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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.

b) vari ett l. flera ord uppträda; särsk. dels om grammatisk kategori (t. ex. ett verbs huvudformer) ss. karakteriserad av
vissa formella kännetecken, dels (o. numera vanl.) konkretare: form av ett ord (t. ex böjnings l. sidoform), ord i viss forin.
MÖLLER (1790).
Ordformen är actif eller passif. MURBERG FörslSAOB Bih. (1791).
Gammaldags ordformer. ENBERG SvSpr. XXX1I (1836).
ETZLER Zig. 183 (1944). AVLEDNINGAR: Avledn.:
ordformig. adj.
(†) till -form 1; i uttr. ngts ordformiga konfirmation, om bekräftelse l. stadfästelso av ngt i dess befintliga ordalydelse.
RARP 8: 199 (1660).
(3) ORD-FORMEL. (till ordalagen fixerad) formel, särsk. i motsätt- ning till (iet tankeinnehåll som gm den ut- tryckes;
stundom pregnant: tom l. innehållslös formel; jfr ord, sbst.² ³ u a. SC ¹: 730 (1820; pregnant).
PedT 1893, s. 83.
(3) ORD-FORMULÄR. (†) i fixe- rade ordalag avfattad lärosats o. d.; äv. allmän- nare: uttryck(ssätt); anträffat bl. i pl; jfr
form 1, -formel. CAVALLIN Herdam. 3: 322 (cit. fr. 1697; allmännare).
WULF Köppen 2:241(1799).
ORD-FORSKARE.
[jfr t. wortforscher]
i sht språkv. jfr -forskning. BJöRKEGREN 1182 (1784).
ORD-FORSKNING.
[jfr t. wort- forschung]
i sht språkv. vetenskapligt studium av ord o. deras historia.
WIKFORSS 2: 1019 (1804).
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. (1937; tidskriftstitel).
(3, 4) ORD-FOT.
[efter t. wortfuss, först använt av skalden F. G. KLOPSTOCK († 1803)]
metr. ord l. prosodiskt sammanhörande grupp av ord, betraktat (betraktad) ss. rytmisk enhet; jfr fot 7. Phosph. 1811, s.
501.
2NF 37: 924 (1925).
(1, 3, 4) ORD-FYND. (i sht i vitter stil) finnande l. på- träffande av (förut okänt) ord l. uttryck; vanl. konkret, särsk.:
välfunnet l. träffande ord l. ut- tryck; förr äv. med klandrande innebörd, om ord l. uttryck som utgör en språklig nybildning.
Ingen föll dig an för ordfynd och grecismer. BERGKLINT Vitt. 29(1772).
Jag gjorde under mitt uppehåll i Värmeland några rätt märkeliga ordfynd. (PETERsEN o.) SÄv E Brevvexl. 50(1853).
NoK 98: 64 (1931; konkret).
(1,3,4) ORD-FYNDIG. som lätt finner (träffande) ord l. uttryck; uppfinningsrik l. fyndig i fråga om ord l. uttryck; äv.
över- gående i bet.: kvick, munvig; om sak: som visar l. ger uttryck åt dylik egenskap; jfr hittig. (Sv.) Ordfyndig .. (fr.) Fertile
en bons mots. NORDFORSS (1805).
1LundagKron. 172 (1918).
Hagbergs ordfyndiga Shakspere-översättning. ÖSTERGREN (1934).
(1, 3, 4) ORD-FYNDIGHET ~⁰02 l. ~²⁰⁰
[jfr -fyndig]
egenskapen att vara ordfyndig.
NORDFORSS (1805).
(3) ORD-FÄKTNING. (i sht i vitter stil) ordstrid. CAVALLIN 2: 670 (1885).
(1, 3) ORD-FÄLLE, n. (†) yttrande;
jfr -fall.
RICHARDSON Krigsv. 1: 328 (1738).
(3) ORD-FÄSTA, v.
(i skriftspr.) flxera (ngt) i ord, uppteckna, nedteckna; i Sht i pass. o. i p pf. Mo LIN SvSpörsm. 29 (1905)
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Medlem eller Medhäng

S

utanför mitt fönster. Skidåkare tar
sig runt runt på det stora fältet och barnen åker pulka.
Lite längre bort finns skridskoåkarna. Här kan man
studera allt från nybörjarnas tappra försök att likt nyfödda
kalvar få ordning på benen, över dem som vant och metodiskt tar sig fram med snabba skär till de mera ekvilibristiska med eleganta hopp.
Tankarna gör sina hopp medan jag studerar aktiviteterna, blicken dröjer vid det grå vattnet bortom snöfältet,
Sundet, som skiljer Danmark och Sverige. Och här sitter jag
och pusslar samman magasinet till föreningen som förbinder
författare på båda sidor detta Sund: Danskt-Svenskt FörfattarSällskap.
Du som läser dessa rader tillhör troligen dess medlemmar. Troligen därför att skriften sprids utanför den inre
kretsen till presumtiva medlemmar och andra intresserade.
Troligen också därför att du kanske tillhör dem som tror sig
vara medlem, men som inte betalat avgiften och därmed
blivit ett medhäng.
Medlemsavgiften är låg, men den skall bekosta portoutgifter, kontorsmaterial etc. Tack vare bidrag från bl a Malmö
Kulturstöd kan vi arrangera olika aktiviteter, ha eget kansli
på Hedmanska gården i Malmö – samt ge ut Ordet. Med fler
betalande medlemmar kan vi bli ännu bättre; även om jag
som adjungerad vill påstå att styrelsen gör sitt bästa för att
hålla föreningen och engagemanget igång.
nön gnistrar i solen

Jubileumsår
Varje år finns något att fira – i år är det DSFS tur att fira 15årsjubileum. Det var 1995 som Bengt Liljenberg instiftade

detta litterära sällskap för en fördjupning av kontakterna
mellan litterära yrkesutövare samt verka för vidgat och
förbättrat litteraturutbyte mellan Danmark och Sverige.
Medlemmar är professionella skribenter och översättare
samt några illustratörer. Sällskapet har under denna tid gett
ut ett antal böcker* med medlemmarna som författare.
Känner du någon som borde vara med? Tipsa styrelsen!
Kontrollera också att du själv betalt så du verkligen är medlem och inte medhäng.
Mer om Jubileet och DSFS’ historia i nästa utgåva av Ordet.
På följande sidor kan du se andra medlemmars nyligen
publicerade verk och läsa intervju med Monica Braw. Hans
Holmberg har skrivit om Bibliotekens viktiga roll, ett ämne
mycket aktuellt på den svenska sidan. Det finns även ett
kalendarium så du kan notera DSFS-datum i kalendern.
Samt lite smått och gott om vad som varit. Viktigt datum
är givetvis den 10 april då vi har årsmöte – intresserad
att ställa upp för föreningen? – och ett symposium om Ola
Hansson, svensk författare som bl a betraktat Köpenhamn
som ett paradis. Närmast i tiden ligger ”Visuel og konkret
poesi” med Jesper Olsson och vår tf formand Helge Krarup.
Väl mött!
Kaeth Gardestedt
* Det finns ett ansenligt lager med böcker på kansliet.
Dessa säljs till medlemmarna för minipris. Hör av dig till
ordet@dansk-svensk.com om du är intresserad att köpa!

Japans historia,
grymt vacker
Monica Braw är fil.dr. i japansk
historia, tidigare Svenska Dagbladets
korrespondent i Tokyo och en av Sveriges
främsta japanexperter.
Monica har tidigare varit
styrelseledamot i DSFS, men sista tiden
med författandet av sin bok om Japans
historia har hon tagit ”time out” från oss;
för att komma tillbaka igen till hösten.
I ”Trollsländans land” presenterar
Monica på ett personligt sätt ny forskning
och egna reportage om kejsare, samurajer,
munkar, kvinnor, bönder, stadsbefolkning
och poeter.
Hon har redan tidigare skrivit många
böcker om Japan, senast romanen
”Främling” om Linnélärjungen Carl Peter
Thunbergs tid där.

att ägna sig åt det som var vackert, att kunna skriva
dikt, att spela och lyssna på musik, att bära vackra
kläder, att färdas långsamt genom stilla trädgårdar,
att tävla om vem som blandade den mest väldoftande
parfymen. I den kulturen var kvinnorna också framträdande. Japans klassiska litteratur skrevs av kvinnor,
under denna tid. Den är fortfarande så omtyckt att den
till och med blivit manga.
Hur har du hittat material till din bok?
-Å ena sidan har jag velat förmedla olika tolkningar av historien som gjorts av forskare både i Japan
och i andra länder. Många av deras böcker kan man
faktiskt hitta på framför allt universitetsbiblioteken
här i Sverige. Fjärrlån är fantastiskt!
-Å andra sidan har jag velat göra historien levande genom att berätta hur den upplevs i Japan idag.
Under mina femton år som utrikeskorrespondent i
Japan besökte jag många historiska platser. Det har jag
fortsatt med under arbetet med ”Trollsländans land”.
Jag har också intervjuat japanska historiker.
-För det tredje vill jag göra röster från det
förflutna hörda. Därför har jag tagit med utdrag ur litteratur och gjort historiska personporträtt.

Varför heter boken ”Trollsländans land”?
-Japanerna har många poetiska namn på sitt
land. Ett är ”Trollsländans land”. Det förekommer
redan i de mer än tusenåriga krönikorna om Japans
mytiska förflutna. När jag dessutom upptäckte att trollsländan inte bara är vacker utan också grym tyckte
jag det var ett passande namn eftersom den japanska
historien på många sätt är mycket grym.
Är den grymmare än annan historia?
-Det kan man kanske inte säga. Men onekligen
innebar samurajernas krigarideal att människans liv
inte på något vis var heligt.
Men det är väl ett buddistiskt land. Respekterar inte buddisterna livet?
-Jo, till den grad att man egentligen inte alls får
döda. Men buddismen lär också att livet är förgängligt,
och det är en uppfattning som genomsyrar japanernas
liv genom århundradena.
På vad sätt är Japans historia vacker?
-Å, på många sätt. Under Heian-tiden, till exempel, omkring 1000-talet, präglades hovkulturen helt
och hållet av skönhetsideal. Det viktigaste av allt var

Det låter som en stor bok. Men du har
hållit på med den i fem år?
-Jag är själv lite överraskad. Det blir 800 sidor.
Och en vacker bok. Jag är väldigt glad för att formgivaren Annika Lyth tar hand om det. Men det hade
kunnat bli mer. Jag har inte skrivit om 1900-talet. Och
en separat bok om inflytelserika japanska kvinnor i
historien funderar jag på.

–––
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Hans Holmberg

Bibliotek som
lyfter läsningen
mot nya höjder

I

sina minnen från sina fotvandringar

i 1700-talets Europa berättar Ludvig Holberg att han ofta besökte
offentliga och privata bibliotek. Han
ger intressanta tidsbilder och den från
Mazarins offentliga bibliotek är av särskild vikt för att den så klart blixtbelyser bibliotekets roll.
Han berättar att han till sin förvåning fann, att studenterna köade utanför ingångsdörren otåligt väntande på
att bibliotekarien skulle öppna. Vad
var det som var så begärligt därinne
i detta bibliotek i Paris hjärta, i St
Germainskvarter? Jo, det var Bayles
nyutkomna lexikon som innehöll upplysningens nya djärva tankar.
Att vara ett lagerhus för tankar,
gamla som nya och inte minst de utmanande moderna, är en viktig funktion för biblioteken. Någon censur förekommer väl knappast heller nu. Men

det är så mycket mer än faktakunskaper vi söker på biblioteken och som de
skall främja.
Jag blev varse det när jag en höstdag besökte Hässleholms bibliotek
inrymt i det nya Kulturhuset. Jag
kände att den roman jag just lånat,
den ville jag läsa på platsen, i själva
biblioteksrummet. Det fanns en lässtimulerande arkitektur som väckte
min spontana läslust. Bokrummet var
av arkitekten volymmässigt disponerat så, att tankarna lockades till flykt.
Ingen stel konformitet utan lägre och
högre taknivåer spelade mot varandra
genom sina volymväxlingar. Det fanns
inga väggstopp för tankarna; de flög ut
genom de höga fönstren och liftade vidare med förbipasserande X2000.
Redan när man från Vattugatan träder in i entréhallen fångas blickarna
av den höga trappan, som för upp till
teater- oh biografutrymmena. Vi känner en viss andakt, för att uttrycka det
lite högtidligt, som om vi inträdde i ett
människoandens tempel. (Boktempel
är en vanlig metafor i äldre tider för
bibliotek.)
Det är den trappan vi skall röra oss
upp efter i vår bildningssträvan. Den
påminner om Asplunds höga dörr i
hans så beundrade Stockholms Stadsbibliotek. Den fortsätter också med en

hög trappa mot ”de stora målen”.
De vuxna låntagarna stimuleras att
läsa på platsen av de vida rummen, de
unga – särskilt barnen – vill ha ”mysrum”. Små avgränsade utrymmen som
inger trygghet. Sådana finns också på
biblioteket.
Vad jag saknar är läsgrottor att
gömma sig i med boken. Därinne kan
barnen tryggt läsa om det farliga därute, som de snart skall träda ut i och
utforska.
Att rum och funktion har hängt ihop
så intimt i fråga om bibliotek har man
förstått sedan länge. Volymerna har
skapats i växlande mellan rymd och
grotta och med höga fönster har ljuset
blivit en faktor som åstadkommer olika
effekter. De bidrar till omväxlingen,
liksom höga och låga volymer.
Ett lysande exempel är Ljusets kalender i Malmö, det tillbyggda biblioteket. Det är som om en jättelik glaskub
sänkts ner i den omgivande parkgrönskan. Sitter man ute eller inne och läser? De stora glasväggarna trollar bort
gränserna. Så kan man också bygga ett
bokens flygrum.
Både det i Hässleholm och det i
Malmö är bibliotek man söker sig till,
inte endast för att låna böcker utan för
att just i dessa miljöer läsa dem.

Detta har hänt och detta kommer att hända
Kulturnatt i Köpenhamn
den 9 oktober 2009
Benny Andersen og hans venner
På begge sider af Øresund

”Visuel og konkret poesi”
Litteraturens Hus, Lilla Torg 9, Malmö
onsdag 24. marts kl 19

DSFS afholder en aften om visuel og konkret
poesi. Det er med Jesper Olsson, som forsker ved
Litteraturvidenskab på Stockholm Universitet. Han
vil tale om ”Knåda språket: konkret poesi och nya
medier i svenskt 1960-tal”.
Helge Krarup fra København vil tale om ”Visuel
digtning fra futuristerne til idag.”
Visuel poesi har rødder i barokkens figurdigtning,
men fokus denne aften er på 1900-tallets visuelle
poesi. Apollinaire og futuristerne greb til metoden,
som dadaisterne videreførte, og visuel poesi har
været en niche i digtningen op til i dag.

I visuel digtning lægges der vægt på typografien,
layout´tet og teksten som billede.
Den konkrete digtning ser ordene som
genstande, der kan manipuleres. Naturligvis forlader
man ikke ordenes henvisning til virkeligheden, men
arbejder typografisk og begrebsmæssigt med ordene
- derved er konkret poesi beslægtet med visuel poesi.
Jesper Olsson udgav afhandlingen, ”Alfabetets
använding, Konkret poesi och poetisk artefaktion i
svenskt 1960-tal”, OEI Editör, 2005.
Helge Krarup er gymnasielektor og forfatter i
København.

....................................

.......................................................

Bokreception
Sällskapets årliga Bokreception
den 1 december på Loftet i Litteraturens Hus i Malmö blev som
vanligt en välbesökt tillställning.
Anita Ahrens, Jan Torsten
Ahlstrand, Ursula Baum Hansen,
Kaeth Gardestedt, Bo Gentili,
Bjarne Gårdsvoll, Ingvar Holm och
Karin Sverenius Holm, Per-Olof
Johansson, Karin Lentz, Bo Lille,
Jan Mårtenson, Gunnar Syréhn
och Sören Sörensen presenterade
sina nya böcker.
Årets böcker av Sällskapets
medlemmar var utställda på bokbord.

Höstmöte: Skumringstid/kura skymning
Fänrik Stål, Runeberg og
200 års Finland i poesiens spejlglas

I pausen serverades förfriskningar och ett livfullt mingel
utbröt.

For programmet stod Finlandskenderen, forfatteren Søren Sørensen, og
i øvrigt medvirkede Runebergudgiveren, författaren Ingmar Simonsson, og
trubaduren, komponisten og forfatteren
Per Warming.
Regnet piskade, vinden ven. Ute.
Inne kurade vi skymning och bedårades av estradörernas växelspel i tal
och sång. Från väggar och tak blickade
änglarna på oss och förundrades nog
liksom vi åhörare att så få kommit till
denna sköna stund.

Vår formand, Lise Bosund, hade
arrangerat en utomordentligt intressant och omväxlande kväll på Dansk
Författerforening.

Detta stod på programmet:
Thomas Andersson og Ellen Boen fortæller om at oversætte fra dansk til
svensk og fra svensk til dansk.
Gunnar Bernstrup synger danske sange
af bl.a. Halfdan Rasmussen på
skånsk.
Per Gahrton fortæller om sin næste
roman ”Elgjegerne”.
Anne-Marie Bjerg fortæller om at oversætte Selma Lagerlöf til dansk.
Gunnar Syréhn fortæller om og synger
sange af Bellman.
Trine Andersen læser op af sin digtsamling ”På den anden side”.
Anders Källgård fortæller om sin bog
”Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar”.
Benny Andersen læser op og modtager
Dansk-Svensk Forfatterselskabs
pris.
Jan Mårtenson fortæller om sin digtsamling ”Dikter inifrån”.
Søren Sørensenı læser Jan Mårtensons
”Digte indefra” på dansk.
Mogens Wenzel Andreasen fortæller om
”Ungdom og galskab”.
Bo Lille læser fra sin digtsamling
”Jamen ok og andre Danmarksdigte”.
Søren Sørensen præsenterer sin nye
snapsvisesamling ”Af fuld hals”
og læser af digtene ”Strandlangs”
og ”Troldspejl og andre digte”.
Ett imponerande program som fick
ekonomiskt bidrag från svenska ambassaden i
Köpenhamn.
Glädjande många passade på att besöka
arrangemanget, lyssna, dricka vin och mingla.
Vill du se foton från kvällen använd
denna lånk: http://dansk-svensk.com/
album/Kulturnat%20i%20Forfatterne

–––
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Från och om våra medlemmar
Jan Torsten Ahlstrand

Bengt Böckman & Hans Pålsson:
”Utsikter och insikter. Ett grafisktmusikaliskt projekt i tre satser”
med en introduktion av Jan Torsten
Ahlstrand, Baskerville Förlag, Malmö
2009.
En unik publikation med sex litografier av Böckman samt en CD med
Pålssons musikaliska tolkning av
sviten av litografier, som har strukturen av en sonat.
”Bengt Böckman. Synvillor och tidsbilder”, Atlantis Förlag, Stockholm
2009. 144 sidor, rikt illustrerad.
Den första monografin om den
internationellt kände lundakonstnären, som var en av Bertil Lundbergs
första elever på Grafikskolan Forum
i Malmö och som slog igenom med
sina science fiction-artade etsningar i
slutet av 1960-talet. Under
sin 50-åriga konstnärskarriär har Böckman
hela tiden växlat mellan
grafik och måleri, som den
retrospektiva utställningen
på Kulturen i Lund våren
2010 visar.

Monica Braw

”Trollsländans land –
Japans historia”, Bokförlaget Atlantis, 2010.
Läs intervjun med Monica
på sid 3.

Ingvar Holm

”Livskvalitet öster om leden – om
konsten att steka ål, äta socker
och bygga hus men också om supen,
bakterien, hälsan & döden” är en
essäsamling från ÖsterlenAkademien
med förord och omslagsmålning av
Ingvar Holm.
Österlenakademien är en
samling lärda
kvinnor och
män, varav de
flesta är professorer, vilka har
någon reell
anknytning till
Österlen. Akademien består
för närvarande

av 17 st medlemmar, som var och en
gjort sin insats eller en essä i boken.
Ingvar Holm har förutom förordet
skrivit essän om ”Nu gäller det livet
och livets kvalitet”.
Målningar och illustrationer i mångfald i boken är gjorda av konstnär
Karin Sverenius Holm.
”Fröken Karins Världshistoria
– ORD möter TON möter BILD”,
Carlssons förlag, 2009,
På ett lika lustfyllt som seriöst sätt
bjuder boken till gästabud med långa
rader svenska och internationella
musikskapare, författare, dramatiker,
koreografer och konstnärer som möts,
berörs, berör, påverkar och påverkas.

man – eller
återförenades
efter att det
ursprungliga
partiet splittrats 1922.
Ambitionen
hos oss som
skrivit denna
bok har varit
att primärt beskriva folkpartiets roll
på lokalplanet men också att spegla
samspelet mellan riksplanet och
kommunen, säger Hans som är en av
författarna.

Per-Olof Johansson

har översatt nio kvinnliga amerikanska poeter i antologin ”Kvinnas beat”
(Smockadoll förlag).
Han medverkar som författare resp.
översättare i Pequod nr 46:2009,
samt i årets första
nummer av följande
fyra tidskrifter: OEI,
Beat Scene (UK),
Sous Rature (USA),
PRECIPICe (USA).
Kristians översättning av newyorkpoeten Christian
Hawkeys bok ”Medborgare i” utges
av Rámus förlag.
Hans senaste egna diksamling, ”Tafflare”, utgavs av H:ströms 2009.

”En tid med spånkurve”
-I dag er spånkurv nærmest et ukendt
begreb i Danmark, menar Per-Olof.
Per-Olof berättar i sin bok om spånkorgstillverkningen i Danmark 19021970, vilken inte var tillräcklig utan
import skedde även från Sverige.
Perl-Olof er yngste søn af Arvid og
Esther Johansson, som drev
Lillerød Spånkurvfabrik. I
stort set var
Lillerød det
eneste sted i
Danmark, hvor
spånkurve blev fremstillet – spånkurven som var den tids plasticpose.
-Det er lokalhistorie, en indvandrerhistorie, en genstandshistorie, et
stykke af landets kulturhistorie, som
uden denne bog let ville være gået i
glemmebogen.
Boken är rikt illustrerad med fotografier av både spånkorgar och människor.

Ursula Baum Hansen

Karin Lentz

Kristian Carlsson

”En ren skandale” af Penny
Vincenzi.
Penny Vincenzi er en meget populær
romanforfatter i England, og denne
bog handler om familier og enkeltpersoner, der havner i en voldsom økonomisk nedtur på grund af det firma, de
godtroende har sat deres penge i. Man
følger, hvordan denne begivenhed påvirker hver eneste af bogens personer,
både negativt og positivt.

Hans Holmberg

”Frihet är det bästa ting – 75 år av
ohejdad liberalism”. Stiftelsen Kristianstadpress, 2009.
– Folkpartiet bildades för 75 år sedan
genom att frisinnade folkpartiet och
liberala riksdagspartiet gick sam-

”Att skriva med mäns blod… / Dikter
i urval 1975-2008” (Smockadoll
förlag)
Karin Lentz är en legendarisk politisk
och feministisk poet som debuterade
1975 och nu utkommer i ett brett och
nytänkande urval. Redaktören Kristian Carlssons
har valt ut
personliga favoriter – från
feministiska
uppviglingsdikter till
uppstudsiga
kärleksdikter.

Bengt Liljenberg, m.fl.

”När teatern kom till Malmö – Boken
om ett tvåhundraårsjubileum”,
Malmö stad, 2009.
Invigningen
av teatern
vid Gustav
Adolfs Torg
innebar en
kulturhistorisk händelse utöver
det vanliga och var
början för
den dynamiska teaterstaden Malmö.
Boken är rikligt illustrerad.
ingrid Miller

”Berg” är Ingrids andra bok, den
första kom 2005 och hette ”Ronald
och jag”.
Ingrid som är född i Helsingør har
alltid varit fascinerad av berg och
drömt om att få
resa till Lappland. Nu har
hon varit där
flera gånger och
även vandrat
i Pyrenéerna,
Skottland och
Alperna. Bilderna av bergen
är ritade direkt
i datorn och till
dessa har hon skrivit texter som hon
samlat på sig under sina vandringar.

Jan Mårtenson

”Digter inifra” – översatt till danska
av Søren Sørensen med förord av
Benny Andersen. Bostrup förlag. Originalutgåvan kom på svenska 2009.

Leif Nelson

Skulpturen/obelisken ”Den poetiska
cykeln” invigdes den 28 november på
Malmö Stadsbibliotek, där den placerats i Malmörummet. Det är Malmö
Förskönings- och Planteringsförening
som köpt in konstverket och skänkt
till Malmö stad.
I sitt tal sade Leif Nelson bl.a.: ... ”Så
byggs vår obelisk av drömmar i koppar
och stål. Vi drömmer om kärlek, och
vaknar i ensamhet. Vi drömmer om
blå himlar och vaknar i ålamörker. Vi
somnar med knutna nävar men vaknar
med handflatorna vända mot en ny
dag ... Den poetiska cykeln är hemma
igen i barndomens, ungdomens och
den yngre mannens Malmö! Tyngdlöst svävande i Malmö stadsbiblioteks
kanske vackraste rum...”

Eva Ström, Hans Holmberg, m.fl.

”Det var ingen tjusande idyll – Gustaf Hellström och hans tid”.
Lennart Leopold & Eva Ström (red),

Hans Holmberg
författare till artikeln
”Om Hellström,
Böök och Kristianstad”. Atlantis, 2009
Gustaf Hellström var
mycket mångsidig
och det finns många
aspekter att lägga på
hans livsverk. Som
utrikeskorrespondent och skönlitterär
författare i fruktbar förening verkade
han mitt i sin tid. Hellström var
liberalt sinnad humanist, och det var
knappast någon tillfällighet att han
verkade som Svenska PEN-klubbens
ordförande under åren runt 1940.
Som skönlitterär författare kom han
att räknas som en av de främsta i sin
generation, vilket bekräftades genom
invalet i Svenska Akademien 1942.

Margareta Westergård

”Tango i Buenos Aires – koder och
passion”
Efter att ha översatt från spanska
två böcker om
tangons värld
i Buenos Aires
– Milongan
– omfamningarnas
basar av Sonia
Abadi (CKM Media 2003) och En
tangodanserskas
hemligheter av

Graciela H. López (Förlags ab Gondolin 2005) har Margareta Westergård
nu skrivit en egen – Tango i Buenos
Aires – koder och passion.
Boken kom ut på förlaget Instant
Book i Stockholm. Mer information på
www.tangomar.se

Otto Gelsted-prisen til Per Aage Brandt

Fr.v. Benny Andersen. DSFS formand Lise Bostrup
och Per Aage Brandt.

Vid Det Danske Akademis årsfest den 27 november 2009 fick en av sällskapets medlemmar pris:
Otto Gelsted-prisen til Per Aage Brandt
Motivering från Det Danske Akademie:
Per Aage Brandt er romanist og semiotiker, digter og essayist. Essayistikken står i tankeeksperimentets tegn: Hvis man antager disse og hine
grundlæggende antagelser om mennesket, tegnet, samfundet, politikken
– hvor føres man så hen? Ofte tankevækkende og underholdende steder.
Også som digter lader han sproget danse intellektuelle mønstre. Han er
didaktisk, præcis, eksakt.
Peter Laugesens og Frederik Stjernfelts tale til Per Aage Brandt kan
läsas på
http://www.danskeakademi.dk/Priser/Taler/09GelstedBrandt.htm
Under utdelningen fick vi lyssna till jazz-musik med Jacob Dinesen på
saxofon, Hugo Rasmussen på bas og Frands Rifbjerg på trummor.

–––
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Här bjuder Ordet på förhandstitt vad
gäller kommande aktiviteter.
Notera i din almanacka och kolla
hemsidan – www.dansk-svensk.com
– för att hålla dig uppdaterad.

24 mars/
Litteraturens hus, Malmö
”Visuell och konkret lyrik” med
Helge Krarup och fil. dr Jesper Olsson,
Stockholms universitet.
Vidare information sid 5.

10 april/
Malmö, årsmöte
”Ola Hansson 150 år” med
professorerna Ingvar Holm och
Christina Sjöblad.
Frälsningsarméns lokal,
Hyregatan 3, Malmö.
Detaljer här bredvid.

12 maj (preliminärt)
Köpenhamn

”Gunnar Ekelöfs betydelse för dansk
diktning” med Neal Ashley Conrad
och Anna Smedberg Bondesson.
För hösten diskuteras följande:
9 september, Malmö.
Sällskapets 15-årsjubileum.
16 oktober, Frälsningsarméns hus,
Malmö.
Dansk-svensk litterär kabaré med
musikinslag.
November, Dansk Forfatterforenings
hus, Köpenhamn.
”Antihjältar i barn- och
ungdomslitteratur”.
December, Litteraturens hus, Malmö.
Traditionell bokreception med sällskapets medlemmar.

Välkommen
till symposium om
Ola Hansson!
Lördagen den 10 april
kl 14-ca 16.30.
Lokal: Frälsningsarmén,
Gråbrödersgatan 9, Malmö.
Entré för ej medlemmar: 60 kr
inkl kaffe med tilltugg.
2010 tycks bli de många jubileernas
år. Att det i januari var 200 år sedan
tonsättaren
Frédéric Chopin
föddes kommer
förmodligen att
uppmärksammas
under hela året.
Men också inom
litteraturens
område finns det
jubilerande stora
författarnamn:
Anton Tjechov, Gustaf Fröding och
Ola Hansson, samtliga födda för 150
år sedan.
Redan i april anordnar DansktSvenskt Författarsällskap ett symposium kring den skånskfödde Ola
Hansson, född den 12 november 1860.
Arrangemangets huvudaktörer blir
professorerna Ingvar Holm och Christina Sjöblad, vilka båda ägnat ingående studier åt denne diktare, vars verk
”Notturno” och ”Sensitiva Amorosa” från 1880-talet- brukar nämnas bland
klassikerna i svensk litteratur.
Ola Hansson mötte tidigt erkännande för sin lugna och melodiskt
böljande stil, men blev aldrig någon
bestsellerförfattare. Större delen av sitt
liv levde han utomlands – skrev ömsom
på svenska, danska, tyska och franskaoch var under dessa år ekonomiskt sett
mer eller mindre nödställd. Henning
Berger har drastiskt skildrat hur kaffeservisen i det Hanssonska hemmet
skulle bestått av en kopp, varur gästen,
värdinnan, värden och sonen efter
varandra måste dricka. Av de medel,
totalt tiotusen kronor, som riksdagen
år 1908 beviljade till att årligen fördelas mellan Sveriges alla utmärkta och
behövande författare fick Ola Hansson
femtonhundra kronor. Det var en god
hjälp, men bekymmersfri blev han inte.
Trots sin starka hembygdskänsla,
som satte så djupa och sköna spår i
hans lyrik, var Ola Hanssons ingen
nationalist. I en artikel, som han
publicerade i en tysk tidskrift 1890,
hette det om den svenska nationen:
”Den dricker punsch, sjunger och
sover”. Danmark satte han många
gånger högre och Köpenhamn var
som ett paradis för honom, åtmins-

–––
Ordet 17.10

tone det Köpenhamn som var Niels
Lyhnes stad. Det är också lätt att hos
Ola Hansson spåra ett nära släktskap
med J.P. Jacobsen, såväl med dennes
naturalism som med dennes språkliga
formsinne. Samtidigt finns det de som
kallat Hansson för en av den store
kritikern Georg Brandes lärjungar
och menat att utan Brandes skulle
denne sannolikt inte ha hamnat i sitt
Nietzsche-stadium. Ola Hansson, som
var en sammansatt natur, lär dock inte
ha varit någon trofast beundrare av
Brandes.
I den självbiografiska romanen
”Resan hem” är författarens alter ego,
Truls Andersson, en ung poesiskrivande
student, som inte sällan ”förlitande
sig på sin insikt” styr sina steg till
Bryggeriträdgården, ett varietéetablissemang vid hörnet av Hyregatan och
Gråbrödersgatan, där ”den frejdade
chansonetten Hanna” är ett dragplåster. Det är till denna konsertlokal,
sedan många år tillhörande Frälsningsarmén, som symposiet kring Ola
Hansson har förlagts lördagen den 10
april mellan klockan 14 och 16.30.

		Bengt Liljenberg

.................................
Kallelse till årsmöte / generalforsamling
i Danskt-Svenskt Författarsällskap

Lördagen den 10 april 2010 efter Ola Hansson-symposiet
Lokal: Frälsningsarmén, Gråbrödersgatan 9, Malmö
Efter förhandlingarna inbjuds till buffé, vilken inkl dryck
kostar 100 kr.

Anmälan senast den 5 april till thomas@
grundberg.se.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av nya
ledamöter etc.
Dessutom: Styrelsen har förslag till följande stadgeändringar:
§ 3 Medlem erlägger årsavgift som för ett år i sänder
bestäms av årsmötet. Hedersledamöter erlägger inte
avgifter.
§ 9 Valnämnden består av fyra personer, två från vardera
landet, och utses av årsmötet.
§ 10 Inom sällskapet hålls ett ordinarie medlemsmöte,
årsmötet, före april månads utgång.
§ 11 Varje enskild medlem har rätt att till ordinarie
medlemsmöte motionsvis framlägga förslag. Sådan
motion skall för att kunna behandlas inges skriftligen till
styrelsen senast den 15 februari.
Dessa stadgeändringar innebär att de beslut som tidigare
fattats av höstmötet nu överförs till årsmötet och att
höstmötet övergår till att bli en allmän sammankomst.
Anledningen är simpel: allt för få deltar i höstmötet.
Tyvärr, för dessa brukar vara mycket intressanta.
Önskar du handlingar i övrigt inför årsmötet/generalforsamlingen, så finns de på hemsidan. Har du inte
tillgång till dator: ring Thomas Grundberg,
tel +46 (0)46-288 00 00

