
DANSK FORFATTERFORENING 
 
 

Dansk Forfatterforening   
  
er en interesseorganisation for 
forfattere, illustratorer og 
oversættere, med politisk og 
skatteretslig status af fagligt 
forbund.  
  
DFF arbejder for bedre vilkår på 
alle områder, der berører danske 
autorer og illustratorer juridisk, 
kulturpolitisk og rettighedsmæs-
sigt, herunder bibliotekspenge og 
forhandlinger med mediespillere 
som DR og forlæggerforeningen.     
Derudover muliggøres samarbejde 
forfattere, illustratorer og over-
sættere imellem, lige som der 
informeres om legater, fonde, 
refugier i ind- og udland, udvikles 
relevante kurser, gives gratis 
manuskriptassistance, og infor-
meres om alt af betydning for 
foreningens medlemmer.  
  
 

Lyrikergruppen  
  
Digtere er typisk ikke stort indtjenende i 
direkte salg. Så, hvad har digtere, poeter, 
lyrikere - kært barn med mange navne - at 
gøre i en forening, som især arbejder for 
autorers økonomiske vilkår? Svaret er 
tofoldigt:   
    1. Støtte arbejdet for evigt betrængte 
digteres økonomi til arbejdsro, offentlig-
hedens forståelse og brug af digtet i den 
digitale verden og skabelsen af forbindel-
sesveje de forskellige digtergrupperinger 
imellem.    
    2. Gratis deltage i kurser, få rådgivning 
om manuskripter, som 2 forlag har afvist, 
møde kolleger, deltage i arrange- menter, 
via nyhedbrev blive informeret om legater, 
refugier og internationale litteraturfesti-
valer, og deltage i et levende netværk af 
forfattere og digtere, der ikke bare findes 
på nettet.  
  
Kunstfonden tillader nu spoken word-
digtere kunststøtte, og vi optager derfor 
også digtere, der ikke udkommer på skrift, 
og er generelt åbne over for alle, som 
poesien har fundet.  



Foreningens arbejde   
  
Det tungeste arbejde foregår i hovedbestyrelsen, der består af gruppeformænd og -
kvinder fra undergrupperne, samt generalforsamlingsindvalgt formand og næstformand, 
m/ bisiddelse af foreningens jurist.   
  
Undergrupperne under hovedbestyrelsen støtter 4 væsenforskellige områder: de 
faglitterære, romanforfatterne, herunder B&U og illustratorer, lyrikere, og oversættere. 
Undergruppernes styrelser er lydhøre over for særinteresser, og formidler opståede behov 
og krav til hovedbestyrelsen, afholder fester for medlemmerne og debutant-komsammen, 
og samarbejder om arrangementer i foreningens lokaler og litterære seminarer andet 
steds i by og land.  
  
Efter behov oprettes specifikke arbejdsgrupper som f.eks. seniorgruppe, kvindegruppe, 
haikugruppe m.fl. - som kan have kortere og længere levetid. Derudover findes en række 
udvalg som f.eks. Internationalt udvalg, Autorkontoudvalg, Bibliotekspengeudvalg, 
Redaktionsudvalg for "Forfatteren" mv. Lyrikgruppen har repræsentanter siddende i alle 
disse udvalg.   
  
Rundt om i landet, og især i Hovedstaden, findes tillige en lang række større og mindre 
politisk arbejdende kunst- og kulturorganisationer; DFFs gruppemedlemmer er 
repræsenteret i hovedparten af disse udvalg, og sørger i samarbejde med hoved-
bestyrelsen for koordinerede indsatser på alle områder, der berører danske forfattere.  
  
For tiden arbejdes målrettet på at skabe overenskomststyret understøttelse og 
pensionsopsparing, som medlemmer med en vis indtægt efter eget ønske kan nyde godt 
af.  
  
I skrivende stund er en ny hjemmeside under udarbejdelse, som skal sikre bedre 
samarbejdsmuligheder foreningens forfattere imellem, samt fungere som udadvendt 
kontaktflade.  
 
 
 



Indmeldelse  
  
Optagelseskriterierne findes at læse på DFFs hjemmeside under http://danskforfatterforening.dk, 
men den korte version er, at enhver analogt eller digitalt udgivende forfatter kan optages, 
som  
  
- er udkommet på et forlag / i en udgivelse, som DFF kender / ved selvsyn kan anerkende  
  
som   
  
- er tilgængelig for almenheden i Danmark, via bibliotek.dk i minimum to 
bibliotekseksemplarer, via nettet, eller på anden vis offentlig tilgængelig.  
  
I begge tilfælde forudsættes, at det pågældende forlag/udgivelsessted har forestået en 
redaktionel bearbejdelse og kritik af manuskriptet forud for udgivelse. I tvivlstilfælde kan 
Lyrikgruppestyrelsen anmode om at få tilsendt udgivelse i form af bog, udprint eller 
optagelse.   
  
Kvalitetsvurderingen, der foretages af styrelsens digtere, sker for at opretholde et niveau 
blandt medlemmerne, som må formodes at have ønske om at arbejde seriøst og 
professionelt med faget. Da en sådan vurdering er arbejdskrævende, vil et evt. afslag kun i 
særlige tilfælde blive begrundet.  
  
Tillige optages som medlemmer Forfatterskoleelever eller elever fra tilsvarende 
uddannelser efter endt uddannelse i en prøveperiode på 3 år uden værkfremvisning.  
  
Kontingentet er pt. 1800 kr. årligt, og halv pris for vaskeægte debutanter, og dertil 150 kr. 
årligt for medlemsskab af Lyrikgrupppen, hvis man ønsker indsigt i  og mulighed for at 
påvirke gruppens arbejde. Hele kontingentet er fuldt fradragsberettiget. 
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