
 

26. juni 2017 

 
Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Møde nr. 8 

Mødedato: 19. juni 2017 

Tidspunkt: kl. 11:00-15:00 

Sted: Lokale 7, 5. sal 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Tomas, Lagermand Lundme, (formand for udvalget) Juliane Wammen, Kamila Slocinska, Inge Lise 

Hornemann, Dan Ringgaard 

Afbud fra udvalget:  

Ingen. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Søren Beltoft (referent) 

Godkendt af udvalget den: [indsæt dato] 

Dagsorden 
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2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen, formanden, udvalgsmedlemmer og sekretariatet 

4. Evaluering af ansøgningsrunde 2017 

5. Forslag til tekst til evaluering af effekt af 3-årige arbejdslegater 

6. Intern evaluering af Statens Kunstfond  

7. Præmiering af værker 2017, første overvejelser 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

10. Mødets gang 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 



 

Side 2 

2. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om, at udvalget havde reserveret 500.000 kr. til præmiering værker fra 2017.  

Dermed havde udvalget disponeret over samtlige midler for 2017, i alt 30,1 mio. kr. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen, formanden, udvalgsmedlemmer og sekretariatet 

Formanden orienterede om, at der var en række dialogmøder i gang mellem udvalgsformænd og kul-

turpolitikere. Formanden havde desuden deltaget i et interview i Radio 27-syv om håndtering af inhabi-

litet i Legatudvalget for Litteratur. 

Udvalget understregede i denne forbindelse vigtigheden af, at der var ensartet praksis på dette områ-

de i alle udvalg under Statens Kunstfond, og af at der også i mødereferaterne var ensartet praksis. 

Juliane Wammen oplyste, at hun i 2018 ville deltage i arbejdet med et europæisk oversætterseminar i 

København, og at hun var blevet interviewet til Bogmarkedet om relæoversættelser, oversættelser via 

et ”mellemsprog”. 

Kamila Slocinska oplyste, at hun ville sidde i et panel i forbindelse med Kulturmøde på Mors 24.-26. 

august.. 

 

4. Evaluering af ansøgningsrunde 2017 

Udvalget diskuterede ansøgningsrunden 2017. Der var enighed om, at de indkomne ansøgninger var 

repræsentative for det litterære landskab, og det var udvalgets opfattelse, at man også i tildelinger af 

arbejdslegater støttede bredt i forhold til genrer, køn, geografi, alder mv. 

Udvalget besluttede,  

 at justere ansøgningsvejledningen ved at ændre formuleringen af de grundlæggende kvali-

tetskriterier. Der vil således blive lagt vægt på, at ansøger gennem de indsendte tekstprøver 

demonstrerer kunnen inden for følgende kriterier: originalitet og formbevidsthed og at forfat-

terskabet er substantielt, nybrydende og vedkommende. 

 at alle afslag skulle ledsages af en opfordring til ansøger om at søge igen til det kommende 

års frist, eller når øvrige kriterier er opfyldt. 

 

5. Forslag til tekst til evaluering af effekt af 3-årige arbejdslegater 

Udvalget ønskede, at få mere viden om hvilken betydning de 3-årige arbejdslegater har for modtager-

nes kunstneriske udvikling og produktion. Udvalget besluttede, 

  at sekretariatet skulle udarbejde en anonym spørgeskemaundersøgelse af modtagere af 3-årige 

arbejdslegater i perionde 2006 til 2016. Udvalget godkendte med en del kommentarer og præcise-

ringer sekretariatets forslag til præsentation af undersøgelsen og de indgående spørgsmål.  

I den anonyme undersøgelse vil besvareren blive opfordret til stille sig til rådighed for eventuelle sup-

plerende spørgsmål mv. uden for anonymiteten. 

 

6. Intern evaluering af Statens Kunstfond  

Statens Kunstfonds bestyrelsen gennemfører en evaluering af udvalgsmedlemmernes arbejde i fon-

den, dette sker særligt med henblik på de afgående projektstøtteudvalg, som har siddet i fire år siden 

reformen af kunststøtten i 2014.  

Legatudvalget for litteratur ønskede at bemærke, at man fandt en fireårig beskikkelsesperiode var 

meget uhensigtsmæssig. Det var alt for lang tid. En treårig periode ville være meget bedre, og en kor-

tere perionde formodedes at ville gøre det lettere at rekruttere medlemmer til udvalgene.  

Legatudvalget så gerne, at der blev arrangeret flere møder på tværs af udvalgene. Dette ville kunne 

fremme tværgående arbejder.  



 

Side 3 

Legatudvalget udtrykte stor tilfredshed med, at bestyrelsen havde besluttet at stille kommunikations-

hjælp til rådigheder for formænd og medlemmer. 

 

7. Præmiering af værker 2017, første overvejelser 

Legatudvalget diskuterede proces og foreløbige kandidater i forbindelse med præmiering af værker fra 

2017. Den endelig beslutning træffes på udvalgets møde 1. december. 

 

8. Næste møde 

Udvalgets næste møde er 1. december kl. 11:15-16:00 i Slots- og Kulturstyrelsens lokaler. 

Udvalget besluttende følgende mødedatoer for 2018: 

26. januar 2018 – ordinært møde 

3.-6. april 2018 – behandling af ansøgninger om arbejdslegater mv. 

14. juni 2018 (eller i forbindelse med evt. SKF-fejring af modtagere af større legater) – ordinært møde 

med evaluering af ansøgningsrunden 

7. december 2018 – ordinært møde med præmiering af værker fra 2018, 

 

9. Eventuelt 

Formanden foreslog, at et arrangement med præsentation af de præmierede værker fra 2017 i Politi-

kens Boghal afholdes den 25. januar 2018 forud for udvalgets møde den 26. januar. Formanden ville 

aftale dette med Politikens Boghal. 

 

10. Mødets gang 

Udvalget udtrykt tilfredshed med mødets gang og afvikling. 
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