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Danskt-svenskt FörFattarsällskap bilDaDes i september 1995 och har 
till syFte att verka För utveckling och FörDjupning av kontakterna 
mellan De litterära yrkesutövarna i Danmark och sverige samt För 
ett viDgat och Förbättrat litteraturutbyte mellan De båDa länDerna

Dansk-svensk ForFatterselskab blev Dannet i september 1995 og 
har til opgave at arbejDe For uDvikling og uDDybning aF kontak-
terne mellem De litterære uDøvere i Danmark og sverige samt For 
en uDviDet og ForbeDret litteraturuDveksling mellem De to lanDe



Ordet 18
Okt.2010

Styrelsen har beslutat att vi skall fira Jubileum i år. 
Fira att det är 15 år sedan en grupp danska och svenska 
författare beslöt att bilda en gemensam författarförening 
med namnet Dansk-Svensk Forfatterselskab / Danskt-
Svenskt Författarsällskap.
Var det en livlig kväll på restaurang Vega, den 8 sep-
tember 1995? 
Vad har du, som var med då, fått ut av det du var med 
och satte igång? 
Och alla ni andra, mera passiva medlemmar, vad har 
åren bytt för er? 
Jag trodde att mailboxen skulle fyllas med minnen efter 
rundskrivelsen som sekreteraren skickade ut. 
Men… 
Tack Søren! Tack Madeleine!! Tack också Helmer!

Jag själv då? Njae, jag är ganska ny i DSFS och har 
sedan jag blev medlem varit engagerad i ORDET, så 
jag har en specialfunktion. Men jag är imponerad över 
bokpubliceringarna.

1995 var jag själv ordförande för Malmö Konsthalls 
Vänner. I dess Magasin A presenterades Bengt Adlers 
– gallerist, poet, konstnär – medlem här.  Vi berättade 
om den fantastiske fotografen Georg Oddner och om 
Ordrupgaardsamlingen. 
Magasin B, också 1995, ägnades Anders Österling samt 
Skissernas Museum, där Jan Torsten Ahlstrand var chef. 
Jan Torsten, vilken genast efter inträdet 2005 blev vice 
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ordförande och även, av ödets nyck, under ett halvår 
formand för vår förening.
Skrifter är bra. De bevarar fakta och hjälper minnet 
att finna vägar i hjärnan som vi inte besökt på ett tag.  
Skrifterna må vara föreningars magasin, böcker eller 
privata daganteckningar. 

Som person blir man både straff- och ”byxmyndig” i 
Sverige när man blir 15 år och ”fyller moppe”. 
I Danmark är det lite annorledes. 

Kanske är det dags för DSFS att bli lite tuffare. Att våga 
lite mer. Att utmana medlemmarna så de kommer fram 
ur sina kammare och bidrar till föreningens aktiva 
fortlevnad.
För – varför är du medlem?
Fundera på det och skriv till mig! 
I nästa nummer, som troligen blir mitt sista av ORDET, 
tänkte jag att JUST DU skulle komma till tals och 
berätta om DINA förväntningar med ditt medlemskap. 
Både vad du tror dig vilja ha av föreningen OCH vad DU 
SJÄLV som person kan bidra med.

Lev väl, vi hörs ännu en gång!!!

Kaeth Gardestedt
redaktör
ordet@dansk-svensk.com

15 år betyder Jubileum
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Detta är stadgeändringarna som skall 
stadfästas:
§3 (NY:)
Medlem erlägger årsavgift som för 
ett år i sänder bestäms av årsmötet. 
Hedersmedlem erlägger inte avgifter.

VALNÄMND
§9 (NYTT: 2:a meningen)
Valnämnen består av fyra personer, 
två från svenska sidan samt två från 
danska sidan, och utses av årsmötet.

ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE
§10 (NY:)
Inom sällskapet hålls ett ordinarie 
medlemsmöte, årsmöte, före april 
månads utgång. (övrigt oförändrat).
§11 (NY:)
Varje enskild medlem har rätt att till 
ordinarie medlemsmöte motionsvis 
framlägga förslag. Sådan motion skall, 
för att kunna behandlas, inges skrift-
ligen till styrelsen senast 15 februari. 
(2:a delen oförändrat)
§12 4 mom. (stryks) a) och b) införes i 
2 mom. resp. nytt e) och nytt h).
2 mom. hädanefter:
Vid årsmötet skall därutöver följande 
dagordning förekomma:

a) Framläggande av styrelsens berättelse 
för det gångna kalenderårets verksam-
het samt resultat- och balansräkningar.
b) Framläggande av revisorernas 
berättelse.
c) Fastställande av balans- och 
resultaträkningar.
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.
e) Fastställande av medlemsavgift för 
det kommande kalenderåret.
f) Val av fyra ordinarie styrelseledamöter, 
två danska och två svenska, och val 
av två suppleanter, en dansk och en 
svensk.
g) Val av två revisorer och en revisor- 
suppleant.
h) Val av fyra medlemmar i valnämnden 
samt utseende av sammankallande i 
denna. 

Det sker blot en gang....
       ...ibland ännu en gång!
Här är alla goda ting tre: Ola Hansson 
och Gunnar Ekelöf hedrar vi på båda 
sidor Sundet.
Eftersom vi tog beslut om 
stadgeändringar vid Årsmötet den 
10 april kallas till ett extra Årsmöte 
den 12 november, före Ola Hansson-
symposiet, helt i enlighet med DSFS 
Stadgar:

STADGEÄNDRING§ 13 
Ändring av dessa stadgar sker genom 
samstämmiga beslut av två på varandra 
följande medlemsmöten, varav ett skall 
vara ordinarie. 
För att kunna föranleda beslut skall 
ändringsförslag vara upptaget på 
utsänd föredragningslista. 

Kallelse till
EXTRA ÅRSMÖTE

Tid: fredagen den 12 november kl 18
Plats: Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6, København: 

Dagsordning:
§1  Ordföranden öppnar extra årsmöte
§2  Val av mötesordförande
§3  Val av protokollförare vid mötet
§4  Val av en person att jämte ordförande  
 justera mötesprotokollet
§5  Fastställande av de stadgeändringar  
 som godkändes vid första behand-
 lingen, den 10 april.
§6  Fastställande av årsavgift för 2011
§7  Val av valberedning, två från svenska 
 sidan samt två från danska sidan.  
 Utseende av sammankallande.
§8  Övriga frågor
§9  Mötets avslutande.
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I samband med årsmötet hade vi en litterär-
musikalisk matiné om Ola Hansson i Malmö. 
Det var välbesökt och vi fick lyssna till flera 
goda Ola Hansson-kännare: Ingvar Holm 
och Christina Sjöblad, Søren Sørensen och 
Bo Hakon Jørgensen. 

I pausen bjöds musikalisk underhållning 
av Samuel Magnusson och Agnes Wästfelt.
Det var så uppskattat att 

Ola Hansson firas åter på sin 150-årsdag, 
den 12 november i Köpenhamn

Plats: Dansk Forfatterforening, Strand-
gade 6, København Tid: kl 19.
Vi kommer att ha ett da capo på Malmö-
programmet med föredrag av Ingvar Holm 
och Christina Sjöblad, Søren Sørensen och 
Bo Hakon Jørgensen. 

Ola Hanssons 150-årsdag fejres i København
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Den 9 december kommer vi att 
fira att det är 15 år sedan Dansk-
Svenskt Författarsällskap bildades. 
Programmet är inte helt klart, men 
så här kommer det att bli i stort:

Plats: Malmö Stadsbibliotek
Tid kl 17 – 20

Firandet inleds med att föreningens 
grundare, Bengt Liljenberg, berättar 
om varför och varifrån han fick idén 
till föreningen.

Därefter kommer vår hedersmedlem 
Benny Andersen at optræde med klaver, 
sang og digte. Den svenska sidan 
representeras av Lasse Söderberg. 

15-ÅRS JUBILEUM den 9 december i Malmö

Efter en paus med förfriskningar 
blir det så dags för oss medlemmar 
att intaga scenen. 

Årets bokreception!
Du som publicerat någon bok under 
2010 och vill presentera den bör 
senast den 10 november meddela 
detta till Bengt Liljenberg,

Kl 20 stänger biblioteket och då 
fortsätter vi till Loftet, Hedmanska 
gården, där det dukas fram något 
enkelt att äta samt vin – allt till 
självkostnadspris.

Anmäl ditt deltagande i firandet till 
Thomas Grundberg senast den 1 
december.

Mailadresser finns på sidan 2!

Søren Sørensen minns:

Det er som digteren Heine skrev 
i anden anledning, en gammel 
historie, men der er folk der ikke 
har hørt selv gamle historier, så her 
fortælles den igen:
     En forfatter fra Malmø spørger 
efter en københavnsk avis i en kiosk 
i Malmø. Finns inte. Den skuffede 
aviskunde går i gang med at gøre 
noget for at øge interessen for den 
anden side af Øresund. Han har hørt 
der skal være liv derovre, endda et 
litterært liv.
     Altså får han kolleger i Svensk 
Författarförbund og Skånes Förfat-
tarsällskap med på ideen og 
inviterer repræsentanter for Dansk 
Forfatterforening til møde. Det er 
den 12. maj, og Niels Holm Svendsen
deltager.  Hensigten er at forfattersel-
skabet skal virke for att kontakterna 
mellan författarna i de både grann-
länderna utvecklas och fördjupas 
och för att et vidgat och förbättrat 
utbyte av ländernas litteratur skall 
komme till stånd.

Menige medlemmer af Dansk Forfat-
terforening, Danske Skønlitterære 
Forfattere, Skånes Författarsällskap 
og Författarcentrum Riks bliver 
kaldt til stiftende møde på Restau-

rant Vega på Malmøhus fredag den 
8. september 1995.  
     40 forfattere fra de to sider af 
samme sund mødte frem, og det 
blev en munter og livfuld aften, en 
styrelse vælges med Bengt Liljenberg 
som formand. Der vælges fire 
danskere, indflydelsesrige folk, 
Ingerlise Koefoed, der både er 
næstformand i DFf og formand for 
børne- og ungdomsforfatterne, Niels 
Holm Svendsen fra de faglitterære, 
lyrikernes formand Hans Reusch og 
oversætternes næstformand Søren 
Sørensen. På stribe bliver de alle 
fire næstformænd i Liljenbergs for-
mandstid. De skønlitteræres gruppe-
formand Jakob Brønnum bliver 
suppleant.

Tilsvarende styrke viser Liljenbergs 
landsmænd: Jenny Berthelius, 
Peter Curman, Karin Lentz, Guilem 

Rodrigues da Silva, Niklas Törnlund 
og Ingrid Windisch.
     Ganske hurtigt går møderne i gang, 
oplæsninger på skift i Malmø og Køben-
havn med de bedste forfattere, og 
styrelsen nedsætter en redaktions-
gruppe for at skabe en dansk-svensk 
antologi. På Sørensens idé bliver det 
tekster af danske forfattere som har 
skrevet om Sverige og svenskere, 
svenske forfattere som har haft 
danske forhold og personer i deres 
værker. Hans Holmberg, Hans 
Reusch, Ingrid Windisch, Bengt 
Liljenberg og Søren Sørensen udgør 
redaktionen, antologien antages af 
forlaget En bok för alla til udgivelse 
med titlen Två sidor av samma sund.
     Det bliver en salgssucces. 
Flere antologier følger: en til indvielsen 
af Øresundsbroen, en til børn og unge 
med udvalgte digte for de yngste alders-
klasser, og efter årtusindskiftet hit-
ter Liljenberg igen på, denne gang 
at genoptage oplægget fra Sveriges 
Författarförbunds årsskrift fra for-
rige århundredskifte, Vintergatan, 
nu som Nya Vintergatan og med 
dansk-svensk indhold. 
     Den første tager udgangspunkt i 
et citat af den svenske salmist Lina 
Sandell: Finns en plats på jorden, og 
det spørgsmål kunne nok fremkalde 
tekster fra medlemmerne. 

Det var så här det började 1995 
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Den svenske ambassadören Lars Grundberg 
gratulerar Benny Andersen till hedersmedlem-
skapet.
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För femton år sedan, 1996, 
debuterade jag som lyriker. Prosa 
hade jag skrivit tidigare, och i 
tidningar och så. Men när min första 
diktsamling kom ut gick jag med i 
Dansk-Svenskt Författarsällskap. 
En vinterdag blev jag inbjuden till 
sällskapets lokaler i Köpenhamn 
för att läsa ur min bok ”Lejonet har 
gått”. Jag hade aldrig någonsin varit 
på en diktuppläsning tidigare. Jag 
åkte över vattnet, vandrade bort mot 
Strandgade kantad av imposanta 
Köpenhamnshus, letade mig fram 
och steg in genom en port och kom 

in i en månghundraårig gammal 
lokal. Där var väggmålningar med 
druvklasar, där satt danska och 
svenska författare, en del med keps 
eller basker, rutiga flanellskjortor, en 
del klädda i svarta kläder, män och 
kvinnor i olika ålder vid små bord. 
Jag kände ingen. Svårt var det att 
förstå språket. Men vänligt såg de 
på och talade med mig. Så började 
läsningen, vi var 5- 6 debutanter 
som läste. Jag läste några dikter 
som följdes av applåder. Långa 
applåder och uppmuntrande miner. 
Jag var omtumlad. I mitt arbete 

Öppnade mina ögon

Jag är först och främst djupt 
tacksam mot Bengt Lilienberg som 
varit eldsjälen bakom stiftandet av 
Danskt-Svenskt Forfatterselskab. 
Det var ett samarbete över sundet 
som jag länge sett fram emot och 
längtat efter.
Vid stiftandet gladde det mig framför 
allt att träffa min gamle vän Vagn 

Tack för ordet!
Steen, som jag känt alltsedan slutet 
av 60-talet genom konstnärskollektivet 
Drakabygget. Frihetens Verkstad 
och träffarna där med Jörgen Nash, 
som jag åtsminstone fick med något 
år i sällskapet genom att betala hans 
årsavgift - det var under hans svåra 
år, innan han fått sitt genombrott på 
båda sidor sundet. 

som kommunanställd arkitekt var 
jag van att föredra ärenden, van att 
tala inför publik. Men detta, det var 
något helt annat. Jag läste ur mitt 
eget hjärta.
Det var något alldeles oerhört, en 
ny värld öppnade sig för mig! Nya 
människor, ett nytt sätt att tala, 
ett nytt sätt att vara. Att läsa mina 
dikter högt gjorde dem dessutom 
mycket bättre. Detta var början till 
en ny era i mitt liv. Så, tack, Dansk-
Svenskt Författarsällskap!

Madeleine Brandin

1995, Befrielsen
1996,  Två sidor av samma sund
1999, På den andra sidan bron
2001, Man kan bli glad av ord
2003, Finns en plats på jorden
2004, Hans Christian Andersen
2006,  min första / mit første / 
 Nya vintergatan

Sedan föreningens start 1995 har man 
givit ut flera antologier o likn där 
medlemmar beretts möjlighet att delta.
Nedan en förteckning över utgivningen. 
De flesta böckerna finns till försäljning 
direkt från föreningen till lågt pris. 
Kontakta Bengt Liljenberg för vidare 
information.

Flitig bokproDuktion
2009,  Timmar i Köpenhamn och Malmö

Härutöver har medlemstidningen 
ORDET utkommit med 16 nr. Nr 1-17 
men ej något nr 5 av för nuvarande 
redaktör helt okänd anledning.
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Efter årsmötet den 10 april utgörs 
Dansk-Svensk Författarsällskaps 
styrelse av:
Ordförande/Formand: Helge Krarup
hk@johannesskolen.dk 
Vice ordförande/Næstformand: 
Jan Torsten Ahlstrand,
jtad@pbhome.se Thomas Grundberg, 
sekreterare svensk sida och webb-
ansvarig, thomas@grundberg.se
Birgitte Livbjerg, sekretær dansk side
liv@aabafd31.telelet.dk
Ledamöter: Ursula Baum Hansen,
ursula@naturbaum.dk

Bo Lille, bolille@hotmail.com
Søren Sørensen, kirsoeren@pc.dk
Suppleanter: Thomas Andersson,
thomas.andersson@me.com
Ida Hamre, ida.hamre@mail.dk
Hans Holmberg, hans.i.holmberg@
telia.com
Per-Olof Johansson, mail@per-olof.dk
Adjungerade: Cecilie Jørgensen 
kassör, Inger Asker bibliotekarie, 
Kaeth Gardestedt ansvarig för Ordet.

NY-GAMMAL STYRELSE

För övrigt har jag inget att meddela 
utan fortsätter bara som recensent 
av litteratur, konst och teater i 
Skånska Dagbladet under mitt motto: 
”Att skriva är ett sätt att leva.”
The rest is silence.

Helmer Sollong
 

Monica Braw, monica.braw@gmail.com
Bengt Liljenberg, ansvarig utgivare av Ordet, 
jk.liljenberg@spray.se 
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i Moskva, hvor hun som ung har 
levet atten år forinden under 
kommunismen. Hun drager mange 
sammenligninger og bliver samtidig 
uafvidende inddraget i en indviklet 
kriminalsag.

•••••
Anne Marie Bjerg
oversættelse af Kerstin Ekmans 
MORDETS PRAKTIK, 2009, er udkom-
met 2010: MORDETS PRAKSIS. 
Da Kerstin Ekmans roman relaterer 
sig til og indgår i dialog med Hjalmar 
Söderbergs DOKTOR GLAS, 1905, 
genudgiver forlaget Gyldendal den 
samtidig i en god dansk oversættelse 
fra 1964 ved Jørgen Årup Hansen. 

•••••
Jakob Brønnum 
”Pinballmesterens drøm - 9 metafysiske 
fortællinger” (Hovedland), som fik 

ljudtidskriften SPRÅKA, i vars 
LIVENUMMER bl.a. poesi på danska 
förekommer. Och så vidare...

•••••
Susanne Jorn 
Andalusiske øjebliksbilleder i 
november. Digte. Illustrationer  Steen 
Møller Rasmussen. Forlaget Lundtofte

Välkommen att skicka information om 
dina publikationer etc till: 
ordet@dsfs.se.
Vänta inte på uppmaning, utan skicka 
gärna efterhand som det är aktuellt!

Bengt Adlers & Christer Persson
”Frutti”, av  Pequod Press
Det genreomfattande, famnande, 
överskridande projekt som presenteras 
i denna bok förelåg första gången som 
följetong i fyra nummer av tidskriften 
Pequod under 
åren 1993-1996. 
Det är ännu 
bättre nu, sam-
manställt i en 
volym och 
generöst utökat 
med bildmat-
erial.

•••••
Karsten Bjarnholt
Mit Mørke, nye digte
- - - og så et mini digt,:
Frost og kvinder
At længes efter en klar frostnat,
hvor månen spejler sig
i ungernes glidebaner,
er vanvid
på denne varme augusteftermiddag
i Kongens Have, hvor kvinderne
flyder over i solen.

•••••
Gunnar Bernstrup
KullerBytta
BingBång - 
tredje gången 
gillt men nu 
kommer den!
Boksläpp den 
31 oktober i 
Malmö.
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•••••
Ursula Baum Hansen
har översatt Frank Tallis: Døden i Wien, 
en kriminalroman fra Wien omkring 
år 1905, hvor Freud, Mahler og Klimt 
dukker op i kulisserne, og hvor hele 
stemningen fra den tids Wien bliver 
levendegjort. Pariserhjulet spiller også 
en afgørende rolle.
Anna Blundy: Ren Vodka, en kvindelig 
krigskorrespondent bliver udstationeret 

bibliotekernes 
lektør til at 
tage navnet 
Villy Sørensen 
i sin mund. 
 ”Månen i 
din hånd”, 
Jakobs 15. 
bog og 7. 
digtsamling, 
med 216 
haikudigte - 

kærlighedsdigte til én 

•••••

Kristian Carlsson 
har översatt newyorkpoeten Christian 
Hawkeys diktsamling ”Medborgare i” 
(Ramus förlag),  
Tillsammans med Inger Johansson den 
kanadensiska poeten Alice P. Ougler 
i en tvåspråkiga volym: ”De här 
dikterna / These Poems / & The Ougler 
Sessions” (Smockadoll förlag). 
Tillsammans med poeten Freke Räihä 
medverkar han i boken 
”Konceptbeläggning: Sjokkok) (till-
exempel förlag). 
Kristian har under året också med-
verkat med egna verk, översättningar 
till svenska eller engelska i ett antal 
tidskrifter i Sverige, USA, Kanada 
& Europa. 
Tillsammans med Thomas Jönsson 
har han 2010 startat den litterära 

•••••
Jørgen Munck Rasmussen
har skrevet en roman for unge om 
svenskekrigene 1658-60.
Historien starter i Halland i foråret 
1658. En familie i nærheden af 
Knærød bliver overfaldet af svenske 
dragoner. Faderen bliver dræbt. 
Moderen og datteren bliver bortført. 
Sønnen Niels inrulleres i den svenske 
hær. Han er med hele vejen over 
Lillebælt og Storebælt. Han deserterer 
og tilslutter sig den berømte snaphane 
Svend Poulsen. Hovedpersonen er 
også med, da svenskerne stormer 
København i februar 1659. I dette 
efterår kommer der en efterfølger til 
den spændende historie.
Bøgerne er udgivet på Nyt 
Dansk Litteraturselskab, som 
har specialiseret sig i at udgive 
letlæsningsbøger for voksne.

•••••
Lena Måndotter
arbetar just nu med sångtolkningar av 
dikter. 
Den 1 sept släpps en cd-singel ”Innan 
Gryningen” text Ylva Eggehorn, musik 
Benny Andersson. på skivbolaget 
Rootsy.nu i Malmö. Full-längd album 
kommer senare. Mer information 
www.lenamandotter.com eller 
www.rootsy.nu
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ningsmale en teksts indholdsside – det 
er stilistikkens spidskompetence. 
Det gælder midler som vokalernes 
sonore egenskaber, ordvalgets skjulte 
argumentative kræfter, ordklassernes 
forskelligartede ”dansetakt” og 
sætningernes fremaddrivende 
understrøm

•••••
Gunnar Syréhn
I dagarna kommer jag att till Gidlunds 
förlag inge ett färdigt manus till en 
bok betitlad ”Två juvenila sångspel”, 
dvs. ”Här är gudagott att vara” och 
”Elefantens kærlighedsliv”. 
De två sångspelen — som har 
Gluntarne som bakgrund och 
Wennerberg som författare till de 
inlagda duetterna — har framförts på 
professionella teatrar såväl i Sverige 
som i Danmark, med mig själv i en 
av de tre rollerna och två danska 
skådespelare i de övriga. I Sverige 
bland annat vid Teaterbiennalen 
i Norrköping-Linköping 1999, 
och i Danmark bland annat på 
Boldhusteatret i Köpenhamn. 
Texten är skriven på omväxlande 
danska och svenska; därför innehåller 
mina sångspel en mängd språkliga, 
litterära, sociala, historiska etc. 
anknytningar till förhållanden mellan 
Sverige och Danmark. 

•••••

”At tænke med Ekelöf - en undersøgelse 
af paradoksets poetiske og filosofiske 
potentiale”
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CD-singeln finns tillgänglig hos de 
flesta internet-nedladdningsplatser 
såsom Itunes, Amazon etc.
I samband med denna cd-release 
släpps också albumet The Way of the 
Rose på samma skivbolag. Egna sånger 
och tolkningar av andra; exv Townes 
Van Zandt, Julie Miller m.fl.

•••••
Inge Pedersen    
”TIL AMERIKA”, 
roman, Gyldendal 2010 
Til Amerika 
fortæller om en 
piges opvækst i 
Nordjylland i 
fyrrerne og 
halvtredserne. 
Her hersker 
efterkrigstidens 
smalle kår og 
stramme moral 
over både familie- 
og skoleliv, og 
der er ikke megen 
plads til drømme. Pigens højtelskede 
far har måttet give køb – men pludselig 
mærker hun selv luft under vingerne.

•••••
Kirsten Rask 
Sprogets kreative resurser. En håndbog 
i stilistik, Grafisk Litteratur 2010
Brug sprogets udtryksside til at stem-

Pia Tafdrup 
Trækfuglens kompas. Digte. Gyldendal 
2010. 
Trækfuglens kompas. LYDBOG indlæst 
af forfatteren. Gyldendal LYD 2010.
Se i øvrigt hjemmesiden: 
www.tafdrup.com og www.gyldendal.dk

•••••
Ingrid Windisch
har tillsammans m Margareta Marin 
översatt EN ÄLSKANDE MAN av 
Martin Walser. 
Bokförlaget Pontes, 2010. 
Det är en roman om den 73-årige 
Johann Wolfgang von Goethes sista 
stora kärlek 
till den blott 
19-åriga Ulrike 
von Levetzow.
Martin Walser 
har fått flera 
litterära priser, 
däribland den 
tyska bokhan-
delns fredspris 
1998.

•••••

En aften om den svenske digter, Gunnar 
Ekelöf (1907-1968) med mag.art. Neal 
Ashley Conrad fra Danmark.

Tid: torsdagen den 30.september 
kl.19.30 
Plats: Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6, København: 
Neal Ashley Conrad tiltrådte i 2009 en 
ph.d.forskerstilling/ doktorandtjänst på 
Lunds Universitet om Gunnar Ekelöf. 
I 2007 assisterede han Claus Bohm på 
filmen, Ekelöfs blik – Blikke på Ekelöf. 
En film/dobbelt-dvd med booklet, udgivet 
af Magic Hour Films og Forlaget Multivers.

Gratis entré. 

Da capo i Malmö
Tid: torsdagen den 14 oktober 2010 
kl 19.00
Plats: Loftet, Hedmanska gården, Lilla torg

Gunnar Ekelöf-aftnar
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Hvorfor oversættes skandinaviske bøger til hinandens 
sprog: svenske til norsk og dansk og vice versa. Kan vi ikke 
bare læse dem på originalsproget? Nogen kan, men de fleste 
kan eller vil ikke, derfor oversættes de. Hvorfor forstår vi 
hinandens sprog så dårligt?  
     Vi har adgang til godt 20 mil-
lioner menneskers sprog, det er 
ikke så lidt. 
Burde hinandens film vist på tv 
ikke sendes uden undertekster? 
Næppe.
     Blandt skandinaver er talt 
dansk det sværeste sprog at forstå, 
viser undersøgelser, nok fordi vi i 
Danmark har en ret sjusket udtale. 
Men virkeligheden er, at efter for-
holdsvis kort tid i et sprogmiljø - 
dansk, svensk eller norsk - tilvæn-
nes øret, og det går bedre med for-
ståelsen. 
Motivation eller nødvendighed er 
en afgørende faktor. 
     Har man tidligere kunnet hinandens sprog bedre 
end i dag? Sikkert: Tidligere læste man i skolerne mere 
svensk og norsk litteratur på originalsproget end i dag. 
Og dengang der kun var én tv-station i Danmark, så man 
i københavnsområdet også svensk fjernsyn, ligesom man 
i Sønderjylland så tysk og i Nordjylland norsk tv.  Det 
hjalp jo på forståelsen af nabosproget. I mange årtier har 
danskere købt ødegårde i Sydsverige. Undersøger man 
forældreforholdene på en dansk skole, er der faktisk en 
del børn, hvis far, mor eller bedsteforældre er svensk eller 
norsk.  
     Her i Øresundsregionen ikke mindst efter broen er der 
reelt temmelig stor udveksling mellem Sjælland og Skåne: 
Man bor i nabolandet og pendler til arbejde henover broen, 

danskere studerer i Lund eller Malmø, svenskere studerer i 
København, og forretninger i København har mange svenske 
ekspedienter. Deraf følger vel også en del kæresteforhold og 
ægteskaber. Det er udveksling på det private plan. 

Sprogforståelsen

     Men der er også en officiel, 
politisk side: Krav til under-
visningen i nabosprogslitteratur, 
det er blevet slækket, i Dan-
mark i hvert fald.  
Nordisk samarbejde, fællesud-
givelser på nordiske sprog, 
udvekslinger af fagfolk, kunst, 
kultur, samarbejdsorganer.  
Her fornemmer jeg, at 
udviklingen af nordisk 
samarbejde går i retning af, 
om det kan betale sig, og at 
konkurrencen med det store 
spøgelse, globaliseringen, 
vender blikket væk fra Norden. 
     I Dansk-Svensk Forfatter-
selskab blander vi vores sprog. 

Det er ikke altid, man forstår alt det, der bliver sagt, men vi 
har aldrig valgt at snakke engelsk! Publikationerne holder 
sig også til skribentens nationalsprog. Med det skrevne sprog 
forholder det sig jo lidt anderledes end med det talte. 
Man kan gå tilbage i teksten. Til gengæld vil det skrevne 
sprog ofte være mere komplekst end det talte, og man kan 
ikke spørge eller bede om gentagelse eller en anden 
formulering. 
     Forholdet til nabolandets sprog er som så meget andet en 
dynamisk størrelse.

Helge Krarup
Formand

Rapporten från den nordiska konferensen på 
Biskops Arnö i augusti i fjor är nu tryckt: 

”Leve de nordiska klassikerna, de litterära 
sällskapen och det litterära arvet”. 
Intresserade kan beställa rapporten från 
info@dels.nu. (25 SEK + porto)

LEVE DE NORDISKA KLASSIKERNA!
Søren Sørensen, som inte enbart deltog i 
konferensen utan även bidrog med texter 
till 3 av 9 avsnitt, komponerade även en 
sång vilken ni alla kan testa till sillen, 
kräftorna eller närhelst det känns för att 
höja festens litterära stämning.

Mel.: Fredmans sång no. 7 (lättare varierat)

Bellman och Andersen, Bremer och Collett,
Ibsen och Strindberg, Minna Canth och Kivi,
Lagerlöf och Laxness, allt av ädlas ätt,
Södergran och Blixen - allt man ser liv i!

 Eldsjälar tänder i andra själar bål,
 Frihetens flamma som lyser i tiden.
 Ordet som skrevs må segra i striden,
 Kärlek och tanke helgas vår skål.


