
Legater efterår 2020 

 
 

Dansk Forfatterforenings Understøttelsesfond og Ellen og Nils Nilssons legat 
 

Legatmidlerne uddeles til primært efterladte enker og enkemænd efter forfattere og sekundært 

til afdøde forfatteres efterladte børn og/eller andre efterladte og for 

at yde støtte til en langvarigt syg og økonomisk trængende forfattere.  

 

OBS! Legatet uddeles i år til en langvarigt syg og økonomisk trængende forfatter 

 

Legatet kan uddeles til samme person flere år i træk.  

 

Legatnyderen skal kunne dokumentere sin sygdom ved at indsende lægeerklæring samt 

redegøre for sine økonomiske forhold. 

 

Til uddeling: Der uddeles flere portioner, men den samlede uddelingssum er 30.000 kr.  

 

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Dansk Forfatterforening i hænde senest den 19. 

oktober 2020 kl. 12. Ansøgningerne skal være påført ansøgers cpr. nummer, navn, adresse, 

telefonnummer og evt. e-mail samt kopi af seneste årsopgørelse. 

 

Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler. 

Legatet forventes uddelt primo december. 

 

Forfatteren Axel Thomsens enkelegat 
 
Legatets formål er at yde enker efter egentlige skønlitterære forfattere herunder lyrikere 

økonomisk støtte. Legatet kan altså ikke tildeles enker efter forfattere, hvis hovedsagelige 

produktion har bestået i underholdningsromaner/digtsamlinger uden virkelig æstetisk værdi. 

Der skal ved legatuddelingen lægges mere vægt på, om vedkommende kæmpede for noget 

livsværdifuldt i sin produktion, end om han opnåede alm. anerkendelse. Ansøgerne skal ved 

ansøgning dokumentere, at der er trang tilstede. Enker, der skønnes at have haft særlig 

betydning for deres afdøde mands produktion, bør under i øvrigt lige forhold foretrækkes. 

Legatet kan ikke tildeles enker som senere har indgået nyt ægteskab. 

 

Til uddeling: Der uddeles i flere mindre portioner, men den samlede uddelingssum er 25.000 

kr. 

Dette legat tildeles på baggrund af økonomisk trang. Der skal derfor i ansøgningen redegøres 

for ansøgerens økonomiske forhold, ligesom navn på afdøde ægtefælle skal oplyses.  

 

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Dansk Forfatterforening i hænde senest den 19. 

oktober 2020 kl. 12. Ansøgningerne skal være påført ansøgers cpr. nummer, navn, adresse, 

telefonnummer og evt. e-mail samt kopi af seneste årsopgørelse. 

 

Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler. 

Legatet forventes uddelt primo december. 

 

 

 

 

Folk, der har kendskab til personer, som opfylder betingelserne for ovennævnte legater, 

opfordres hermed til at rette henvendelse til de pågældende og oplyse dem om legaterne og 

ansøgningsfristen. 


