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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Møde nr. 17 

Mødedato: 22. november 2019 

Tidspunkt: kl. 14:00-16:00 

Sted: Lokale 6 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Tomas Lagermand Lundme (formand), Inge Lise Horneman, Kamila Slocinska, Juliane Wammen og 

Dan Ringgaard 

 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Annette Bach (kontorchef) under pkt. 7 og 8, Søren Beltoft (referent) 

 

Godkendt af udvalget den: 

29. november 2019 – pr. mail 

 

Dagsorden 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde: Indstilling til hædersydelse  

3. Økonomi 

4. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

5. Præmiering af værker fra 2019 

6. Aflevering af lånte iPads og adgangskort 

7. Eventuelt 

8. Mødets gang 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget besluttede: 

 at godkende dagsordenen 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Udvalget bekræftede beslutninger truffet pr. mail om indstilling af disse til Statens Kunstfonds 

repræsentantskab til hædersydelse: 

 Nikoline Werdelin 

 Mette Moestrup 

 Peter Adolphsen 
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3. Økonomi 

Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning 

4. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

Tomas Lagermand Lundme orienterede om nyt fra Statens Kunstfonds bestyrelse, herunder 

at den nye kommunikationsstrategi ville træde i kraft pr. 27. november 2019, at der fremover 

ville blive krævet en eller anden form for afrapportering eller opfølgning på arbejdslegater over 

200.000 kr. og 3-årige arbejdslegater, at studerende på SU-berettigede uddannelser fremover 

ikke ville kunne søge arbejdslegater (idet disse studier forudsætter fuld studieaktivitet) og at 

modtagere af hædersydelse fortsat skulle have mulighed for at søge arbejdslegater. 

 

5. Præmiering af værker fra 2019 

Udvalget besluttede at præmiere følgende værker fra 2019: 

 Rejsebogen ”Africana” af Thomas Boberg fra forlaget Gyldendal 

 Prosahåndbogen ”Bestiarium” af Carsten Müller Nielsen fra forlaget Jensen og Dalgaard 

 Digtsamlingen ”Hindre” af Morten Chemnitz fra forlaget Gyldendal 

 Børnebogen ”Hollys hav” af Lone Elmstedt Bild fra forlaget Høst og Søn 

 Fagbogen ”Identitær” af Rasmus Hage Dalland fra forlaget Atlas 

 Kortromanen ”Løberen” af Signe Maxen fra forlaget Rosinante 

 Den illustrerede børnebog ”Mørkemusen” af Tea Bendix og Marianne Iben Hansen fra 

Gyldendal 

 Oversættelsen fra tysk ved Eva Botofte af ”Rejse gennem natten” skrevet af Friederike 

Mayröcker forlaget Palomar 

 Romanen ”Zombierådhus” af Pablo Llambias fra forlaget Gyldendal 

 Fagbogen ”Viking. Ran, ild og sværd” af Jeanetter Varberg fra forlaget Gyldendal 

 

6. Aflevering af lånte iPads 

Udvalgsmedlemmer, der havde lånt iPads, afleverede disse. 

 

7. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

8. Mødets gang 

Dette var sidste møde med denne udvalgssammensætning. Udvalget udtrykte tilfredshed med 

samarbejdet med sekretariatet gennem de fire år. 
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