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ORDET 2 / 2015

Dansk-Svensk Forfatterselskab

Danskt-Svenskt Författarsällskap

Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem
to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian
Bang Foss, Ida Börjel og Andrzej Tichý.
Det foregik den 21.10.15 i Malmö Kunsthalls K-lokale, som brug-
es som værksted for museumsbesøgende, og på væggene hang
meget smukke sort-hvide billeder, fine omgivelser. Moderatorer
var Anne Marie Têtevide og Helge Krarup. Efter oplæsningerne
spurgte vi især om politik og litterær form, som det fremgår af
det følgende.
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Mødeforberedelser: Andrzej Tichý, Kristian Bang Foss,

Christel Wiinblad, Helge Krarup og Anne Marie Têtevide
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Ida Börjel havde valgt passager fra MA, 2014 så hver linje stod
skarpt i en meget følsom oplæsning. Hun læste distinkt ord for
ord i tekstens kraftige associationsspring. På én gang systemisk
opbygget efter alfabetet (med direkte henvisning i bogen til Inger
Christensens Alfabet) og med klip fra menneskers lidelser gen-
nem historien, før og nu.
Med MA, 2014 havde Ida Börjel efter eget udsagn givet sig selv
mandat til at skildre verdenshistoriske begivenheder, hun ikke
selv har været direkte vidne til. Det var, sagde hun, vanskeligt og
svært. Men verden er sådan, at man nødvendigvis må tale om
politik.
Ida Börjel er i sin bøger gået ind i foreliggende sprogformer, ju-
ridisk sprog, radioudsendelser o.a. Hun sagde om dette:  Jeg er
ikke renlivet konceptualist. Det er givende at arbejde med en
slags sproglig autoritet, som eksisterer, at lære dette sprog og at
se, hvad det medfører. Blikket på verden påvirker formen.
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Christel Wiinblad læste prosalyriske tekster fra Sommerlys, 2013.
En meget rytmisk tekst som et digt, klart og tydeligt, mejslet ud
sætning for sætning, meget sansende.
M.h.t. til det politiske, mente hun, at måske presses litteraturen
til at tro, at den skal legitimere sig politisk. ”Men man kan gå dy-
bere end den politiske retorik. Det drejer sig ikke kun om retorik,
der er jo andre måder at tale om tingene på.”
Hun var optaget af, at alle ting sker lige nu, samtidigt. Alle sted-
er betyder lige meget. Hvordan  kan ”jeg” være til stede i verden,
uden at ”jeg” bliver centrum. Centrum ligger alle steder. ” Det er
hæftigt og etisk forpligtende.”
Christel Wiinblad havde læst sufistisk litteratur, som havde
præget hendes formsprog. Hun fandt skriveprocessen mærkelig:
det var som om  formen danner sig ud af kaos, man skal lytte.
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Kristian Bang Foss havde valgt Døden kører Audi, 2012  en meget
morsom tekst, der blandt andet broderer videre på fundne sæt-
ninger, såsom en avisoverskrift: ”Muselort i romkugler fra
Drømmeguf” eller fra et møbelfirma: ”Høje puder til sidelig-
gere”,  som han skaber om til underfundige, forbrugerkritiske
scenerier.
Som han nævnte i den efterfølgende diskussion, skriver han sat-
ire over det danske samfund. Han tænker polemisk, når han
skriver, men ser det ikke som politisk polemik. Det er dog klart,
at politisk drejer det sig stadig om klassekamp, om fordeling af
goder, om kamp om interesser.
Kristian Bang Foss finder ingen grænse mellem form og indhold.
God litteratur kan kun skrives på én måde, nemlig den måde,
den er skrevet på.
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Andrzej Tichý læste fra en kommende roman, Elendet, om mø-
det med en hjemløs og andre udstødte, portrætter af samfundets
nederste lag.
På spørgsmålet om han skriver med et budskab: ”Det er ikke
noget jeg arbejder med konkret. Jeg tror ikke kunst virker på
den måde politisk.” Han har ikke et program, men skriver ofte
om udsatte mennesker. For ham er der en krise for demokrati og
politik, idet finanskapitalen helt åbenbart for alle styrer verden.
Andrzej Tichý mente, at formen kommer med emnet. Hvis det
er om integration, kommer det af sig selv. Samtidig forholder
man sig til litteratur, som er skrevet. Men som Bang Foss, mener
han heller ikke, at der  en grænse mellem indhold og form.
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Efter en brandalarm midt under Kristian Bang Foss’s oplæsning
måtte vi rykke til andet lokale, hvor samtalen om politik og litterær
form fandt sted.
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dsfs samler professionelle forfattere og oversættere fra to sider
af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlit-
terær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som
oversat.
Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og inte-
ressen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litte-
ratur, både historisk og aktuelt.
Det er lige vigtigt at give offentligheden indblik i de to litteraturer
og at sikre de skrivende folk lejlighed til at mødes og inspirere
hinanden, bl.a. ved at afholde forfattertræf og oplæsningsar-
rangementer på skift i Sverige og i Danmark.
dsfs blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt
Liljenberg.

Et arrangement følges ofte op på inter-
net med billeder og omtale, se hjemme-
siden dansk-svensk.com.og facebook-
gruppen ‘Dansk Svensk Forfattersel-
skab’.

Tekst: Helge Krarup
Fotos og redaktion af dette nummer af
Ordet: per-olof johansson, DK

Vi takker  Malmö Kunsthall for samarbejdet.
Svenska Akademien og Danmarks Statens Kunstfond
takkes for økonomisk støtte.

Uden støtte kan denne slags arrangementer ikke gennemføres.
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Dansk-Svensk Forfatterselskab
Danskt-Svenskt Författersälskap
dsfs@dansk-svensk.com
www:dansk-svensk.com

Facebookgruppen - enhver er velkommen!

För medlemskap vänligen kontakta:

Helge Krarup
hk@johannesskolen.dk

Benny Andersen, æres-
medlem af dsfs læser
‘Svantes Viser’ ved
selskabets 15 års fød-
seldag 2010.

Om medlemskab

For at finde optagelse i dsfs skal man være forfatter eller oversætter
på dansk eller svensk, og man skal opfylde kriterierne for at blive
medlem af Sveriges Författarförbund, respektive Dansk Forfatter-
forening eller Danske Skønlitterære Forfattere.

Andre professionelle skribenter kan dog optages, dersom de med
deres udgivelser dels ville kunne blive medlem af en forfatterforening,
dels yder en aktiv og værdifuld indsats for litteraturen.

Thomas Grundberg
thomas@dansk-svensk.com

Ordförande / Formand
Helge Krarup

hk@johannesskolen.dk
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