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ORDET 1/2020

Dansk-Svensk Forfatterselskab

Danskt-Svenskt Författarsällskap

2019, sidste halvårs aktiviteter
4.12.19 Bogpræsentation på Malmö Stadsbibliotek i Gull-
berg-salen.
5.12.19 havde vi oplæsning ved medlemmer i Cafe Pyt i
Sydhavnen, København

Årsmødet 2020
for medlemmer afholdes 4.4.2020 kl. 16 i Margaretapavil-
jongen, Margaretavägen i Pildammsparken, Malmö.

Inden årsmødet, kl. 14-ca.15.30,  har vi samme sted et
arrangement i anledning af 80-året for den tyske besæt-
telse af Danmark, 9.4.1940. Det er medlemmer af besty-
relsen, der fremlægger forskellige sider af situationen i de
to lande og forbindelserne mellem dem. Der var svenske
digtere, der skrev digte om og til Danmark; der var under-
grundslitteratur i DK; der var danskere, som flygtede til
Sverige, og der var en begrænset udveksling af kultur
mellem landene.

Arrangementet har entre på  - for danskere - 70 dkk
inkl.kaffe,  Og for svenskeres vedkommende: 100 sek
inkl. fika, som bedes indbetalt på respektive konti som
anvendes ved betaling af medlemskontingent.
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4.12.19 var der bogpræsentation på Malmö
Stadsbibliotek i Gullberg-salen:

Birk Andersson: Haiku åt folket, S

Thorvald Berthelsen om Huds tektoniske plader og
antologien Danish Haiku Today, DK

Bert Westerström: Vindarna vilar i lila alkover, S

Monica Braw: Jorden är vårt hem. Edita Morris
och hennes tid, S

Ingmar Simonsson: Nattlige historier, S

Per-Olof Johansson: Lillerød Lervarefabrik
1870'erne – 2006, DK

Lotte Möller: Bin och människor, S

Helge Krarup: oversættelse fra spansk af Azriel
Bibliowicz: Brødkrummer, DK

Collage fra DSFS’s facebook-
gruppe, hvor alle kan se med
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Birk Andersson
3 "haiku"

förbjuden frukt
päronen föll
från familjeträdet

slipade argument
blir trubbiga verktyg
mot populister

inget
blir malet
av pratkvarnar
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Thorvald Berthelsen
læste på dansk og Hanne Berthelsen sin oversættelse til
svensk fra Berthelsens Huds tektoniske plader. Og fra Dan-
ish Haiku Today 2019, der præsenterer 43 danske haiku
digtere på portalen, The Haiku Foundation.

Drømmefanger i stormens øje
Eddersten på spring
over stokrosers gashale
før bardommens kometnedslag
Det var nu lupiner
er en erindringskorrektion
helt uden grøftekanter
hylende som min overkørte hund
på trillebør gennem årenes hulveje
En måge drømmer
sin fremtid i et hav af
stivnet bølgeskum
Ved rekylet af pludselig vindstille
går øjeblikket af led

Drömfångare i stormens öga
Spindelsten på språng
över stockrosors kometsvans
innan barndommens nedslag
Egentligen var det lupiner
- en minneskorrektion
helt utan dikeskanter
- ylande, som min överkörda hund
på min skottkärra genom årens grusvägar
En mås drömmer
sin framtid i et hav av
stelnat vågskum
Vid rekylen av plötslig vindstilltje
går ögonblicket ur led
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Prikkende
Når vi slukker for TV,
står de spraglede glimt tilbage,
som udvides til blinde pletter
på landkortet
af frygt for forsvindingspunktet,
lige før vi tænder
universet igen.
Vi tvivler ikke på tvivlen
lige så lidt som vi er sikre på
at der er noget at tvivle om
mens stjerneformationer udvides
i den krumning af tiden
hvor det uendelige gennemskæres
af sorte hullers Møbiusbånd
der tænder vor endeløse huds
galaksegennemtrængende kvasarlys.

Prickande
När vi stänger av TV:n,
hänger de sprakande färgglimten kvar,
de udvidgas till blinda fläckar
på landkartan
i skräck för försvinningspunkten,
strax innan vi tänder
universum igen.
Vi tvivlar inte på tvivlandet
lika lite som vi är säkra på
att det finns något att tvivla över
medan stjärnformationer utvidgas
i den krökning av tiden
där det oändliga genomskärs
av svarta håls Möbiusband
som tänder vår ändlösa huds
galaxgenomträngande kvasargas.
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Lotte Möller

Min bok Bin och människor
handlar om hur man i vår
del av världen har uppfattat
bisamhället under olika tid-
er och hur man har behan-
dlat det. I dag betraktas
bina som förhoppningsvis
lönsamma produktionsen-
heter.
Under antiken var de i för-
bund med det gudomliga.
Att bina har en drottning
blev allmänt accepterat först
under 1700-talet. En
kvinnlig härskare skulle på
ett upprörande sätt strida
mot naturens ordning.
Jag skriver också om min
egen tid som biskötare och
de fantastiska människor
jag träffade från benediktin-
ermunken Brother Adam
som avlade fram det duktiga
buckfastbiet till John Lars-
son i Klagshamn som var
den som gjorde mig med
bin.
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Bert Westerström

Helge Krarup
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Monica Braw

Ingmar Simonsson
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5.12.19 havde vi oplæsning ved medlemmer i
Cafe Pyt i Sydhavnen:

Bo Lille gik i H.C.Andersens (blodige) fodspor på
Ærø.

Juliane Preisler udvidede sin digtoplæsning med
kropslige mime-positioner.

Karsten Bjarnholt portrætterede i digtform en
erindret skolelærer.

Peter Winai kom fra Sverige for at læse op fra
manuskriptet til en kommende roman baseret på
hans viden om frivilligt socialt arbejde.

Per-Olof Johansson havde bl.a. et digt, der ikke
ville digte om alverdens ulykker, hvorved de netop
blev fremkaldt på vores nethinde.

Niels Roed så meget præcist verden fra et lille
barns vinkel.

Narcisa Vucina læste en gribende tekst fra krigen
i det gamle Jugoslavien.

Ole Bundgaard valgte af sine mange haiku livskl-
oge og humoristiske korttekster.

Helge Krarup var ordstyrer og læste rejsebilleder
af land og by i Danmark.



10

Karsten Bjarnholt:
At lære division

I skal ikke kun spørge, men også se
på hinanden, når I spørger hinanden,
om hvem, der opfandt slå-om-kjolen,
som frk. Jørgensen bruger
i jeres matematiktimer, drenge,
når I står ved siden af hende
oppe ved katedret,
når I får rettet divisionsstykker
og kigger ned ad hende,
siger hr. Bigandt, ordet er
synet, husk det, synet,
lige i synet!
Vi kan da godt sige, vi er blinde,
vi kan da godt sige, vi leder efter det onde
med lup, men nej, nej for satan. Det er vigtigt
at lære division, se om stykket går op,
eller om der er en rest
tilbage, når alt er delt.
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Underkastelse

Hundene bider hinanden til blods,
det er naturens orden, det er
den stærke, der har det bedste bid,
det er den mest aggressive natur,
der vinder. Resten er underkastelse.
Ordet er underkastelse, sagde hr. Bigandt,
husk det, underkastelse. Rejs jer op
når inspektør Johnsen, kommer ind
i vores klasse. Jeg står selv op imens,
sagde han. Der er ingen,
der tager skade af at vise
lidt respekt. I kan bare
tænke på noget andet
imens, sagde hr. Bigandt,
det gør jeg selv,
så kan I også.

Hud

Jeg kunne ikke være spøgelse
foran de bange piger, men hold kæft
hvor er deres fornemmelse for mystik god!
Jeg var levende og måtte påtage mig
den faste forms krop. Tyk
eller tynd! sagde hr. Bigandt,
nogen er spøgelser, andre
astrofysikere. Industrislagtere,
bliver dem af jer, der ikke er til bøger…
Ordet er hud. Jordens hud, din mors hud
og de dødes hud – Nej, jeg er ikke sikker,
da min mor døde, sagde hr. Bigandt,
vi græd så tårerne flød ned ad vores kinder.
Jesus’ hud var næsten grå af snavs og sol,
knastør, da han bøjede sig ind over bordet,
brækkede brødet i stykker, gav vinen
og sagde: Judas går i vores klasse!
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Peter Winai:
Volontärspelet

I Volontärspelet ska en programserie utvecklas. Det in-
volverar åtta deltagare i tidig tjugoårsålder på ett natur-
reservat i Sydafrika. Reservatet är uppdelat i två delar: en
för de vita lejonen, en för de bruna. Spelet går ut på att
injicera tankar hos deltagarna. Föreställningar, rädsla,
tvivel, förakt. Även om djurlivets faror lurar utanför res-
ervatets grindar, vilket kommer att drabba vissa delta-
gare, ruvar den stora faran inom deltagarna själva, när de
vänds mot varandra, med språket och en triggad
”vi/dom”-känsla som främsta vapen. Storyns världsska-
pande scener finns bland annat i hänvisningar till den
värld som byggts upp i tidigare utgivning (Ingreppet och
Levande döda). Karaktärer från de romanerna figurerar i
kulisserna. Det är till den världen läsaren får återvända,
med huvudsaklig placering i Sydafrika och med den pock-
ande känslan att något liknande som Volontärspelet my-
cket väl skulle kunna hända i vår samtid och kanske
redan har hänt utan vår vetskap. Med prologen förmedlas
budskapet att språket är ett effektivt vapen.
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Per-Olof Johansson

HER ELLER NU

Det var et mærkeligt digt,
digt uden den 3. verdenskrig,
digt uden tortur og voldtægt,
digt uden selvmord, transplantationer, kunstige fødsler,
uden blodtransfusioner, scanninger,
hjertestop, digt uden flugt, fald fra 4. sal,
digt uden mafiamord, uden butiksplyndringer,
digt uden 3. grads forbrændinger,
et digt uden incest eller børnerov,
digt uden politikermord, færdselsuheld,
ingen vulkanudbrud, oversvømmelser,
terrorbombninger, sneskred, jordskælv,
ingen børn der myrder børn,
et digt uden et skud, uden en pisk,
et digt uden nøgne sønderrevne lemmer,
et digt uden AIDS og HIV,
et digt uden et svineslagteri,
et digt uden bekendelser om rovmord,
hustruvold, druk, narkomisbrug,
ligskænding,
et digt uden angreb på offentlige
myndigheder, naboer, forældre, børn,
gamle legekammerater,
et digt uden skrig om hjælp,
uden antydning af appel,
et digt uden allergi, kravlende orme,
savlende monstre,
et digt uden afsløring af den elskedes intimeste
dele og tanker, et digt uden modløshed,
et digt uden overhængende livsfare.
Et mærkeligt digt af en virkelighedsfjern person.
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Niels Roed:
seks, snart syv

Min bedstemor kan ikke gå hun er lam jeg forstår ikke
ordet hun ligger inde i stuen. Min bedstefar siger hun kan
godt gå løfter hende ud på gulvet. Bedstemor ligger på gul-
vet hun græder kan ikke selv komme op i sengen. Bedste-
far siger hun kan ligge der når hun ikke vil høre hvad han
siger
Hver dag tager jeg bussen ud til min bedstemor jeg vil ikke
i børnehave det skal jeg min mor arbejder klokken syv på
et vaskeri min storesøster går i skole. Jeg kan sagtens
være alene hjemme. Min mor siger jeg vil lave ulykker jeg
vil lege med tændstikker huset vil brænde det vil hun ikke
risikere det ord forstår jeg ikke
Jeg er glad for hver dag at tage bussen ud til min bedste-
mor chaufføren er min bedste ven hedder Jens ved lige
præcis hvor jeg skal af. Jeg bliver altid ked ad det når det
ikke er ham der er chauffør
Fordi min bedstemor ikke kan gå det kan hun ikke det har
jeg selv set må jeg passe mig selv. Min bedstemor har en
stor kasse med legetøj fra dengang min mor var lige som
mig
Jeg kan godt hjælpe min bedstemor hente et glas vand
min storesøster har lært mig at smøre rugbrødsmadder
En dag fandt jeg en æske tændstikker bedstemor sov. Så
hyggede jeg mig i et lille rum inde under taget. Pludselig
skulle jeg sådan på toilettet. Da jeg kom tilbage lugtede det
af røg bedstemor kaldte på mig. Jeg skyndte mig ind i det
lille rum under taget stearinlyset var væltet der var gået ild
i en tegneblok. Bedstemor sagde jeg skulle fylde den lille
røde vandkande med vand og hælde det ud over ilden det
var jeg nu ikke så glad for måske løb vandet ned til dem
der ejede huset så blev min bedstemor og bedstefar måske
smidt ud jeg gjorde det alligevel bedstemor sagde bedstefar
måtte kigge på det når han kom hjem fra arbejdet
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Jeg fortalte ikke min mor om ildebranden hun ville straks
sende mig i børnehave det vil jeg ikke for så skal jeg være
stille sove til middag det vil jeg ikke min bedstemor sagde
heller ikke noget
Næste dag lugtede det stadigvæk af røg jeg spurgte ikke
min bedstemor hvad bedstefar havde sagt sikker på hun
ville begynde at græde vidste aldrig hvad jeg skulle gøre
gav hende i stedet for min egen store appelsin den blev
hun glad for spiste den med det samme sagde du kære
søde barnlille jeg forstår ikke ordet næste gang jeg bliver
syv skal jeg i skole så forstår jeg hvad ordene betyder
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Ole Bundgaard

Hvis jeg

Hvis jeg ser
længe nok
på græsset
kan jeg næsten
se det
gro.

Nattevandrer

Jeg er en nattevandrer
med mange fjender
det må du da vide Astrid.
Selvom du bor på en øde ø.

Jeg vandrer rundt i Berlin
efter min forsvundne sjæl.

Og selvom jeg ikke hører fra dig
ved jeg
det vil interessere dig
at jeg aldrig sover.
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Jeg ved det ikke

Jeg ved det ikke
det er ikke hvad det gir sig ud for
jeg skal ikke der ind
jeg har aldrig været der
har ikke lyst
hverken nu eller senere
det er ikke noget for mig
det blir det aldrig
det kan jeg love dig.

Hold næsehornet i kort snor

Hold næsehornet
i kort snor
ellers
løber det
om hjørner
med dig.

Jeg rejser mig

Jeg rejser mig op og råber
højt og tydeligt:
”Er der nogen, der hører
mig?”

Narcisa Vucina
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Helge Krarup
af Danmarksrejse gennem land og by

den gamle kirke
omgivet af vindmøller
ser lidt lille ud

som det er nu:
himlen faldefærdig
var det også sådan før

kører gennem landsby
ville jeg kunne bo her

jeg går i gågaden
i mange forretningsvinduer står der ”Sale”
jeg forstår ikke, så store er lokalerne vel ikke.
et sted ”Nail Academy”,
der er da ikke kunstakademi her
- og så for negle.
mange butikker har brunt papir for vinduerne,
salen er forladt
akademiet rømmet
husene vælter
byerne tømmes
måne og mørke

sådan har de siddet i stuen
sammen
i mange år:
hun med strikketøj og sytøj
han med aviser og papirer
hun ser på ham og tænker:
hvem er den mand.
det er aften
det ser ud som nat
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glasvæg
fra gulv til loft I nybyggede huse
udstillede liv
forrykkede liv
voyueristkaravaner defilerer forbi

Juliane Preisler

Bo Lille
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Dansk-Svensk Forfatterselskab
Danskt-Svenskt Författersälskap
dsfs@dansk-svensk.com
www:dansk-svensk.com

Facebookgruppen - hvor enhver er velkommen - administreres af Per-Olof
Johansson og Jonas Rasmussen.

För medlemskap vänligen kontakta:

Helge Krarup
helgekrarup@gmail.com

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

helgekrarup@gmail.com

Styrelsen arbejder, April 2013


