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ORDET 1 / 2016

Dansk-Svensk Forfatterselskab

Danskt-Svenskt Författarsällskap

Årsmøde 2016
Dansk-Svensk Forfatterselskabs årsmøde 2016 blev afholdt i
Restaurant Margaretapaviljongen i Pildammsparken i Malmø.
Først holder bestyrelsen sit møde. Næste punkt på
programmet var venskabet mellem danske Sophus Claussen
(1865-1931) og svenske Anders Österling (1884-1981).
Dagen blev afsluttet med årsmødet jf. Selskabets vedtægter.

Styrelsen i arbejde før årsmødet
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Helge Krarup formand for selskabet byder velkommen!

Sophus Clausen

Meget begriber de Danske, dog langsomt begriber vi alle.
Havde jeg vidst det i tide, var jeg ej den, som jeg er.
Meget begreb vi af Strindberg, aldrig begreb vi det hele.
Havde han vidst det i Tide, var han ej den, som han blev.

Anders Österling

Med torn av smaragd
          i ett dis av syren
stod Kronborg på vågorna
          bilderboksstolt.
Min moder var ung,
          och i morgonens sken,
slog svalan för vår skull
          en klingande volt.

(Af digtet “Den första utsikten”i Skånska Motiv 1950)

(Af digtet “En Prolog til ‘Frøken Julie’ “ i Hvededynger  1930)
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Sophus Clausen og Anders Österling

- et venskab på tværs af Øresund

Forfatteren Søren Sørensen fortalte om Sophus Claussen og
Professor Jenny Westerström om Anders Österling.

Sophus Claussen havde i 1890erne sammen med Johannes
Jørgensen og Ingeborg og Viggo Stuckenberg grundlagt
tidsskriftet Taarnet, som satte skel i dansk litteratur. Han var
under indflydelse fra engelsk og tysk romantik og fransk
symbolisme, Rimbaud og Verlaine. I alle nordiske lande var
1890erne rig for lyrikken med inspiration fra Europa. 90er-
symbolikken fik forskelligt udtryk hos de enkelte digtere;
eftertiden foretrak Claussen. De andre blev opfattet som
passé, ikke mindst af modernisterne. Det er som lyriker, han
har klassikerstatus.
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Han oversatte digtere som Shelley, Heine, Keats, Byron. Han
sagde om at oversætte: Det ville være uendeligt svært, hvis
ikke det havde været så frydefuldt.

Anders Österling opfattede Claussen som dansk poesis
leende Aladdin og bemærkede, at der strøet rundt i Claussens
prosa og rejsebøger ligger mange gode digte.

Claussen og Österling mødtes i Paris i 1907, hvor de
omgikkedes meget. Claussen var gået i hi i Paris efter dårlige
anmeldelser. Gennem årene korresponderede de hyppigt
sammen. Og når Österling tog til Italien via København,
mødtes de også ofte.

De to foredragsholdere i kor!
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Anders Österling debuterede allerede i gymnasietiden som
digter. Han havde en forestilling om at leve et bohemeliv,
hvor man lever stærkt og dør ung og ikke har brug for penge.
Men han måtte efter at have mødt rigtige bohemer indse, at
han ikke havde bohemen i årerne. Og han døde ikke ung, han
blev 97 år.

Österling havde en drøm om at skrive den store roman om
Malmö, med Thomas Manns Huset Buddenbrook som
model, men han indså, at han ikke kunne skildre det
myldrende liv i Malmö. Han skrev i praktisk talt alle genrer
og blev en flittig oversætter, men skrev aldrig en roman. Han
oversatte fra tysk, engelsk, fransk, dansk og italiensk. Italien
anså han som sit andet land.

Han arbejdede på aviser, på kultursiderne som begyndte at
opstå i begyndelsen af 1900tallet. Han skrev mere end 5000
artikler livet igennem. Ofte anmeldte han udenlandsk
litteratur efter originaludgaven, så han var en af de få, der var
velinformeret om samtidens internationale litteratur.

I 1919 valgtes han ind i Det svenske Akademi, som den
første i sin generation. Han var med til at udvælge kandidater
til 60 litterære Nobelpriser. Han blev 1941 valgt til
Kommiteens sekretær, 1947 dens formand. Han er den, som
har siddet længst i det svenske Akademi, i 62 år.
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Professor Jenny
Westerström om
Anders Österling.

Forfatteren Søren Sørensen
fortalte om
Sophus Claussen
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Referat Årsmødet

Ordförande / Formand:Helge Krarup (dansk, till 2018)
Vice ordförande / Vice formand:Bo Gentili (svensk, till 2018)
Sekreterare / Sekretær:
            Vakant på svensk sida
            Birgitte Livbjerg (dansk, till 2018)

Övriga ledamöter / Øvrige medlemmer:
           Ursula Baum Hansen (dansk, till 2017)
           Thomas Grundberg (svensk, till 2017)
           Per-Olof Johansson (dansk, till 2018)
           Bengt Liljenberg (svensk, till 2018)
           Bo Lille (dansk, till 2017)

Suppleanter
           Jenny Westerström (svensk, till 2017)
Vakant på svensk sida (1 plats)
Vakant på dansk sida (2 platser)

Som referent valgtes Thomas Grundberg og fra referatet kan nævnes
nogle hovedpunkter. Referatet i sin helhed vil tilgå medlemmerne på
anden måde.
Med mindre ændringer godkendtes formandens årsberetning,desuden
godkendtes regnskab og revisionens beretning.
Medlemsafgiften blev fastsat uændret til 200 SEK og 200 DKK.
Birgitte Livbjerg og Helge Krarup fra dansk side og Bo Gentili og Bengt
Liljenberg fra svensk side blev genvalgt. Per-Olof Johansson som hidtil
har været suppleant indvalgtes i bestyrelsen. Og som andetsteds omtalt
udtrådte Søren Sørensen af bestyrelsen.Torkel Nilsson og Knud Vilby
genvalgtes som revisorer for perioden 2016/17.
Helge Krarup afsluttede med at informere om selskabets kommende
aktiviteter.
Formandens beretning fremgår af de følgende sider.

Styrelsen ser derefter således ud 2016/17
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Af: Årsberetning for 2015/  Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2015

Arrangementer / Programverksamhet i 2015
3.3.2015: Københavns Hovedbibliotek: ”København læser” 27.2-8.3.
med emnet Kærlighed: De litterære selskaber var programsat til 3.3;
DSFS deltog med Anne Marie Bjerg om sin oversættelse af Skogekär
Bergbos kærlighedssonetter fra ca. 1650, Wenerid

17.3: Poesiens Hus, København. Præsentation af medlemmers nyeste
bøger med
Lise Muusmann, DK, Thomas Grundberg, S, Susanne Jorn, DK, Goy
Persson, S, Søren Sørensen, DK, Lars Troels Møller og Peter Vadsag-
er, DK, Karsten Bjarnholt, DK og Bo Lille DK. Ordstyrer: Helge Krar-
up.

18.4: Årsmødet blev afholdt i Verdandis lokaler, Nobelvägen 17,
Malmö. Dansk-Svensk Forfatterselskab blev dannet for 20 år siden af
Bengt Liljenberg, som fortalte om de første år. På mødet læste med-
lemmer op: Bo Lille, DK, Bo Gentili, Goy Persson og Gunnar Syréhn,
som alle er svenske medlemmer.

19.9. holdt DSFS sit 20 års-jubilæum i Landstingssalen på Rådhuset,
Store Torg, Malmö med "Linjer i nyare dansk och svensk litteratur"
ved litteraturforskerne Lilian Rösing, DK og Niklas Schiöler, S. Musik
ved Celia Linde. Indledning: Søren Sørensen. Ordstyrer: Helge Krarup.

21.10: ”2+2, fire danske og svensk forfattere”  i Malmö Konsthal: Ida
Börjel, S,  Christel Wiinblad, DK; André Tichy, S og Kristian Bang
Foss, DK . Moderatorer ved efterfølgende diskussion var Anne Marie
Têtevide og Helge Krarup.
2.11: Bogpræsentation i Gullbergsalen på Malmö Stadsbibliotek med
Anne Marie Bjerg, DK, Madeleine Brandin, S, Bjarne Gårdsvoll, DK,
Jon Høyer, DK, Bo Lille, DK, Toni Rhodin, S, Michael Segerström , S,
Carl Henrik Svenstedt, S, Søren Sørensen, DK og Peter Winai, S. Ord-
styrer: Bo Gentili.
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2.12: Bogpræsentation i Poesiens Hus, København. Medvirkende: Su-
sanne Jorn, Bo Lille, Maria Marcus, Anne Marie Têtevide, Gorm Rasmus-
sen, Neal Ashley Conrad Thing, Lars Troels Møller, Thorvald Berthelsen,
Ole Lillelund, Rikke Barfod, alle fra DK og Peter Winai, S. Ordstyrer: Bo
Lille.
Styrelsesmøder 2015
27.1.2015 i København, 18.4. årsmøde i Malmö.  8.6. i København, 12.8. i Lund,
19.9. i Malmö, 2.11 i Malmö.
Medlemsregister
Thomas Grundberg har udført et stort arbejde med medlemsregistreringen.
Medlemstallet: 77 betalte i 2015. Der bør absolut iværksættes medlemshvervning
ved direkte henvendelse til potentielle medlemmer blandt forfattere og
oversættere.
Hjemmeside
Thomas Grundberg redigerer og opdaterer hjemmesiden:
www.dansk-svensk.com
Vi bruger hjemmesiden til meddelelser om arrangementer, men også til artikler.
Netudgaven af tidsskriftet Ordet ligger dér, med fire numre i 2015, tak til Per-
Olof Johansson for initiativ til netudgaven, fotos, tekst og redaktion. Han lægger
også ud på Facebook.

Ekonomi / Økonomi
Økonomien er baseret på medlemskontingent; mens honorarer ved arrangementer
er afhængig af støtte. Vi takker Det svenske Akademi, Kunststyrelsen i Danmark
og Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde for støtte i 2015.

Kansli och/og samarbetspartnere
DSFS lejer lokaler hos det svenske Musikerförbundet; her har vi kontor og vores
dansk-svenske bibliotek med medlemmers udgivelser. Der er også mulighed for
at anvende et mødelokale, samt et større kælderlokale, som egner sig til
arrangementer.
Vi har i 2015 specielt haft samarbejde med Samrådet for Litterære Selskaber i
Danmark; København Læser, Hovedbiblioteket, København, Poesiens Hus,
København; Malmö Stadsbibliotek; Malmö Konststudio, Litteraturens Vänner,
Malmö Kommune og Rådhuset, Verdandi og Malmö Konsthal.

TAK !Vi takker alle for godt samarbejde.
Styrelsen för DSFS ved Helge Krarup,14. april 2016, København V.
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Ved årsmødets afslutning udnævntes Søren Sørensen til æresformand
/hedersordförande af Helge Krarup på selskabets vegne.

Søren Sørensen har varit medlem av DSFS:s styrelse sedan
Sällskapet startades 1995. Han har nu meddelat att han inte
avser att låta sig återväljas. Därför beslutade styrelsen i
mars att utse Søren som hedersordförande, vilket betyder
att Søren också framgent kommer att kallas till Sällskapets
styrelsemöten. Søren Sørensen tackar för erkännandet och
svarar att det har varit en stor glädje för honom att genom
åren delta i DSFS:s styrelsearbete.

Bo Gentili
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dsfs samler professionelle forfattere og oversættere fra to sider
af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlit-
terær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som
oversat.
Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og inte-
ressen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litte-
ratur, 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 oplæsningsar-
rangementer på skift i Sverige og i Danmark.
dsfs blev dannet i 1995 på initiativ af Malmø-forfatteren Bengt
Liljenberg.

Et arrangement følges ofte op på internet
med billeder og omtale, se hjemmesiden
dansk-svensk.com.og facebookgruppen
‘Dansk Svensk Forfatterselskab’.
Tidligere fandtes Ordet i trykt udgave. Det
strækker midlerne pt ikke til!.

Dette nummer:
Tekst: Helge Krarup
Fotos og redaktion per-olof johansson, DK

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

Facebookgruppen - enhver er velkommen!

För medlemskap vänligen kontakta:

Helge Krarup
helgekrarup@gmail.com

Benny Andersen, æresmedlem af dsfs
læser ‘Svantes Viser’ ved selskabets 15
års fødseldag 2010: Om svenskeren,
som blev dansker, men som ikke
vovede sig over Øresund igen!

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


