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Statens Kunstfonds  

Projektstøtteudvalg for Litteratur 

Møde nr. 4 

Mødedato: 30.08.208 

Tidspunkt: kl. 11 – 16.00 

Sted: Lokale 1 

 
 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Jens Smærup Sørensen (fm.), Mai Misfeldt, Bo Hr. Hansen 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach, Louise Straarup (punkt 4) 

Godkendt på mail den 12. september 2018.  

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Realdania projekt i Esbjerg (Louise Straarup) (kl. 11.30)     

5. Udkast til udvalgets strategi         

6. Udkast til kommende puljestruktur        

7. Svarudkast til Danske forlag         

8. Aktiviteter og budget 2019         

9. Forberedelse af dialogforum-møde den 31. august.       

10. Regnskab for deltagelse i London Book Fair til godkendelse     

11. meddelelser 

12. Næste møde 

13. Eventuelt 

14. Mødets gang 

 



 

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 Købehavn V, Tlf. 33 95 42 11, post@slks.dk 

 

Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Ingen beslutninger siden sidste møde. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Der var intet nyt fra bestyrelsen udover punkt 4 om samarbejde med Realdania. 

 

4. Realdania projekt i Esbjerg 

Louise Straarup orienterede om Statens Kunstfonds samarbejdsprojekt med Realdania i Esbjerg om-

kring kunst i udsatte boligområder.  

Udvalget foreslår følgende ide, der er drøftet med bibliotekschefen i Esbjerg: 

- Samarbejde med biblioteket om en afdeling i Østerbyen. F.eks. forsøgsordning med en biblio-

teksafdeling i området. En skurvogn med bøger til udlån.  

- Møde i Esbjerg den 19. september med lokale kulturinstitutioner, hvor Louise Straarup delta-

ger på fondens vegne. 

 

5. Udkast til udvalgets strategi 

Udvalget drøftede udkast til strategi. Sekretariatet indarbejder udvalgets kommentarer inden endelig 

godkendelse. 

 

6. Udkast til kommende puljestruktur 

Udvalget drøftede udkastet til den kommende struktur. Forsøgsvis får alle puljerne 2 årlige frister. 

Foreløbig delegeres ansøgningerne om korte oplæsningsarrangementer til sekretariatets afgørelseef-

ter et sæt objektive kriterier. 

 

7. Svarudkast til Danske Forlag 

Udvalget drøftede svarudkastet. Sekretariatet indarbejder kommentarerne og sender til udvalgets 

endelige godkendelse.  

 

8. Aktiviteter og budget 2019 

Udvalget vedtog aktivitetsplanen. Hovedinitiativerne nævnes her: 

 Iværksættelse af et initiativ, der har til formål at afdække tidligere støttede oversatte værkers 

skæbne på udenlandske bogmarkeder. 

 Iværksættelse af et initiativ, hvor moderne klassikere (udvalgt af udvalget) prøveoversættes og 

promoveres overfor udenlandske forlag og agenter. Målsætningen er prøveoversættelse samt kort 

præsentation af 10 værker. 

 Iværksættelse af 3-årige initiativer på en det internationale område. Det gælder Frankrig, og USA 

samt evt. Tyskland i forbindelse med genforeningen. Initiativerne skal evalueres årligt og der skal 

tages fornyet stilling til kommende initiativer. Der fokuseres på Frankrig og USA i 2019 og 2020. 

 Udvalget besluttede at omlægge Danish Literary Magazine til faktaark: 10 books from Denmark 

 Iværksættelse af et fast fellowship for udenlandske forlæggere/agenter  

 

I forhold til de nationale initiativer overvejes følgende: 
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Side 3 

 Fokus på kritikerens rolle i form af seminar/debatter. Eventuelt som ansøgningsmulighed i puljer-

ne. 

 Fokus på redaktørens rolle igennem debatarrangement eller lignende.  

Begge initiativer skal nærmere defineres før eventuel iværksættelse.  

 

9. Forberedelse af dialogforum-møde den 31. august. 

Udvalget drøftede kort mødets indhold. 

 

10. Regnskab for deltagelse i London Book Fair til godkendelse 

Udvalget godkendte regnskabet. Restsum tilbageføres til udvalgets hovedramme og kan disponeres 

herfra. Dog havde sekretariatet glemt at tage hensyn til, at det foregående udvalg havde afsat midler 

til en præsentation i den digitale hal, som ikke blev gennemført. Disse midler tilføjes budgettet for 

2019 i stedet for 2018.  

 

 

11. Meddelelser 

Ingen meddelelser. 

 

12. Næste møde 

Næste møde er den 23. og 24. oktober, hvor der er puljebehandling. Det foreslås, at der lægges end-

nu et møde ind den 22. oktober, hvor der vil være lejlighed til at diskutere det kommende fellowship og 

initiativet 10 books from Denmark med inviterede deltagere fra forlagsbranchen.  

 

13. Eventuelt 

Herunder blev behandlet en række sager indkommet kort tid forud for mødet. 

- Indkomne ansøgninger til Dansk litteratur i udlandet blev behandlet (6 ansøgninger), behand-

let 

- Wall of Dreams projektforslag: henvist til ansøgning i Generelle Midler 

- Henvendelse om residency i Schweiz: udvalget ønsker ikke at drifte faste residencies. 

- Henvendelse fra Nordic Art Press: Udvalget takker for orienteringen og ønsker held og lykke 

med projektet. 

- Henvendelse fra Bibliotekshaven Live vedrørende projektændring: projektændring delvis god-

kendt.  

- Henvendelse vedrørende Laugesen projekt: projektændring godkendt.  

 

 

14. Mødets gang 

Udvalget drøftede kort mødemateriale og mødernes form, som udvalget finder tilfredsstillende.  

 


