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Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, Tlf. +45 33 95 42 00, post@slks.dk 

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Møde nr. 12 

Mødedato: 14. juni 2018 

Tidspunkt: kl. 11:15-16:00 

Sted: Lokale 1, 5. sal 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Tomas Lagermand Lundme, Dan Ringgaard, Kamila Slocinska, Juliane Wammen, Inge Lise Horne-

mann 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud. 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Annette Bach var til stede under pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. 

Søren Beltoft (referent) under hele mødet. 

Godkendt af udvalget den: [indsæt dato] 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Økonomi  

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Henvendelse fra ansøger  

6. Evaluering af ansøgningsrunden 2018  

7. Revision af vejledningen/kriterierne  

8. Præmiering af værker fra 2018, indledende drøftelse  

9. Næste møde og mødekalender for 2019  

10. Eventuelt 

11. Mødets gang 

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Udvalget godkendte dagsordenen 

 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalget har siden sidst pr. mail besluttet at genbehandle en ansøgning og tildele Niviaq Kor-

neliussen et arbejdslegat på 75.000 kr.  
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3. Økonomi  

 Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Formanden, Tomas Lagermand Lundme, oplyste  

 at Statens Kunstfonds bestyrelse havde besluttet ikke at afholde et møde med politikerne 

på Christiansborg i år, i stedet havde man besluttet at holde møder rundt om i landet med 

regioner og kommuner. 

 at der havde været afholdt en seminardag for Kunstfondens medlemmer om tværfaglige 

og tværkunstneriske projekter og ansøgninger. 

 at bestyrelsen var blevet kontaktet af RealDania om samarbejde om et boligrenoverings-

projekt i Esbjerg. 

 

5. Henvendelse fra ansøger  

Udvalget havde modtaget en henvendelse fra en ansøger vedrørende forståelse kravet til ansøge-

re om, at ansøgere skulle have udgivet mindst et værk.  

 Udvalget besluttede at fastholde beslutningen fra uddelingsmødet, hvor beslutningen om 

afslag var begrundet med, at ansøger ikke havde udgivet mindst et selvstændigt værk.  

 Udvalget besluttede, at formuleringen i ansøgningsvejledningen skulle præciseres yderli-

gere.  

Baggrunden for kravet om mindst ét selvstændigt udgivet værk var, at udvalget ønskede at 

have mulighed for at identificere og vurdere den enkelte ansøgers litterære kvalitet og talent, 

og at dette ikke var muligt i tilfælde, hvor flere ansøgere arbejde sammen, men ikke tidligere 

havde udgivet individuelt. 

 

6. Evaluering af ansøgningsrunden 2018  

Udvalget gav udtryk for tilfredshed med afviklingen af ansøgningsrunden 2018. Der var til-

fredshed med bredden af ansøgerne.  

 

7. Revision af vejledningen/kriterierne  

 Udvalget besluttede, at vejledningen/kriterierne skulle præciseres, således at det tydeligt 

fremgik, at ansøger skulle have udgivet mindst ét selvstændigt værk som eneforfatter (il-

lustrator, oversætter mv.).  

 Udvalget besluttede, at afgrænsningen af udvalgets støtteområde under vejledningens 

”Hvem kan søge” skulle justeres til ”Legatudvalget for Litteratur støtter kunstnere (herun-

der oversættere og forfattere af faglitteratur samt forfattere med væsentlig tilknytning til 

den litterære scene i Danmark), der arbejder med værker, som skrives med henblik på 

udgivelse eller opførelse på dansk.” 

 Udvalget mente ikke, at der var grundlag for at indføre betragtninger om ”relevans” i ud-

valgets kvalitetskriterier. 

 Udvalget besluttede, at det skulle fremgå af vejledningen, at ansøger skulle medsende 

separat værkliste, og at de medsendte tekstprøver skulle være fra ansøgers værker, ikke 

artikler og/eller anmeldelser ol. 
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8. Præmiering af værker fra 2018, indledende drøftelse 

Udvalget indledte drøftelserne af, hvilke værker fra foråret 2018, der fortjente særlig opmærk-

somhed i form af en præmiering. Udvalget besluttede, at den endelige beslutning om præmie-

ringer skulle træffes på udvalgets næste møde den 23. november. 

 

9. Næste møde og mødekalender for 2019  

 Udvalget fastlagde mødekalender for 2019. 

 

10. Eventuelt 

 Intet til dette punkt. 

 

11. Mødets gang 

 Der var intet særligt at bemærke til dette punkt. 
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