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Kære Digter

Her følger tilføjelser at gå i gang med, eller ikke, helt som man lyster. Er det ikke dejligt sådan at kunne agere 
på sine behov, præcis som det passer én?

Venlig hilsen, og glædelig, fornøjelig, lattermild og -vækkende julemåned til alle

Deres bagmennesker

--

Julekalender på afsnit P

http://afsnitp.dk/plogultra/

--

julekalender på Facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=38056604314

--

Åben krig mod demokratiet 

Hvordan kan det være, at der lige så stille lukker 131 biblioteker i Danmark? Hvorfor sker det bare? Hvordan kan der 
blive stillet forslag om brugerbetaling, hvor borgeren nu skal være en kunde i sin egen kommune, og biblioteker rundt 
om i landet kan komme på private hænder, uden folk løfter et øjenbryn? Det kan være svært som forfatter at have lov 
at mene noget om, for vi bliver skudt i skoene, at vi bare værner om vores biblioteksafgift, som for langt hovedparten 
er et meget lille beløb på årsbasis.

Bibliotekslukningerne er ikke et forfatterproblem. Det er et demokratisk problem, at der nu er 131 færre steder at gå 
hen med trang til viden. Biblioteker genererer viden, indsigt, dannelse, som skaber bevidsthed om samfund og ansvar. 
Biblioteker åbner døre, man ikke vidste, var der, og det kan nettet altså ikke erstatte. Alle har prøvet at lave en 
fejlsøgning og f.eks. ende på en side om Hitler som verdens største demokratiske leder. Man skal vide noget for at 
kunne sortere, ellers drukner vi på nettet. Hvis de videnstempler, som vores biblioteker er, ikke er til rådighed for alle, 
så laver vi en skævvridning i Danmark. Folk med akademisk, social arv skal nok få fat i deres bøger, men hvad med 
dem, der skal have en hånd? Hvad med dem, der ikke er klar til Downlaan, netsøgning og ikke mindst har råd til lige 
at købe bøgerne? 

Oppositionen har foreslået en national strategi om folkebibliotekerne. Det er det eneste rigtige at gøre vores 
dannelsescentre til genstand for en national tankegang, fordi man naturligvis i et civiliseret samfund ønsker dannelse 
og information til hele folket, og at man naturligvis vil gå langt for at sikre den. Vi har aldrig haft en national strategi 
for bibliotekerne, så det er på tide, at man helt øverst tager et ansvar. Men det er ikke det, oppositionen vil. De vil 
nemlig lade kommunerne selv lave strategierne og krydse fingrene for, at de også synes, de skal bruge penge på 

http://afsnitp.dk/plogultra/
http://www.facebook.com/group.php?gid=38056604314


nemlig lade kommunerne selv lave strategierne og krydse fingrene for, at de også synes, de skal bruge penge på 
dannelse til glæde for fællesskabet. Det er ikke godt nok. Ansvaret for dannelsen skal tages på øverste etage, og det er 
nu, det skal tages.

forfatter Lotte Garbers, medlem af bestyrelsen i Dansk Forfatterforening
--

Kære ven af Poesiens Hus,

Du er en af dem, som har givet tilsagn om at købe en aktie i Poesiens Hus.
Her følger lidt nyt i sagen:
I øjeblikket forhandles der konkret med flere implicerede parter om overtagelsen af Paludan. Vi har måske fundet en 
sikkerhedsstiller, hvilket er glædeligt og ret utroligt i sig selv, men dette har også medført nye juridiske og økonomiske 
spørgsmål, som skal afklares. Det hele tager tid.
Det er ikke mange, der har givet tilsagn om køb af aktie. Det er sandsynligvis ikke mange nok til, at vi går videre med 
aktietanken, desværre - men vi ønsker under alle omstændigheder at anerkende den støtte, som man med tilsagnet har 
tilkendegivet. Vi forestiller os at tilbyde aktiekøberne en plads i et Repræsentantskab eller lign. Dette kommer vi tilbage til, 
hvis Poesiens Hus bliver en realitet i det nye år.
Indtil da: kryds fingre for altings skønne orden til sidst -  helst inden jul!

Mange hilsener fra de poetiske barrikader
 
Lene Henningsen
lenehenningsen@stofanet.dk

--

Arr. 11. december 2008, Århus

I dag byder Litteraturen på Scenen velkommen til årets sidste arrangement på LYNfabrikken. Til dette 
sidste arrangement giver vi den lidt ekstra og fyrer op under hele fire forfattere, nemlig:

KRISTIAN BANG FOSS; LARS FROST; SIGURD BUCH KRISTENSEN OG KENNETH JENSEN

Vi glæder os til at se dig til oplæsninger, hygge, øl og kaffe på LYNfabrikken torsdag.

Sted: LYNfabrikken, Vestergade 49B
Tid: Torsdag d. 11. december kl. 20.00, dørene åbner kl. 19.30.
Pris: 30 kr.

* Som noget nyt arbejder LIPS på mere kontinuerlig basis sammen med Bibliotekerne i Århus, som udover 
dialog ved tilrettelæggelse og støtte til arrangementet har oprettet en læsehylde for oplæsningsrækken på 
Hovedbiblioteket, hvor værker og forfattere er fremhævet til anledningen.

--
Arr: 12. december 2008

Det er med stor glæde, at forlaget Arena kan præsentere Knud Steffen Nielsens nyeste digtsamling Det gør 
ikke rigtigt ondt på fisk.

I mundrette henvendelser inviteres læseren her ind i den Nielsen'ske billeddannelse, vildskab og humor. Der 
lægges op til en række spørgsmål. Hvilke toner er i spil? Leger vi? Spiller ironien? Stikker alvoren? Det er 
ikke alt der er givet, når Knud Steffen Nielsen folder sig ud.

I anledningen af bogudgivelsen holder vi reception fredag den 12. december kl. 17.00 på Underwood Ink,
Ryesgade 30A

mailto:lenehenningsen@stofanet.dk


2200 København N,

Hvor vi byder på et glas og performance ved Knud Steffen Nielsen.

Bedste hilsner fra
Arena

--

FACEBOOK: 
UNDERSTRØM, læserdeltagelse i manus
 
Klaus Riskær Pedersen har i perioden 1999 til 2007 skrevet manuskriptet UNDERSTRØM. Manuskriptet 
afdækker tidens umærkelige understrøm, som vi nok fornemmer er der, men ikke alle får øje på.

Klaus Riskær Pedersen har valgt at opdele manuskriptet i 171 »reading-pieces«. Første udgivelse 
gennemføres som »book-cast« : Over 171 dage vil interesserede, frit modtage et dagligt »reading piece« på 
email. Vil man hellere lytte, så sendes »reading pieces« også som pod-cast til mp3.

Når første udgivelsesrunde er slut, vil det samlede manuskript kunne down-loades eller bestilles som 
»print-on-demand«.

Enhver der ønsker adgang til manuskriptet vil dog også fremover kunne benytte book- og pod cast. Fra en 
vilkårlig start og 171 dage frem.

For læserne står den mulighed åben, at komme med egne forslag til forbedringer. Klaus Riskær Pedersen vil 
som »moderator«, skabe en læsertilpasset version. Begge versioner vil være tilgængelige on-line.

UNDERSTRØM er derfor en invitation til alle der har lyst og tid. Og som muligvis vil give deres eget bud på 
fremtiden.
Kontaktoplysninger
Hjemmeside:  
http://www.understrom.com

--
Facebook: 
FORSLAG OM FORFATTERLØN

http://www.facebook.com/group.php?gid=10890640916 
Fælles interesse - Politik
  
I denne gruppe diskuterer vi et konkret forslag om at indføre forfatterløn i Danmark. Forslaget er i sin 
foreløbige form beskrevet nedenfor.

Formålet med forslaget er at sikre nye forfattere bedre økonomisk mulighed for at fortsætte med at skrive, 
også inden de kan leve af deres forfatterskab alene. Derfor vil ydelsen blive faset ud i takt med, at det 
årlige bibliotekspenge-beløb vokser.

Ydelsens niveau er foreslået lavt, nemlig på dagpengesatsen. Det er ikke tanken, at man skal blive rig af 
denne ydelse, men at man skal kunne overleve uden lønarbejde i en periode, mens man opbygger sit 
forfatterskab.

FORSLAG OM FORFATTERLØN:
Forfattere, som skriver skønlitteratur på dansk for voksne, og som er danske statsborgere, kan få en 
ydelse, kaldet forfatterløn, til opretholdelse af livet.

http://www.understrom.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=10890640916


Forfatterlønnen betales af den danske stat.

Forfatterlønnen har en størrelse, som svarer til den til enhver tid gældende højeste dagpengesats.

Forfatterlønnen modsvares ikke af et rådighedskrav, da meningen med ydelsen netop er at give forfattere 
mulighed for at leve af at skrive uden at skulle have lønarbejde ved siden af.

Forfatterlønnen skal ansøges og tildeles kun i tilfælde af, at der foreligger en ansøgning.

Forfatterlønnen er en rettighed. Det er med andre ord en ydelse, som alle kvalificerede ansøgere skal 
have.

Staten påtager sig at informere forfatterskoleelever og debuterende forfattere om muligheden for at 
modtage ydelsen. Informationen foranstaltes i et samarbejde med Forfatterskolen og alle landets 
skønlitterære forlag.

For at modtage forfatterlønnen skal man enten være uddannet fra Forfatterskolen og have udgivet 
minimum to skønlitterære bogværker (eller hvad der svarer hertil) på et forlag, som ikke er forfatterens 
eget. Eller, hvis man ikke er forfatterskoleuddannet, skal man have udgivet minimum tre sådanne 
bogværker, eller hvad der svarer hertil.

Hvad der svarer til udgivelse af et bogværk af den ovennævnte karakter, vil typisk være publicering af en 
større mængde skønlitterære tekster (fx kortprosa, lyrik eller noveller) i anerkendte litterære tidsskrifter.

Forfatterlønnen tildeles for en syvårig periode, som kan forlænges, hvis forfatteren i løbet af 
tildelingsperioden har udgivet yderligere minimum to skønlitterære bogværker på forlag, som ikke er 
forfatterens egne.

Et kollegium bestående af tre forfattere og to embedsmænd vurderer, hvilke ansøgere der er berettigede 
til at modtage forfatterlønnen.

To af de tre forfattere udpeges af den skønlitterære afdeling af Dansk Forfatterforening. Den tredje 
forfatter udpeges af Danske Skønlitterære Forfattere. De to embedsmænd udpeges af kulturministeren.

Kollegiet udpeges for en treårig periode. Ingen kan sidde i kollegiet i mere end tre år.

En ansøger tildeles kun forfatterløn, hvis minimum tre af kollegiets medlemmer støtter ansøgningen.

Kollegiet udfærdiger i forbindelse med hver ansøgningstermin en liste over tidsskrifter, som kan (men ikke 
skal) give adgang til støtte. Minimum tre af kollegiets medlemmer skal votere til fordel for et tidsskrift, for 
at det kan komme på listen. Listen anvendes ved behandling af ansøgninger frem mod næste 
ansøgningstermin. Kollegiets tidsskriftsliste kan ikke appelleres.

Listen er offentlig.

Afviste ansøgere kan appellere afgørelsen til et appelpanel bestående af tre embedsmænd, udpeget af 
kulturministeriet. Appelpanelets afgørelse er endelig.

Forfatterlønnen kan ansøges to gange årligt (1. maj og 1. november), og kollegiet træffer sin afgørelse 
senest to måneder efter ansøgningsfristen. Ydelsen udbetales med virkning fra to måneder efter 
ansøgningsfristen.

Forfatterlønnen kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

Afviste ansøgere kan genansøge ved næstkommende ansøgningstermin.

Biblioteksafgiften fradrages i forfatterlønnen krone til krone, sådan at forfatteren ikke længere modtager 
forfatterløn, når hans eller hendes årlige biblioteksafgift overstiger den højeste årlige dagpengesats. 



Formålet er opretholde forfatternes mulighed for at producere bogværker, også inden denne bogproduktion 
gør dem selvforsørgende.

Forfatterlønnen kan ikke tildeles personer, som samtidig modtager dagpenge, folkepension, 
invalidepension, bistandshjælp eller de treårige arbejdslegater fra Statens Kunstfond til forfattere.

--

BREAKING NEWS!

Dear EWC and EWC AISBL members,

We are very pleased to inform you that the European Commission has
officially announced the new European Prize for Contemporary Literature in
a Press Release.
The EC also confirms that the European Booksellers Federation, the
European Writers' Congress together with the Federation of European
Publishers, have been selected from the open Call and will be in charge of
the implementation and the organisation of the EU Prize for literature
starting in 2009.

A press announcement from EBF, EWC and FEP will follow to give more
details, including the 12 European countries participating in the first
year, and other details.

Moreover, the EWC is leading the organisation of the national juries for
each of the 12 countries selected for 2009. For this purpose we count on
working with you. Keep posted for the next news.

The link for the Press release in English:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/08/1856&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

In French:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/08/1856&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

German
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/08/1856&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Translations of the Press release in additional languages will follow.

Best regards,

Dr. Myriam Diocaretz
Secretary-General

EWC-FAEE AISBL
The European Writers' Council
La fédération des associations européennes d'écrivains

Rue du Prince Royal 87, B-1050 Brussels
Tel. +32-2-5510 893 and  5510 894
e-Fax +31 84 751 0535
http://www.european-writers-congress.org/
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