
Dansk Forfatterforening søger forfattere indenfor alle genrer til projekt  HVEM ER 

DANMARK , hvor 20 forfattere skal ud i 20 forskellige byer i Danmark og skabe ny 

litteratur, som skal danne afsæt for en række lokale arrangementer. Forfatternes 20 

tekster vil udgøre et samlet litterært Danmarkskort.  

Din opgave vil bestå i:
 •  En uges ophold i 1 af 20 udvalgte byer, hvor du skal gå minimum 2 ture med lo-

kale beboere – fx en skoleelev, en pensionist, en sygeplejerske eller lignende. 

Disse gåture skal bl.a. fungere som din vej ind i de lokales måde at se og bruge 

byen på, og er dermed tænkt som inspiration til din tekst. Dette ophold vil vare 

1 uge og ligge i perioden februar-april 2019. 

 • At producere en kort tekst (2100 tegn inkl. mellemrum) lige umiddelbart i for-

længelse af dit ophold. Du skal skrive i den genre, du normalt skriver i, og i 

teksten skal du favne/beskrive/undersøge/spejle egnen. Teksten skal trykkes 

i lokalavisen, og vil ef terfølgende danne baggrund for en række arrangementer 

og workshops. Teksten vil også ef ter projektets afslutning være frit tilgængelig 

for alle på en hjemmeside i 3 år som en del af et undervisningsmateriale.

 • Afholdelse af en workhop for en gruppe skoleelever i udskolingsalderen (1 eller 

2 klasser, afhængig af størrelse). Det er derfor vigtigt, at du kan aktivere en 

gruppe elever i kreativ skrivning, universopbygning, skriveøvelser eller lignende. 

Denne workshop skal have temaet ”Hvem er egnen, og hvem er Danmark”. Work-

shoppen vil ligge i perioden august-september 2019 og skal vare 1/2 - 1 skoledag 

i samarbejde med de(n) lokale dansklærer(e).  Workshoppen skal også fungere 

som mulighed for, at eleverne kan indsende tekstbidrag til en konkurrence for 

elever. 

 • Deltagelse i et forfatter- og debatarrangement på det lokale bibliotek. Her møder 

du lokale borgere, der har læst din tekst i den lokale avis. Dette arrangement 

ligger som udgangspunkt i august-september 2019.

 • Mulig deltagelse i en podcast-serie produceret af DR

 • Mulig deltagelse i en scene-event på Bogforum 2019 i København

Projektet skal skabe nye læsere og gå i dialog med læserne om, hvem Danmark er, 

så du skal være indstillet på, at en hel del også handler om andet end selve teksten. 

Vi trækker lod om, hvor forfatterne kommer hen.

Det er et krav, at du:
 • Har udgivet minimum 1 bogværk på et af dig uafhængigt forlag inden for gen-

rerne lyrik, litteratur for større børn og/eller unge, skønlitteratur for voksne, 

essayistisk faglitteratur, graphic novels

Forfattere søges til stort skrive- 
og læseprojekt i hele landet



 • Har dokumenteret undervisningserfaring – fx via Huskunstnerordningen, som 

underviser i folkeskole, gymnasiet eller universitetet, workshops for børn/unge 

eller andet. 

 • Har mod på at møde borgerne i øjenhøjde med nysgerrigt og åbent sind, for 

deref ter at inkorporere dine oplevelser i en litterær tekst.

 • Er med på selv at indgå som en aktiv del af kommunikationen af projektet – fx 

være tilgængelig for lokalpressen under dit skriveophold, dele materiale på 

sociale medier, tage fotos i arbejdsproces mv. til #hvemerdanmark og lignende. 

 • Er i stand til selv at koordinere rejse, overnatning, og i det hele taget er f leksibel 

i forhold til, hvad der sker i og omkring projektet både lokalt og nationalt.

VI TILBYDER:
 • Hver forfatter modtager et honorar på i alt 40.000 kr., som falder i 3 rater. Som 

en del af dette beløb skal du selv afholde transport, overnatning, forplejning 

og lign. de 2 gange, du besøger de udvalgte byer. Det er også en del af af talen, 

at teksten bringes op til 3 gange i lokalavisen og stilles til rådighed på hjem-

mesiden i 3 år inkl. en eventuel indlæst udgave.

 • Mulighed for at deltage i et spændende projekt, der skal løf te læsningen i hele 

landet

 • Et inspirerende skriveophold i en dansk by

 • Mulighed for at nå ud til mange nye læsere

ANSØGNING
Motiveret ansøgning indsendes via www.efond.dk/dff  Vælg ”Hvem er Danmark”. 

En jur y bestående af Sarah Maria Haug Rasch f ra Dansklærer foreningen, Janne 

Hejgaard fra Dansk Forfatterforening, Kåre V. Poulsen fra DR og Niels Of fenberg 

fra Københavns Hovedbibliotek  vil heref ter udvælge 20 forfattere, som får direkte 

besked i uge 48 med besked om hvilken by, de er blevet tildelt. 

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2018 kl. 12

OM OS
Dansk Forfatterforening arbejder for at forbedre vilkårene for forfattere, oversættere 

og illustratorer. Dansk Forfatterforening bekymrer sig om læsningen og vil med dette 

projekt få ny litteratur ud i alle afkroge af Danmark.

Kontakt: 
For yderligere information om projektet og stillingerne kontakt Louise Leegaard på 

mail: blixen@danskforfatterforening.dk eller telefon: 32 95 51 00

Projektet er blevet til med støtte fra 

   

http://www.efond.dk/dff

