer. Brænder du for noget som forfatter, så 
vær med, og få indflydelse!
Vi skaber sammen et stærkt, kreativt, fagligt 
og kunstnerisk fællesskab med rum til dig som 
forfatter og rammer for fremtidens litteratur.
 

stephanie caruana, formand

2

 V
Kom og vær med!

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎

⁎  arbejde for litteraturen⁎  varetage medlemmernes kunstneriske, 
kulturpolitiske, faglige, økonomiske og 
sociale interesser⁎  varetage og forvalte medlemmernes op-
havsretlige interesser⁎  varetage medlemmernes interesser 
over for folketing, regering og offentlige 
myndigheder⁎  indgå overenskomster og andre kollek-
tive aftaler⁎  arbejde for at tilvejebringe fondsmidler 
og legater til fordel for ordinære med-
lemmer og deres efterladte⁎  samarbejde med beslægtede organisati-
oner på nationalt og internationalt plan

Vedtægter for Dansk Forfatterforening, § 2

Hvad skal vi med  
en forfatterforening?

⁎ Dansk Forfatterforening blev grundlagt i 1894 for at  
varetage forfatteres faglige og økonomiske interesser?  
Ophavsretten blev vedtaget i 1902  og beskytter stadig-
væk rettighederne til det, du skriver. Ophavsretten har 
igen og igen været under angreb og skal til stadighed 
forsvares. 

⁎ Thit Jensens "femøreforslag" fra 1918 blev vedtaget 
som verdens første "biblioteksafgift" i 1943. 
I  2021 modtog 10.313 forfattere, oversættere og  
illustratorer over 180 millioner kroner for gratis udlån af 
alle deres værker.

Ved du, at...
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Kurser, legater og jura
Dansk Forfatterforening  

⁎   administrerer hæders- og ansøgningslegater. Ansøgningerne behandles af foreningens  
Legatudvalg og Autorkontoudvalg med medlemmer også fra den skønlitterære styrelse.⁎  er med til at udpege medlemmer til Kunstfondens Legatudvalg, som årligt uddeler  
kunststøtte for ca. 500 millioner kroner.

⁎ Dansk Forfatterforening i 1964 var med til at oprette Statens Kunstfond, 
der stadig er en fuldstændig nødvendig understøttelse for de  
udøvende kunstnere i vores lille land.

⁎ første gang du får et værk udgivet, skal du selv sørge for tilmelding  
til Slots- og Kulturstyrelsen for at få udbetalt biblioteksafgift?  
Du kan gøre det direkte via Dansk Forfatterforenings hjemmeside.  
Husk at få det gjort, pengene udbetales ikke med tilbagevirkende kraft.

1. Fødselshjælp – en kollega  
giver sparring til at komme 
videre med en skitse, du har 
svært ved at få hul på.
2. Manuskriptgennemgang – 
en garvet kollega hjælper dig 
med at komme videre, hvis du 
har fået begrundet afslag fra  
forlag. 
3. Oversættelsesstøtte – en  
erfaren oversætter eller  
fagperson hjælper dig med  
en vanskelig oversættelse. 

Medlemsbladet Forfatteren 
kommer 4 gange om året og er 
fyldt med ideer, inspiration, 

artikler og interviews til det 
skabende kreative arbejde.

Bibliotekspolitisk udvalg  
følger udviklingen på folke-  
og skolebiblioteker, bl.a.  
principper og praksis for  
materialevalg, biblioteksafgift 
og digitalisering, og er med til 
at påvirke den politiske proces. 

Vi samarbejder internatio-
nalt med forfatterforenin-
ger i Norden og Europa, og 
på hjemmesiden kan du finde 
skrive-refugier i Danmark og 
hele verden. 

Vores jurist rådgiver  
medlemmerne om forlagskon-
trakter, ophavsret og  
andre juridiske problem- 
stillinger, vi møder som  
forfattere. 

Hvert år gennemgår en  
revisor regler og muligheder i 
forhold til kunstnernes  
skatteforhold – fordele og 
ulemper ved eget firma,  
fradrag ved researchrejser 
m.m. og viser eksempler på en 
typisk forfatterselvangivelse.

Vi har tre manuskriptstøtteordninger:

Hvert år er der  
ca. 20 gratis kurser:
Workshops, weekendkurser og 
"Mød en mester".
I 2021 var nogle af kurserne:⁎  Lyden af litteratur⁎  Grundfortællinger⁎  Flow writing⁎  Gå i kødet på Bibelen⁎  Synsvinkel, stemme og  

fortælleinstans⁎  Skriv sangtekster

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎
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Årets gang i den skønlitteære gruppe

JULEFEST

FYRAFTENSMØDER

UD-AF-HUSET-MØDE 

DELTAGELSE I
BOGMESSE 

UDVALGS- 
ARBEJDE

STYRELSESMØDER

SOMMERFEST
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Årets gang i den skønlitteære gruppe
DEBUTANTARRANGEMENT

ÅRSMØDET

KREATIV PROCES

UDVALGSARBEJDE

KURSUS – WORKSHOP
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Det skønlitterære forfatterliv

Det er stort at få udgivet sin første bog,  
og det skal ses og høres. 
Lige efter nytår fejrer vi derfor årets skønlit-
terære debutanter med et stort arrangement 
med middag og taler og debutantoplæsninger.
Det er en stor begivenhed for alle, som altid åb-
ner vores øjne for sproget på en ny måde, og vi 
glæder os hvert år til at åbne fællesskabet for 
nye kolleger.

Fyraftensmøder
Den 1. fredag i måneden holder vi som regel 
fyraftensmøde med fredagsbar (undt. juli og 
august). Vi får besøg af en oplægsholder og tager 
emner  op, som retter sig mod de fleste aspekter 
i forfatterlivet, f.eks.: 

METODE:  
Inspiration til skriveprocessen.

LITTERATURENS ANVENDELSE:  
Dyrk dine projektfærdigheder. 

PSYKOLOGI:  
Fra skriveproces til offentlig modtagelse.

VIDEN:  
Bliv inspireret af litteraturen.    
    
PERFORMANCE:  
Bring dig selv og din tekst i spil. 

PROJEKTSTYRING:  
De praktiske sider af forfattervirket.

Den kreative proces
To gange om året inviterer vi en bogaktuel 
skønlitterær forfatter til at lave et oplæg med 
efterfølgende samtale om hendes eller hans 
kreative proces. 
Det er altid inspirerende møder, hvor den 
inviterede forfatter øser af sin erfaring med 
det at skrive og arbejde kreativt.

Ikke to forfattere arbejder ens, så vi får altid 
nye ideer, metoder og inspiration at gå hjem 
med bagefter.

⁎ der i 1890 udkom 8.000- 9.000 trykte bøger; en  
fjerdedel var skønlitterære. I 2019 udkom 8.820 trykte  
bøger (plus ca. 20.000 e-bøger); 40-45 % var skønlitterære. 

⁎ Forfatterforeningen i 1928 sikrede forfattere  
honorar, når deres værker blev brugt i det nye medie  
Danmarks Radio. I dag er du som forfatter gennem 
Copydan sikret betaling, når du medvirker i tv- og radio 
med dit værk. 

Forfattere i hele landet 
Rundt i hele landet er der lokale netværk og 
grupper af forfattere med masser af engage-
ment, som vi også gerne vil være i kontakt med. 
Hvert år arrangerer vi derfor et møde et sted i 
landet med de lokale forfattere, hvor vi udveks-
ler erfaringer, læser op og diskuterer vores fæl-
les liv som forfattere. Det giver både inspirati-
on og skaber kontakter, og det er altid frugtbart 
og givende. 

I 2018 var vi i Svendborg, i 2019 i Farsø, mens 
mødet i 2020 på Askov Højskole blev udskudt til 
2021
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Hvert år i marts holder vi årsmøde for at 
debattere årets aktiviteter, vigtige emner og 
lægge kursen for de næste tolv måneders akti-
viteter. Vi taler om kurser, legatmuligheder og 
aktuelle kulturpolitiske temaer. Vi gennemgår 
årets regnskab og fremlægger budget for 
næste år. 

Skønlitterære medlemmer kan  altid komme 
med forslag til aktiviteter og arrangementer, 
men på årsmødet tager vi de store beslutnin-
ger (f.eks. vedtægtsændringer). På årsmødet 
vælger vi også formanden og de otte styrelses-
medlemmer (inkl. to suppleanter), og styrel-
sen består som regel både af genvalgte og nye 
medlemmer. Det giver en fin balance mellem 
kontinuitet og nye ideer og engagement.  

Årsmøde, valg og indflydelse
Antallet af forfattere, der arbejder og bruger 
sproget, skaber verdener og deler dem i 
bogform med omverdenen, er ikke faldet, 
tværtimod. 
Behovet for forfatterfagligt fællesskab er vig-
tigere end nogensinde, og med dit engagement 
er du med til at skabe et forfattermiljø, der er 
rummeligt og inspirerende. 
Sammen kan vi:

⁎   arrangere oplæsninger som ”Blæst omkuld 
af ord", hvor forfattere læser op i det fri⁎   lave endnu flere møder, kurser og arrange-
menter i hele landet⁎   understøtte og samarbejde med lokale for-
fatternetværk⁎   afholde digitale møder og kurser, så alle kan 
være med ⁎   møde kolleger til festivaler, BogForum og 
andre steder, hvor litteraturen er i centrum⁎   samarbejde med forfattere i andre lande⁎   engagere os i en masse, som du måske har 
ideer til?

Sproget  
er vores redskab
Vi bruger det med omhu og kunstnerisk sigte. 
Vi rækker ud til læserne med vores ord og 
værker. Og vi rækker ud til hinanden, forfatter 
til forfatter, for at søge inspiration og for at 
mærke, at vi ikke er alene. 
Dansk Forfatterforening knytter os sammen 
som kolleger og styrker hver enkelt af os i 
tider, der ændrer sig og med vilkår for littera-
turen, der er i konstant forandring. 
Vi skriver hver for sig, men er stærke sammen.

⁎ at Dansk Forfatterforening i 1947 lavede afta-
le om bindende "normalkontrakter" med forlagsbran-
chen. I 2020 har vi fået ”modelkontrakter”, foreløbig 
med forlagene Gyldendal og Gutkind. Dansk Forfat-
terforening var primus motor.

Og hvad med  
fremtiden ...
”Mange kunstneriske udtryk er mere taknem-
melige end at sidde derhjemme og kede sig ved 
skrivemaskinen. Spørgsmålet er, om næste 
generation gider, hvis vilkårene for forfattere 
bliver ved at være, som de er?”
 Kirsten Thorup i 1992

Vi glæder os til at se dig!
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