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20 ÅRS FØDSELDSDAG
LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR
Vi fejrede Dansk-Svensk Forfatterselskabs 20 års fødselsdag med
et arrangement om linjer i ny dansk og svensk litteratur. Det
foregik i det meget smukke, historiske lokale, Landstingssalen
på Malmö Rådhus. På programmet var musik ved guitarristen
Celia Linde, som spillede potpourrier af danske og svenske
sange og egne kompositioner.
Formanden Helge Krarup var ordstyrer. Søren Sørensen, der
tidligere har været formand, holdt festtalen, aftrykt i dette netnummer af Ordet

Søren Sørensen
Dansk-Svensk Forfatterselskab-Danskt-Svenskt Författarsällskap
1995-2015

Dagens kendeord er UNIKT - enestående/enastående, franskelskende ville sige sans comparaison, og sådan kunne vi vandre gennem sprogene, men alle ville sige det samme: det var genialt,
Bengt Liljenbergs indfald, idé, overvejelser om at danne et selskab der kunne samle litteraturens fagfolk, forfatterne med henblik på at udvikle og uddybe kontakterne mellem dansk og
svensk litteratur og at udvide og forbedre udvekslingen mellem
vore lande på litteraturens område.
Unikt, enestående er det – jeg har ikke mødt paralleller til
DSFS noget andet sted i verden, trods mine mange år i Dansk
Forfatterforenings internationale arbejde. Men det afspejler også
forholdet mellem litteraturen i vore to lande, den litterære kultur
har stået i et gensidigt udvekslingsforhold siden litteraturen i
moderne forstand opstand her.
Unikt er det nemlig også i den forstand at de to litteraturer er
så forskellige, den åndelige kultur i Danmark afviger stærkt fra
den åndelige kultur i Sverige. Netop derfor er og har der historisk været noget at udveksle og udvikle.
At det netop var fra Malmø at ideen udsprang, i hovedet på en
af Malmøs vigtige historikere, er så meget mere symbolsk når
man ved at dansk litteratur blev født i denne stad; her sad – eller
måske stod Christiern Pedersøn i 1520’ og 30´erne og oversatte
det ny testamente og skabte derved det danske skriftsprog som
vi kender det og har udviklet det, også litterært, her skrev sognepræsten Claus Mortensen de første lutherske menighedssalmer –
de synges endnu i de danske kirker – med den kolossale betydning den danske salme og folkelige sang har haft for nationens
opbygning.
Det har også haft betydning for disse tyve år at så meget af det
selskabet har stået for, er foregået i Malmø; København har ikke i
samme grad været skueplads for vigtige litterære begivenheder,
bl.a. fordi midlerne til at afholde dem i så høj grad netop stammer fra denne by og dette hus.
I disse tyve år har Selskabet balanceret mellem det aktuelle, de
værker medlemmerne har udgivet , og det litteraturhistoriske i

stadige konfrontationer mellem en dansk og en svensk klassiker,
både ved vore seminarer og sammenkomster, i Literaturens Hus
– da vi endnu havde adgang til det, i Fridhemsborg eller hos
Frälsningsarmén, enkelte gange i København, mest i forfatterforeningen.
Det samme gælder de bøger Bengt har fået ideen til og vi andre har arbejdet med på: først med Två sidor av samma SUND –
og i den dækkede vi begge sider, det litteraturhistoriske fra Bellman over H.C. Andersen og Strindberg frem til Thorkild Bjørnvig og det aktuelle fra medlemmerne med Rifbjerg og Inger
Christensen, Eva Runefelt og Jesper Svenbro o.m.a. Kravet var at
en svensk tekst skulle have dansk motiv, en dansk tekst svensk
emne. Vi lod den afrunde med to litteraturhistoriske essays, Sven
Christer Swahn om dansk litteratur og jeg om svensk.
Da Øresundsbroen kom til nogle år senere, var vi dels derude
og læste digte i radioen der sendte fra Lernacken mens folk gik
og indviede broen, dels redigerede vi en antologi med samme
program som den første: På andra sidan bron – På den anden side
(af) broen med lutter nyskrevne tekster af Selskabets medlemmer,
opfulgt af Jenny Berthelius’ og Ingerlise Kofoeds fornemme Man
kan bli glad av ord, en virkelig succes med tekster for børn og
unge. Siden – igen på en idé fra Bengt serien nya vintergatan, bl.a.
om 1945 og H.C. Andersen.
Litteraturhistorien har vi dækket med seminarer og foredrag,
om Hjalmar Söderberg i Dragør, om Johan Ludvig Runeberg, om
Anne Marie Lenngren sammen med Charlotta Dorothea Biehl,
hendes samtidige i København; Ola Hansson dyrkede vi med
stor iver for fem år siden, lige så ivrigt i 2012 Gustav MunchPetersen, Søren Kierkegaard i 2013, Karen Blixen og Astrid Lindgren. H.C. Andersen, hvordan kommer man uden om ham.
Med oplæsningsaftner, debatter og bogpræsentationer er medlemmerne kommet til orde; en helt særlig fest var majlyrikken på
Københavns Hovedbibliotek i 2003; hver dag kl. 15.15 stod en
dansk eller en svensk lyriker på podiet og læste op. Fra lugerne i
Hedmanska Gården har medlemmer lagt poesi ud over Lilla

Torg og vi har været på besøg på oversættercenteret Hald Hovedgård ved Viborg i Jylland, på Dunckers Hus i Helsingborg.
Da vi var flest, samlede vi o. 100 svenske forfattere og oversættere og 50 danske, nu er vi færre, hvori det nu ligger, men
100-året for Malmö utställningen kunne vi ikke lade gå forbi, et
medlem udgav en bog om jubilæet, et andet belyste den danske
deltagelse, mange læste op i parken hvor det hele var foregået i
sin tid.
I de første år i 90-tallet virkede DSFS i tæt samspil med Skånes
Författarförbund og Dansk Forfatterforening; siden mistede nye
ledelser på dansk side interessen for det samspil, og tilbage blev
kun ildsjælene. Bengt Liljenberg overlod i 2002 formandsposten
til mig; jeg varetog den i 4 år, så tog Christian Karlsson over,
men efter to år fulgte en periode med hastige skift, indtil vi i 2010
kunne vælge Helge Krarup til formand, et hverv han siden har
varetaget med energi og dygtighed, og trods skuffelsen over at vi
ikke længere kunne være i Hedmanska Gården, kører entusiasterne for udvekslingen mellem vore to litteraturer videre i det
spor Bengt Liljenberg så visionært fik lagt for 20 år siden.
Jeg vil derfor foreslå at vi drikker en skål for dansk-svensk
forfatterselskab/danskt-svenskt forfatterselskab med ønsket om
at nye årgange af skrivende mennesker må se ideen med samarbejde hen over sundet.

Helge Krarup bød velkommen og introducerede dagens talere
Søren Sørensen, Niklas Schiöler, Lilian Munk Rösing, samt guitaristen
Celia Linde.

LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR
Referater ved Helge Krarup

Forfatter og litteraturforsker Niklas Schiöler
Forfatter og litteraturforsker Niklas Schiöler indførte os i ny
svensk litteratur, så godt det kan lade sig gøre på 40 minutter.
Jeg fremhæver her hans fokusering på især to forfattere: Sara
Stridsberg med Beckomberga, ode till min familj, 2014, (oversat
til dansk af Ellen Boen.), fordi hun skriver indefra om dem, der
var indespærret på Beckomberga, vistnok Europas største
mentalsygehus: smadrede familier, alkoholisering,
arbejdsløshed.
Og Ida Börjel med MA, 2014, (inspireret af og med citat fra Inger
Christensen: Alfabet). En digtbog som på små 400 sider bevæger
sig rundt i Historiens forfærdeligheder. Schiöler mener i den
forbindelse, at i modsætning til historiebøgers afstand giver

litteraturens inddragelse af Historien mulighed for mere nærvær
med hensyn til menneskene.
Alt dette som kontrast til mange årtiers skildring af den svenske
velfærdsstat, folkhemmet siden 1932, hvor man i litteraturen positivt viste rejsen fra fattigdom på landet til det gode liv i byerne.
Litteraturen bruges nu som personligt vidnesbyrd og modstand.
Hans konklusion var, at litteraturen er det mest nuancerede
udtryk for det menneskelige. – Det kan lyde af lidt, men er temmelig meget.
Det er interessant, at Schiöler fremhævede Ida Börjel, for vi
har et arrangement den 21.10.15 i Malmö Konsthall med to
danske forfattere: Christel Wiinblad og Kristian Bang Foss,
og to svenske: Andrzej Tichý og Ida Börjel.
MØD OP kl. 19-21.

Celia Linde

Lilian Munk Rösing, litteraturforsker og –kritiker

Lilian Munk Rösing, litteraturforsker og –kritiker, skulle også
klarlægge ny dansk litteratur på 40 minutter. Hun havde dog
ikke lyst til at proppe en bog ned i en begrebsskuffe. Hun kunne
heller ikke lide hangen til at udråbe en ny generation hvert andet
år.
Hun ville nævne to mulige tendenser: 1) Poesien er igen blevet
politisk, det ses med Yahya Hassan, men også med Asta Olivia
Nordentoft. 2) Materialisme, især kroppens materialisme: Mange
bøger skildrer kroppen med konkrete sekreter med en kraftig
sanselighed. Materialisme også forstået som sproget som materiale, hvor sprogets lyd- og grafiske side anvendes, til tider som
om sproget muterer.
Rösings konklusion lød næsten som Schiölers: I litteraturen kan
vi møde mennesket som mere end de roller og kasser, vi placeres
i.

Vi takker Malmö kommune for lån af Landstingssalen, og Svenska Akademien, den danske stats Kunstfond og Fondet for dansk-svensk Samarbejde for
økonomisk støtte. Uden støtte kan denne slags arrangementer ikke gennemføres.

Et arrangement følges ofte op på internet med billeder og omtale, se hjemmesiden dansk-svensk.com.og facebookgruppen ‘Dansk Svensk Forfatterselskab’.
Fotos og redaktion af dette nummer af
Ordet: per-olof johansson, DK

dsfs samler professionelle forfattere og oversættere fra to sider
af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som
oversat.
Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og interessen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litteratur, 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 oplæsningsarrangementer på skift i Sverige og i Danmark.
dsfs blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt
Liljenberg.

Benny Andersen, æresmedlem af dsfs læser
‘Svantes Viser’ ved
selskabets 15 års fødseldag 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 Forfatterforening 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.
För medlemskap vänligen kontakta:
Helge Krarup
hk@johannesskolen.dk
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