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Hans Holmberg 
– universitetslektor 
och författare– sam-
manfattade de båda 

författarnas ingångar i 
barnlitteraturen:
Astrid Lindgrens 

berättelser visar på 
vilken terapeutisk 

verkan fantasin har. 
Pojkarna i Astrids 

berättelser är ofta 8-
9-åringar, som kom-
penserar sin torftiga 
miljö genom fanta-

sin, i vilken de utför 
allt pojkar dröm-

mer om. Samtidigt 
pekade Hans på att 
riddar Kato (egentli-
gen styvfadern) i Mio 
min Mio, inte är helt 
igenom ond. När Mio 
äntligen når honom 
och sliter svärdet ur 
hans hand säger han 
”Se till att du hugger 
rakt genom mitt hjärta 
av sten. Det har skavt 
där inne så länge och 

gjort så ont”.

 DANSKT-SVENSKT FÖRFATTARSÄLLSKAPS LITTERÄRA BLAD 
DANSK-SVENSK FORFATTERSELSKABS LITTERÆRE BLAD/ nr 13.07

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.

Språka på poetiska, vol. 2 innehåller två moment.
Det första är tänkt att finjustera örat för poesi med några av världens 

språk. Här läser poeter dikter på sina modersmål utan översättning. Samtliga 
medverkande är bosatta i Sverige men har sin huvudsakliga bokutgivning i 

andra länder.
Det andra vill ge bemärkelse åt några översättares poesigärning. Översät-

tarna har ombetts läsa favoritdikter ur specifika verk. Dessa har valts efter 
Kristian Carlssons ”Backlist ett”, en diktsamlingskanon som ingår i ett 

större litterärt verk, som är antaget till utgivning på förlaget OEI EDITÖR.
I Språka på poetiska, vol. 2 möts således en poet och en översättare som 

arbetar med ”helt” olika språk.
Då Ordet besöket Ordtältet var det originaluppläsning av Remzi Basha 

på albanska. Den svenska delen stod Kristian Carlsson för. Han läste dikter 
av poeten Arthur Rimbaud ur Helvete och Illuminationer, vilka Helmer 

Lång översatt från franska.

Den 20 september inbjöd DSFS till en litterär-musika-
lisk matiné i Malmö. Det blev troligen den allra sista 
DFDS-aktiviteten i den pampiga patriciervillan Frid-

hemsborg* som dansk-svenska bokförläggaren, redaren, 
mecenaten m.m. Einar Hansen köpt med tanke på kul-
turellt utbyte över Sundet, men vilken övergått till an-

nan ägare i höst.
Sedan 1996 har DSFS varje år arrangerat kulturmöten 

på Fridhemsborg. Denna gång lyftes äventyr och fantasi 
hos Karen Blixen och Astrid Lindgren fram.

Emy Storm läste ur Astrid Lindgrens Mio, min Mio. 
Därefter framförde musikerna Maria Hultberg, flöjt, 

Erik Olsson, piano, och Anna Hammarqvist, sång, Ben-
ny Anderssons och Björn Ulvaeus’ melodi med samma 

namn.
Chili Turèll läste ”Det drømmende barn” ur Karen Blix-
ens Vintereventyr. Musikaliskt inslag var Der Wegwei-

ser av Franz Schubert.

Kaeth Gardestedt
*Fridhemsborg var inflytt-ningsklart 1916 och stannade i familjen Engeströms ägor till 1955 då Einar Hansen köpte huset. Fram till 1982 använde Malmö musikkonservatorium lokalerna. Därefter övertog AB Allhem (Einar Hansens förlag) huset. I bottenvåningen inrym-des Einar Hansens bokhisto-riska bibliotek samt de bokmu-seala samlingarna – allt är nu överfört till Universitetsbiblio-teket i Lund.Einar Hansens Forskningsfond 

Astrid Lindgrens berättelser visar på vilken terapeu-tisk verkan fanta-sin har. Pojkarna i Astrids berättelser är ofta 8-9-åringar, som kompenserar sin torftiga miljö genom fantasin, i vilken de utför allt pojkar drömmer om. Samtidigt pe-kade Hans på att riddar Kato (egent-ligen styvfadern) i Mio min Mio, inte är helt igenom ond. När Mio äntligen når honom och sli-ter svärdet ur hans hand säger han ”Se till att du hugger 

Om vi får utrymme över 
�

Aforismer
Av Rolf Zandén

1.
Jag skall aldrig
fördöma min dag
det var jag
som gav den order

2
Uttryck 
fordrar intryck

3
Det yttre var en mur
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Ann-ChArlotte Alverfors 
Boken Vem ska trösta 

Gösta är en självbiogra-
fisk bildroman som tidlöst 
och dagsaktuellt berättar 
om en författares liv och 
arbete. Om framgång och 
motgång. Om kulturfient-
lighet och skaparglädje. 

Om en16-årig tonårsmorsa 
som blir televiserad folk-
hemsprinsessa och lär sig 
att livets grundläggande 

behov handlar lika mycket 
om att trösta och bli trös-
tad, som att älska och bli 

älskad. 
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sker i litteraturen og 
indenfor dsfs område lige 
nu i såvel Danmark som 
Sverige, samtidig som 
den giver mulighed for 

at debattere dagsaktuelle 
temaer med andre 

interesserede.  
Den åbner desuden 
også mulighed for 

alle medlemmer, at 
vise eksempler på sit 
arbejde, fortælle om 

sker i litteraturen og 
indenfor dsfs område lige 
nu i såvel Danmark som 
Sverige, samtidig som 
den giver mulighed for 

at debattere dagsaktuelle 
temaer med andre 

interesserede.  
Den åbner desuden 
også mulighed for 

alle medlemmer, at 
vise eksempler på sit 
arbejde, fortælle om 

har skrivit en bok om skulptö-ren Yngve Lundell, mannen som ska-pade Mal-mös mest populära konstverk: ”Opti-mistorkes-tern”.Bokens titel: YnGVe LundeLL. Från 
skuLptur 
tiLL data-

konst. Utgivare: Skrivare-förlaget.

har skrivit en bok om skulptören Yngve 
Lundell, mannen som skapade Malmös 
mest populära konstverk: ”Optimist-
orkestern”.
Bokens titel: 
YnGVe LundeLL. Från skuLptur tiLL 
datakonst. 
Utgivare: Skrivareförlaget.

 hugger rakt 
genom mitt 

hjärta av sten. 
Det har skavt 
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DSFS har fått en egen blogg!
Som nogen af jer nok har opdaget, har vi fået en 
blog. Som bekendt er Dansk-Svensk forfatterselskabs 
primære formål:
”... 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….”
   Bloggen er således til for alle, medlemmer såvel 
som ikke medlemmer og er tænkt som en mulighed 
for at se, hvad der sker i litteraturen og indenfor 
DSFS område lige nu i såvel Danmark som Sverige, 
samtidig som den giver mulighed for at debattere 
dagsaktuelle temaer med andre interesserede.  
   Den åbner desuden også mulighed for alle 
medlemmer, at vise eksempler på sit arbejde, fortælle 
om de seneste udgivelser og få det debatteret og 
kommenteret.
   En blog er hverken mere eller mindre end hvad 
dens brugere gør den til, og uden levende debattører 
og aktører visner den. Men som levende interaktivt 
værktøj, er der få andre, der er så effektive – som et 
blogforum kan være – til opfyldelse af selskabets 
primære formål.Bloggen huserer lige nu på 
adressen: http://dsfblog.wordpress.com / Hvis du 
ønsker at starte en debat, eller vise uddrag fra 
dit arbejde – så sender du indlægget til mig på: 
harning@lycos.co.uk  så vil jeg snarest sørge for at 
lægge det ud (husk navn). Fatta  pennan, kasta dig 
över datorn – låt inte bloggen vissna och dö!

GO` FORNØJELSE!!

   Boel Harning

Redaktören har Ordet
i HiLtons Hiss på VäG tiLL 20:e och mor-
gonspinning konstaterar jag att våning 
13 inte finns. Vad döljer sig då mellan 
12 och 14? En spökvåning? Alls icke. 
Man bara hoppar över numret, precis 
som att många hotell inte har något rum 
nr 13. Detta till trots är 20:e våningen 
verkligen den 20:e, ty bottenplan är två 
våningar hög.

Ack, vad skrock kan åstad-
komma! En orsak sägs vara Judas, 
svikaren och förrädaren, som var den 
trettonde gästen vid Jesu sista måltid. 
Dock – precis som de alltid var 13 när 
alla lärjungarna var samlade kring sin 
mästare. I Kina lär 13 vara ett lyckotal.

Alla har vi säkert något som vi 
mer eller mindre omedvetet undviker. 
Katter som korsar gatan, att gå under 
stegar, nyckelknippor på bordet …

13-talet ger inte mig några  
olustkänslor. Därför håller du just nu 
nr 13 av Ordet i din hand. Leif och jag 
hoppas att du skall finna det intressant 
och inte känna några negativa vibra-
tioner. 

Leif heter Nelson i efternamn 
och är formgivare för Ordet från nu. 
Tillika är han ny medlem i DSFS. På 
visitkortet kan Leif sätta författare, 
grafiker och målare. Han är känd som 
en av Sveriges stora porträttörer och 
har bl.a. avbildat flera medlemmar i 
Svenska Akademien. Till våren väntar 
en utställning på Malmö Konstmuseum.

ordet …
Ord, ord, ord, ord. Ord gläder. Ord 
förklarar. Ord förvånar. Ord sticker. 
Ord missförstås. Ord missbrukas. Ord 
felanvänds. Ord förvirrar. Ord nybildas. 

Ord kan ha flera betydelser.
Ord förenklas, försvenskas/för-

danskas, förvanskas, glöms bort.

Ord har så olika valörer beroen-
de på vem som använder dem, i vilket 
sammanhang, med vilken betoning.

Ord är viktiga. Ensamma och 
när de bildar meningar. Allvarliga 
meningar, roliga meningar.

på Bok & BiBLiotek, säkert välkänt 
även för våra danska läsare, fanns så 
många ord att det kändes som Vagn 
Steens ordmyrstack. Så många montrar, 
så många tryckta böcker, tidskrifter, 
ljudböcker, böcker för vuxna och barn, 
fackböcker, böcker av alla de valörer 
och på många olika språk. 

Besökarnas armar förlängdes av 
kassar fullastade med böcker.

Flera förlags montrar var utrus-
tade med mikrofoner med vars hjälp 
författares ord spreds till besökarna; 
ibland samlade i stora grupper, ibland 
lojt passerande. 2.350 programpunkter 
fanns att välja bland!

Lugnare var det kring Ordtältet 
under Malmöfestivalen där Kristian in-
bjöd till Språka på poetiska. Att känna 
in vad som menas på ett okänt språk är 
spännande. Jag tänker på mina möten 
i bl.a. Tel Aviv, Katowice, Jyväskylä, 
Prag där jag varit utlämnad till tolk 
och ibland under lyssnandet själv helt 
misstolkat vad som sagts. Inte ens 
kroppsspråket stämmer mellan olika 
kulturer, men vad det är intressant att 
försöka förstå!

Välkomna att höra av er till 
denna dansk-svenska skrift!

  kaetH Gardestedt 
som redigerat, skrivit och fotograferat 
där inte annat anges.
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Under Malmöfestivalen var Kristian Carls-
son under fyra kvällar ansvarig för en av 
programpunkterna i Ordtältet. 
Rubriken var ”Språka på poetiska, vol. 2”, 
en uppföljning av motsvarande aktivitet vid 
förra årets festival.
 
så Här presenterar kristian proGramserie:

Språka på poetiska, vol. 2 innehåller två moment.
Det första är tänkt att finjustera örat för poesi med några 

av världens språk. Här läser poeter dikter på sina modersmål 
utan översättning. Samtliga medverkande är bosatta i Sverige 
men har sin huvudsakliga bokutgivning i andra länder.

Det andra vill ge bemärkelse åt några översättares 
poesigärning. Översättarna har ombetts läsa favoritdikter ur 
specifika verk. Dessa har valts efter Kristian Carlssons ”Back-
list ett”, en diktsamlingskanon som ingår i ett större litterärt 
verk, som är antaget till utgivning på förlaget OEI EDITÖR.

I Språka på poetiska, vol. 2 möttes således en poet och 
en översättare som arbetar med ”helt” olika språk.

Då Ordet besökte Ordtältet var det originaluppläsning 
av Remzi Basha på albanska. Den svenska delen stod Kristian 

Språka på poetiska

Remzi Basha och Kristian Carlsson utanför Ordtältet 
efter sina framträdanden.

Det var riktigt trångt på Loftet i 
Malmö när det dansk-svenska för-
fattarparet Lis Vibeke Kristensen och 
Bertil Petersson berättade om hur 
det  är att vara ett skrivande par. De 
gav en öppenhjärtig beskrivning om 
sitt liv tillsammans och sitt förfat-
tarskap.

Kvällen inleddes med mysig kaf-
festund och hembakade kanelbullar, 
för det hela ägde rum den 4 oktober.

Närmast på Bertils agenda står 
”Utkast av Stenboken” som äger 
rum den 19 oktober i Skagen.

Carlsson för. Han läste dikter av poeten Arthur Rimbaud ur 
Helvete och Illuminationer, vilka Helmer Lång översatt från 
franska.

Mer information finns på http://www.smockadoll.se

Par i litteratur ...
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”Det drömmande barnet”
Den 20 september inbjöd DSFS till en litterär-musikalisk 
matiné i Malmö. Det blev troligen den allra sista DSFS-
aktiviteten i den pampiga patriciervillan Fridhemsborg* som 
dansk-svenska bokförläggaren, redaren, mecenaten m.m. 
Einar Hansen köpt med tanke på kulturellt utbyte över Sun-
det, men vilken övergått till annan ägare i höst.

sedan 1996 Har dsFs Varje år arrangerat kulturmöten på 
Fridhemsborg. Denna gång lyftes äventyr och fantasi hos Karen 
Blixen och Astrid Lindgren fram.

Emy Storm läste ur Astrid Lindgrens Mio, min Mio. 
Därefter framförde musikerna Maria Hultberg, flöjt, 

Erik Olsson, piano, och Anna Hammarqvist, sång, Benny 
Anderssons och Björn Ulvaeus’ melodi med samma namn.

Chili Turèll läste ”Det drømmende barn” ur Karen 
Blixens Vintereventyr. Musikaliskt inslag var Der Wegweiser 
av Franz Schubert.

Hans Holmberg – universitetslektor och författare 
– sammanfattade de båda författarnas ingångar i barnlit-
teraturen.

Astrid Lindgrens berättelser visar på vilken terapeu-
tisk verkan fantasin har. Pojkarna i Astrids berättelser är 
ofta 8-9-åringar, som kompenserar sin torftiga miljö genom 
fantasin, i vilken de utför allt pojkar drömmer om. Samtidigt 
pekade Hans på att riddar Kato (egentligen styvfadern) i Mio 
min Mio, inte är helt igenom ond. När Mio äntligen når honom 
och sliter svärdet ur hans hand säger han ”Se till att du hug-
ger rakt genom mitt hjärta av sten. Det har skavt där inne så 
länge och gjort så ont”.

Det lyser om henne när hon står framför 
publiken och läser ur Karen Blixens 
”Det drømmende barn”. En vacker, färg-
stark kvinna, helt visst, men det är utstrål-
ningen som talar, en harmoni som ingen 
skådespelarskola kan lära ut. 
Chili Turèll möter jag för första gången på 
Fridhemsborg.

Hon Berättar att hon är utbildad skådespelare vid 
Aarhus teater. Jag får senare veta att hon medver-
kat i tv utöver sin skådespelargärning på bl a Det 

Kongelige. 
Under 35 år har Chili praktiserat olika former av yoga 

och meditation, undervisat i drama med betoning på person-
lig utveckling och fokusering på holism. Hon är även förfat-
tare, föredragshållare och flitig inläsare av ljudböcker. Chili 
har nyligen avslutat inspelningen av Daode Jing og de 6 lyd-
løse lyde på en dubbel-cd.

Den klassiska, kinesiska visdomsboken Tao te king 
berättas och sjungs av bl.a. Chili Turèll, som ett tyst ackom-
panjemang till sex ljudlösa, helande ljud. 

– Disse lyde er tilknyttet kinesisk medicin, ved at 
udøve lydene styrkes de indre organger. En metode til helse 
og velvære, säger Chili

I lIvets strøm
Det var när hennes man, Dan Turèll, blev sjuk, som livet fick 
en helt ny inriktning. I Danmark, som i så många andra län-
der, fungerar inte sjuk- och hälsovården som vi medborgare 
önskar. Hon ifrågasatte också skolmedicinen och upplevel-
serna finns nu samlade i den nya självbiografiska boken, I 
livets strøm.

Chili berättar att boken handlar ”om mødet med dø-
den og sundhedssystemet. Om at tackle afmagt og kaos, om 
vejen til afklaring og indre ro. Om alternative selvhelbredel-
sesmetoder som meditation, medicinsk qi gong og kinesisk 
medicin, holotropi og taoistisk livsfilosofi. Om at forvalte sit 
liv personligt og kunstnerisk. Om indre stilhed og balance 
i livet. Om vejen til accept og nyt liv i livets store udford-
ringer.”

Att skriva denna bok – och att tala kring den – är ett 
sätt att få bukt med egna tankar, men också att sprida infor-
mation, inspiration till andra att engagera sig. 

Den första boken, 
daGBoG tiL min datter, ut-
kom första gången för 25 år 
sedan, nu är det dags för en 
tredje utgåva. Chili berättar 
här om andra möten, näm-
ligen, som hon själv säger: 
”Om mødet med livets stør-
ste under. I fortættede glimt 
skildres tanker, følelser og 
begivenheder før, under og 
efter fødslen. Et livsbekræf-
tende nærbillede af forvand-
lingen fra kvinde til mor.”

Chili Turèll 
skådespelare, författare, lIvsåskådare, som ser tIll hela männIskan
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*Fridhemsborg var inflyttningsklart 1916 och 
stannade i familjen Engeströms ägor till 1955 då 
Einar Hansen köpte huset. Fram till 1982 använde 
Malmö musikkonservatorium lokalerna. Därefter 
övertog AB Allhem (Einar Hansens förlag) huset. 
I bottenvåningen inrymdes Einar Hansens bokhis-
toriska bibliotek samt de bokmuseala samlingarna 
– allt är nu överfört till Universitetsbiblioteket i 
Lund.

Einar Hansens Forskningsfond – grun-
dad 1972 – har till syfte att stödja humanistisk 
forskning i samverkan mellan Köpenhamns och 
Lunds universitet. Einar Hansen donerade också 
en professur i bok- och bibliotekshistoria till Lunds 
universitet 1986.

Einar Hansens vision att göra Fridhemsborg 
till ett kulturcentrum för 2000-talets Öresundsregi-
on hann förverkligas, men hur ser det ut i framti-
den med de nya ägarna?

Karen Blixen låter sina romanfigurer ge omgivningen 
mytiska roller; över huvud taget spelar myterna stor roll i hela 
hennes författarskap. I Det drømmende barn blir fattigbarnet 
Jens adopterad och flyttad till fina Bredgade. Hur allt ser ut här 
har han fått veta av en jungfru som arbetade hos de eleganta 
familjerna. Så länge han kan förundra sin omgivning och själv 
uppfylla allt han i fantasin drömt om lever han gott, men när 
fantasin inte längre får näring svinner livet.

Avslutningsvis fick vi höra två berättelser om gökar. 
Astrid Lindgrens lustiggök handlar åter igen om sjuka barns 
fantasier medan Karen Blixens gökur varje dag kl 12 lockar 
herdepojkarna som tror att det är en levande gök.

En sagolik eftermiddag med ett åttiotal gäster, som 
hoppas på fortsättning till våren.

Emy Storm, Hans Holmberg och Chili Turéll

Erik Olsson, piano, Anna Hammarqvist, sång, och Maria Hultberg, flöjt
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Jenny Berthelius
Paul Sanger är tillbaka efter 
ca 15 år! 
I höst kommer en ny deck-
are näckrosen, där krimi-
nalkommissarie Paul Sanger 
för första gången är den som 
berättar om händelserna. 
Soleka förlag.

erik henriques Bing
Oversat: Martin Lamm: 
strindBerG oG maGterne

eFter strindBerG ocH mak-
terna, 1936
Forlaget Tågaliden, 2006
 
sLæGtninGe FortæLLer

- Bendix, Bing, Henriques 
og Melchior
Antologi, Forlaget Tågali-
den, København 2006
 
sHaBBat den 29. marts 2014
- eller The times they are 
a-changin’
Pamflet,Forlaget Tågaliden, 
København 2007

Anne MArie BJerg 
som i 2003 nød den ære at 
modtage Dansk-Svensk For-
fatterselskabs diplom for sit 
arbejde som oversætter mel-
lem svensk og dansk, udgav 
i august 2007 på Forlaget 
Bindslev i København bogen 
”på dansk Ved ... et essaY 
om Litterær oVersætteLse”.  
Bogen handler alment om 
at oversætte, men især om 
at oversætte mellem nære 
sprog som svensk og dansk, 
og især romaner af Göran 
Tunström, Kerstin Ekman og 
Selma Lagerlöf.

Jörgen DiCAnDer 
Påskoratorium ”så är FuLL-
komnat” för kör, stråkorkes-
ter, solister, puka och orgel 

OBS! Vår bibliote-
karie Tove Persson 
vårdar Danskt-
Svenskt Författar-
sällskaps bibliotek, 
som skall spegla 
medlemmarnas pro-
duktion. 

Böckerna används 
vid sällskapets bok-
presentationer, så 
det är vars och ens 
eget intresse att vara 
representerad. 

Böckerna läm-
nas eller skickas 
till Danskt-Svenskt 
Författarsällskap, 
Lilla Torg 9, 
211 34 Malmö.

Ann-ChArlotte Alverfors 
Boken Vem ska trösta 
Gösta är en självbiografisk 
bildroman som tidlöst och 
dagsaktuellt berättar om en 
författares liv och arbete. 
Om framgång och motgång. 
Om kulturfientlighet och 
skaparglädje. Om en16-årig 
tonårsmorsa som blir televi-
serad folkhemsprinsessa och 
lär sig att livets grundläg-
gande behov handlar lika 
mycket om att trösta och bli 
tröstad, som att älska och bli 
älskad. 

ursulA BAuM hAnsen 
har oversat følgende bøger:

teHuset på muLBerrY stre-
et, dansesaLen på maGnoLia 
street oG puBBen på mapLe 
street, 
alle af den irske forfatter 
Sharon Owens. De foregår 
i Belfast og er hjertevarme 
og sjove fortællinger om de 
forskellige etablissementer, 
deres værter, personale og 
kunder. Schultz forlag
 rosendYrkerne aF cHar-
Lotte Link.
En bog om en kvindes dra-
matiske oplevelser på øen 
Guernsey lige fra barndom-
men og krigens tid, hvor øen 
bliver besat af tyskerne, og 
til hun som ældre genser sin 
ungdoms kærlighed i for-
bindelse med et drama, der 
ryster alle omkring hende. 
Borgens forlag

är i tryckstadiet. Förlag: 
Bokboden. För närvarande 
arbetar Jörgen med ett 
filmmanus – innehållet är 
tillsvidare hemligt.

ulrikkA s. gernes
Efter ti digtsamlinger 
debuterer lyrikeren som 
børnebogsforfatter med bil-
ledbogen ”misForståeLsen”. 
Bogen handler om pigen 
Idas kreative omgang med 
sproget for at opnå noget, 
hun ikke må: få to kattekil-
linger ... 
Bogen udkommer på Bor-
gens Forlag og er overdådigt 
illustreret af Mette-Kirstine 
Bak.

hAns holMBerg
stad, öppna diG! Vandringar 
och färder i Kristianstad 
med omnejd, ett urval av 
ariklar. 2007 

Jo herMAnn
HVis Gud er sVaret - HVad er 
så spørGsmåLet?
24 essays om kristendommen. 
Det Andersenske Forlag

Det er en debatbog om 
kristendommen og dens pla-
cering i samfundet, historisk 
og aktuelt.

Från och till trycket
nya produktIoner från medlemmarna

Ann-Charlotte Alverfors, 
foto: Krister Persson
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Bogen har egen hjemmeside 
på www.hvisgudersvaret.dk.

hAns JAnstAD 
har skrivit en bok om skulp-
tören Yngve Lundell, man-
nen som skapade Malmös 
mest populära konstverk: 
”Optimistorkestern”.
Bokens titel: 
YnGVe LundeLL. Från skuLp-
tur tiLL datakonst. 
Utgivare: Skrivareförlaget.

f.P. JAC
aGurkerne kVækker, 
digter. Borgens Forlag, 
april 2007 
Sørnlysninger. Digter. Bor-
gens Forlag, november 2007 
Duoen Jac og Schnack: 
Digter 2007. Lindhardt & 
Ringhof, oktober 2007 

susAnne Jorn 
med et HaLVt øje. 
Forlaget Sohn. København, 
2006. 
Her er et af samlingens 
digte:

uro er sortest.
sorG, HVidest.
 
LYkke er purpur.
uLYkke, Grå.
 
HåB er urGuL

HæVn, BLodrød.
 
ikkeVoLd er turkis.
VoLd, BLeGoranGe.
 
LøGn er Grøn.
sandHed, VioLet.
 
prosa er pink.
poesi, BLå.
 
døden er FarVeLøs -
LiVet, et manGeFarVet maLeri.

Bidrag yder til antologien 
LiV eFter LiV, Annie Dunch, 
Documentas, 1. sept. 2007.
Bogen kredser om temaet 
reinkarnation.
Info: www.chiliturell.dk   
www.nordosten.dk, www.
bonnierbooking.dk

höstmöte med 
dIplomuddelIng

 

Lørdag den 3. november:
høstmøde kl. 13.00
Diplomuddeling kl 14
 
Dansk-Svensk Forfatterselskabs diplom 
for 2007 gives for indsatser i formid-
ling af svensk lyrik. Det går til Torben 
Brostrøm og chr. yde Frostholm.
motiveringer af Vagn Steen og helge 
Krarup. Derefter debat om litteraturfor-
midlingen over Øresund.
Arrangeret af Dansk-Svensk Forfatter-
Selskab og Seniorgruppen.
 
Danskt Forfatterforenings lokaler, 
Strandgade 6, København lørdag den 
3. november  

BokreCePtion På loftet 
Lördagen den 17 november kl. 14-16 
Vid detta evenemang presenterar 
danska och svenska författare sina nya 
böcker. Anmälan till 
dsfs@dansk-svensk.com 
Eller tfn: Kristian +46(0)40-83246

stADsArkivet i MAlMö.
Torsdagen 29 november kl. 18 
Anna Svenson visar runt på Stads-
arkivet i malmö. Det är nödvändigt 
att anmäla sig eftersom utrymmet är 
begräsat.
Kontaktperson: 
Thomas grundberg, tg@djingis.se, 
+46(0)46-151614

DAnsk-svensk forfAtterselskABs 
litterære kAlenDer 
Fredag den 15. februar 2008 kl 16 
på chester’s Bogcafé, Strandgade 26, 
København
Præsentation af Dansk-Svensk Forfat-
terselskabs litterære kalender ”min 
första/mit første”.

”min første dikt i Sverige” af guilem 
Rodrigues da Silva og ”Farvel til den 
tyrkiske skrivemaskine – for at skrive 
på dansk” af Adil Erdem.

Shuntaro Tanikawa
en cHaGaLL oG et BLad. 
Arena. København, 2006. 
Oversættelse s.m. Midori 
Fischer.

kArin lenz
Teater Sagohuset i Lund har 
påbörjat repetitionerna av 
den översatta pjäsen Frida 
K, lämplig pjäs att spela in-
för 100-års jubileet av Frida 
Kahlos födelse.
Boken Feminist, jaVisst är ett 
snäpp närmare publicering...

JAn Mårtenson
gav senast ut diktsamlingen 
”kärLekssViter” och hade
17 avsnitt om kulturella 
sevärdheter i Västergötland 
i kokboken ”köksVäGen tiLL 
VästsVeriGe”. 
Närmast på gång är dikt-
samlingen ”dikter iniFrån”, 
utkommer i november på 
Gondolins förlag. Den hand-
lar om två resor innanför 
mentalsjukhusets väggar i 
mitten av 1990-talet.
www.janmartenson.net

klAus rifBJerg
HoVedLøs er en selvstæn-
dig fortsættelse af romanen 
Esbern. 
Kim Dahlman-Winther styrer 
gennem livet og et besat 
Danmark, der balancerer 
på kanten af katastrofen. 
Gyldendals forlag

Chili turèll
Udkommer september 2007 
med erindringsbog i LiVets 
strøm, Lindhardt og Ringhof
Genudgiver 19. september 
2007 daGBoG tiL min dat-
ter, Lindhardt og Ringhof. 
Bogen fejrer hermed 25 års 
jubilæum
 
Har indtalt den kinesiske 
klassiker Tao te king på 
dobbelt-CD sammen med 
Jørgen Buhl, sang og guitar, 
Lotus Turèll. Hugo Hørlyck 
Karlsen og Torben Buhl.
CD’en hedder daode jinG oG 
de 6 LYdLøse LYde, udkom 1. 
september 2007 på forlaget 
NordØsten.

gratulerar
jan mårtenson 
har tilldelats 50.000 kr av 
Svenska Akademien ur Stina 
och Erik Lundbergs stiftelse. 
Vi har också kunnat läsa 
att Jan tidigare i år donerat 
hela sin brevsamling med 
tusentals brev från många 
kända författare till Univer-
sitetsbiblioteket i Lund. 
www.janmartenson.net

monica Braw

har tilldelats Författar-
centrum Syds förenings 
stipendium 2007 med mo-
tiveringen: ”Monica Braw 
förenar forskarens stringens 
och djupa kunskap med 
romanförfattarens män-
niskokännedom och fantasi. 
I sitt författarskap har hon, 
genom samurajer, atombom-
bens överlevande och Linnés 
lärjungar, fört en avlägsen 
del av världen lite närmare 
de svenska bokläsarna”. 
Stipendiet utdelades i sam-
band med Författarcentrum 
Syds årsmöte på Loftet i 
Malmö.

F.p. jac

har fått det fina priset
Morten Nielsens Mindes- 
legat, 2006

Hans Janstad, bild: Leif Nelson
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til at lade mig se korrek-
turen? Og skal jeg også 
lade en jurist vurdere det?

I hvert fald vil jeg 
nødig brænde materialet. 
Men? Jeg skulle nødig 
misbruge en fortrolighed.

Sig mig, har I lignen-
de erfaringer?

Og har I taget stilling 
til hvad I vil overlade til et 
offentligt arkiv?

Vagn Steen
Næstformand
 
Svara gärna direkt till 

Vagn Steen, 
Hauchsvej 20 2.th., 

DK 1825 Frederiksberg C.
e-mail: 
vagn_steen@hotmail.com

geMMe korrektur?
Vi har nok alle udkast og 
korrekturer liggende til 
vores egne bøger – og 
andres.

I en god vens selvbio-
grafi var der et afsnit om 
hvordan han var blevet 
snydt af en kendt mand i 
København. Men for-
læggeren viste det til en 
advokat, og han mente 
ikke det kunne holde i en 
retssag. Det blev strøget.

I en bog om udvikling-
en i en anden del af 
rigsfællesskabet stod der 
at der var enighed om at 
en kommende post i hvert 
skal ikke skulle besættes 
af en nævnt person. Det 

Vice har Ordet
så en politiker og gav 
forfatteren det råd (som 
var mere end et råd) at 
stryge det. 

To strygninger. Jeg 
har mere specielle ting 
som jeg ikke en gang kan 
fortælle om her.

Skal mine eksemplarer 
af korrekturen ind til mit 
arkiv på Det kongelige 
Bibliotek? 

Skal fremtidens histo-
rikere kende til dem? Og 
helst uden at skandale-
journalister kaster sig over 
dem.

Hvad skal jeg gøre 
hvis jeg kommer i tvivl? 

Skal jeg spørge forfat-
terne der har vist mig den 

AstriD linDgren 100 år
Onsdag den 14. nov. kl 15.

På selve dagen erindrer vi 
Astrid Lindgren endnu en 
gang – og med oplæg på 
dansk.
1. Annette Øster, center 
for Børnebøger, taler om 
eventyrformen.
2. Kina Bodenhoff belyser 
sine nyoversættelser af 
store dele af værket og de to 
biografier om det.
3. jens Andersen, kultur-
journalist på Berlingske 
Tidende fortæller om da han 
interviewede hende.
Bagefter samtaler om vores 
læsning og højtlæsning og 
TV-kik.
 
I Dansk Forfatterforenings 
lokaler, Strandgade 6, 
christianhavn, Dansk-Svensk 
Forfatterselskab og Senior-
gruppen i Dansk Forfatter-
forening.

European Word Cup - EM  i 
författarfotboll, Malmö 7-9 
juni med lag från Sverige, 
Danmark, Tyskland, Ungern, 
England och Italien.
Förutom fotboll var det dag-
liga uppläsningar.
På bilden det danska förfat-
tarfotbollslaget.
Läs mer på 
www.forfattarlandslaget.se


