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Af ord er du kommet. Til jord vil du blive! 

Dansk litteratur er truet. 
Skal støtten til den lægges i graven? 

 

Hvis de planlagte finanslovsforslag gennemføres vil støtte til dansk litteratur fra Statens Kunstråd om 
fire år være faldet med ca. 75%. Det ligner et nationalsprogligt selvmordsforsøg.  

En gennemførelse af de bebudede besparelser vil have alvorlige konsekvenser for den danske litteratur og 
dansk som kulturbærende sprog. Dansk er et lille sprogområde og oplagene derfor små. Forfattere, 
oversættere og forlag kæmper i forvejen en hård kamp for at kunne overleve økonomisk.  
Danske forfattere har været glade for den støtte, som den danske stat har givet dem gennem årene. Det har de 
danske læsere også, for litteraturstøtten har været med til at give dem dansk litteratur af høj kvalitet.  
En så kraftig besparelse som foreslået er i direkte strid med regeringens formulering af en sprogpolitik; der 
skal styrke og sikre det danske sprog, så dansk også fremover er et samfunds- og kulturbærende sprog.  

Danske forfattere vil gøre opmærksom på dette ved at arrangere Danmarkshistoriens største 
litteraturoplæsning: MEGA Litt 

På Københavns Hovedbibliotek, lørdag den 6. november 2010 kl. 13.00 – 15.00, siger mere end 160 af 
Danmarks fag- og skønlitterære forfattere, oversættere og illustratorer tak for litteraturstøtten 
gennem tiden og viser de danske læsere, hvor vigtigt det er at bevare den. 

Aarhus Hovedbibliotek laver det smukkeste tvillingearrangement i samme tidsrum. 

På listen over oplæsere vil man finde flere generationer af forfattere og oversættere, fra krimidronninger til 
børnebogsforfattere, fra debutanter til koryfæer. Den danske litteratur i al sin nuværende mangfoldighed – 
den nationale og demokratiske sprogkultur vi gerne vil bevare. 

 

Deltagerliste, forfatterinterviews og yderligere oplysninger: www.megalitt.dk. 

MEGA Litt arrangeres af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere.  

Pressekontakt:  Lotte Garbers, Formand for Dansk Forfatterforening, lotte@lottegarbers.dk, 2927 2213. 
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Fakta:  

De planlagte beskæringer af litteraturstøtten fordeles således: 

1. Det, der blev født som 10 millioner kroners-puljen, sidenhen kaldt biblioteksafgiftspuljen, udløber. 
Bortfald af denne pulje udgør over 33% af Statens Kunstråds uddelinger og ca. 25% af statens 
samlede udbetalte midler til forfattere og oversættere. 

2. Også den del af litteraturstøtten, der kaldes kaldet konto 10, litterære formål, beskæres: Konto 10 
falder fra 14 mio. kr. i 2010 til 7,6 mio. kr. i 2014, en beskæring på næsten 50%.  

3. En ekstrapulje på 5 mio. kr. på biblioteksafgiften bortfalder i år. 

Hvis de planlagte finanslovsforslag gennemføres vil Statens Kunstråds litteraturstøtte allerede i år 
falde med ca. 33%. Om fire år vil den være faldet med ca. 75%. 

 
 
 
 


