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... og om lidt 
er kaffen klar.

”SvanteS LykkeLige Dag” Dyker upp i minnet	då	det	bestäms	att	
författaren,	pianisten	och	entertainern	Benny	Andersen	skall	bli	
heders/æresmedlem	i	DSFS.	När	jag	nu	skall	skriva	min	ledare,	
sätter	jag	på	kaffekokaren	och	letar	upp	visan	som	skrevs	som-
maren	1967.	En	av	verserna	som	passar	mig	just	nu	är:

Blomsterne blomstrer op.
Dér går en edderkop.
Fuglerne flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Benny	själv	har	kommenterat	visan	med	att	han	ville	”indføje	
en	vise,	der	står	helt	for	sig	selv	i	Svantes	produktion,	idet	den	
udtrykker	en	ren	lykketilstand.	Her	møder	vi	noget	så	sjældent	
som	en	fuldkommen	afslappet	og	livsglad	Svante.”
På	sidan	7	kan	du	läsa	om	möten	med	Benny	Andersen	från	
Jan	Mårtensons	memoarer.	Kom	till	Forfatterselskabets	lokal	i	
Köpenhamn	den	9	oktober,	under	Köpenhamns	Kulturnat,		då	
du	kan	möta	och	lyssna	till	Benny	Andersen.
Søren	Sørensen	firar	25	år	som	författare.	Vi	gratulerar	och	glä-
der	oss	åt	att	ta	del	av	senaste	boken,	”Sisyphos	ved	Slotsvagten”	
som	handlar	om	–	Carl	Michael	Bellman.	
”Gluntarne”,	 Gunnar	 Wennerbergs	 duettcykel,	 undersöks	
och	diskuteras	 av	Gunnar	Syréhn	 i	 ”Sparka	mot	porten	 och	
storma!”.
Tre	 väl	 kända,	 olika	 vismästare	 representerande	 var	 sitt	 år-
hundrade	i	detta	Ordet!
Ovanligt	många	medlemmar	har	 lämnat	 bidrag	 om	 sina	nya	
produktioner,	något	som	vi	gläds	åt.	Av	ekonomiska	skäl	har	
Ordet	fått	återgå	till	åtta	sidor	och	jag	har	därför	måst	redigera	
hårt	i	vissa	texter,	inte	kunnat	ta	med	allt	eller	fördjupa	mig	i	
något	material,	vilket	jag	beklagar.	

Ny formaNd/ordföraNde

Lise	Bostrup	heter	vår	nya	formand.	Läs	hennes	presentation	på	
sidan	3.	Möt	henne	under	Kulturnatten	vid	vårt	arrangemang	
i	Köpenhamn!

aktiviteter

Hösten	inleds	med	besök	på	Malmö	Stadsbibliotek,	som	fått	
en	dansk	chef.	En	chef,	vars	nya	inriktning	fått	författare	och	
besökare	 att	 ”sätta	 kaffet	 i	 halsen”	 samt	 reagera	 i	 en	 livlig	
mediedebatt.	 Det	 skall	 bli	 intressant	 att	 följa	 utvecklingen.	
Personligen	tillhör	jag	dem	som	anser	att	böcker	är	biblioteks	
primära	innehåll,	spetsat	med	föredrag	och	andra	aktiviteter	
nära	litteraturen.

Litteratur över SuNdet

Styrelsen	har	som	ambition	att	sprida	information	om	författare	
från	Danmark	till	Sverige	och	vice	versa.	Först	ut	är	Kirsten	
Hammann	och	Christina	Hesselholdt	som	kommer	till	Malmö.	
Därefter	kommer	svenskar	till	Köpenhamn	den	8	oktober.

Sydsvenskan	hade	den	18	juli	sju	specialsidor	om	det	litterära	
Danmark.	Här	fanns	mycket	intressant	att	läsa	om	författare,	i	
författarnas	fotspår,	boktips	mm.	
Kolla	på	internet	http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/
article504814/Dar-litteraturen-uppror.html
Per-Olof	Johansson	har	skrivit	en	artikel	om	”Danske	(forfat-
tare)		i	Sverige”	–	och	DSFS	har	ju	givit	ut	antologin	”Timmar	
i	Köpenhamn	och	Malmö”.

värva medLemmar!
Vi	behöver	bli	fler.	Många	trevliga	aktiviteter	är	under	planering	
liksom	en	ny	antologi.
Berätta	för	dina	författar/översättar/kollegor	om	DSFS.	Hänvisa	
till	 vår	hemsida,	http://www.dansk-svensk.com,	 som	Thomas	
Grundberg	uppdaterar	regelbundet.

	 	 	 Kopp	på	er!

	 	 	 kaeth garDeSteDt

	

Lise Bostrup

Ny formand og nye 
aktiviteter i Dansk-
Svensk Forfatterselskab

FørSt og FremmeSt viL jeg gerne Sige tak	til	
Dansk-Svensk	Forfatterselskab,	fordi	I	har	ud-
nævnt	mig	til	selskabets	formand.	Jeg	skal	gøre	

mit	bedste	for	at	leve	op	til	jeres	tillid.
Min	interesse	for	det	nordiske	går	langt	tilbage.	I	

min	barndom	i	Nakskov	på	Lolland	var	min	far	formand	
for	den	lokale	Foreningen	Norden,	og	min	bror	og	jeg	
blev	sendt	på	nordiske	børnelejre	om	sommeren.	Her	
lærte	vi	så	at	forstå	svensk	og	norsk	ved	at	lege,	tegne	
og	tage	på	udflugter	med	jævnaldrende	fra	Sverige,	
Norge	og	Finland	–	og	jeg	lærte	at	tælle	til	100	på	finsk,	
og	det	kan	jeg	faktisk	stadig…

Efter	gymnasiet	studerede	jeg	nordisk	filologi	på	
Københavns	Universitet,	og	i	den	forbindelse	var	jeg	
en	tur	i	Uppsala,	hvor	jeg	studerede	svensk	fyrtitals	
lyrik	på	et	nordisk	stipendium,	og	efter	at	jeg	var	blevet	
cand.	mag.	med	nordisk	filologi	som	hovedfag	arbej-
dede	jeg	fire	år	på	Institut	für	Skandinavistik	i	Münster	
i	Tyskland	som	dansk	lektor,	hvor	jeg	var	tæt	knyttet	
til	mine	svenske	og	norske	kolleger	–	både	fagligt	og	
socialt.

Men	nu	skal	vi	se	fremad,	og	jeg	har	foreslået,	at	
vi	under	Kulturnatten	den	9.	oktober	i	år	laver	en	stor	
dansk-svensk	event	i	Dansk	Forfatterforenings	lokaler	i	
Strandgade	på	Christianshavn	i	København.

Det	er	lykkedes	at	vinde	den	danske	–	men	meget	
svensk	orienterede	forfatter	–	Benny	Andersen	for	sa-
gen,	og	derfor	kalder	jeg	arrangementet	”Benny	Ander-
sen	og	hans	kolleger	på	begge	sider	af	Sundet”.

Arrangementet	begynder	kl.	18,	og	deltagerne	er:
Benny	Andersen,	der	læser	om	Svante
Jan	Mårtenson,	der	læser	fra	sine	”Dikter	innefrå”,	

som	udkommer	i	dansk	oversættelse	til	lejligheden
Thomas	Andersson,	der	fortæller	om	at	oversætte	fra	

dansk
Bo	Lillesø,	der	læser	fra	sine	Danmarksdigte
Trine	Andersen,	der	læser	fra	sin	digtsamling	”På	

den	anden	side”
Anne	Marie	Bjerg,	der	fortæller	om	at	oversætte	

Selma	Lagerlöf

Anders	Källgård,	der	fortæller	om	sin	”Danmarks	
Färöernas	och	Grönlands	öar”

Søren	Sørensen,	der	synger	Bellmann-viser	og	læser	
af	digtsamlingen	”Troldspejl”	på	svensk.

I	forbindelse	med	Benny	Andersens	optræden	vil	
Dansk-svensk	Forfatterselskab	gøre	Benny	til	æresmed-
lem	i	foreningen.

Der	bliver	gratis	adgang	for	alle	selskabets	medlem-
mer	til	arrangementet,	og	det	vil	blive	muligt	at	købe	et	
glas	vin	eller	en	øl	–	samt	naturligvis	forfatternes	bøger,	
og	Søren	Sørensen	og	jeg	udarbejder	et	lille	program-
hæfte	til	lejligheden.

Jeg	glæder	mig	til	at	møde	jer	alle	på	Kulturnatten	i	
København,	og	hvis	der	er	spørgsmål	og	forslag	til	dette	
eller	kommende	aktiviteter,	er	I	velkomne	til	at	maile	
til	mig	på	Bostrup@hum.ku.dk.

Medlemskap
Till medlem i sällskapet kan den väljas som i sin 

egenskap av författare eller översättare till det dans-
ka eller svenska språket härigenom gjort en insats 
som gagnat den danska eller svenska litteraturen.

  Den som redan är medlem i Dansk Forfatterfo-
rening, Danske Skønlitterære Forfattere eller Sveriges 
Författarförbund blir vid ansökan invald med automa-
tik. I annat fall är det styrelsen som fattar beslut.

Vänligen kontakta sällskapets medlemsansvarige:

Thomas Grundberg
thomas@dansk-svensk.com
Tel. +46 (0)46 288 00 00

Omslagsbild: Leif Nelson
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GuNNar BerNStrup

kuLLebyttabingbång	är	äntligen	på	
gång	efter	
många	stru-
ligheter	längs	
vägen,	men	
dessförinnan	
kommer	någon	
av	berättelser-
na	att	få	plats	i	
föreställningen	
på	BioCentrum	
i	Limhamn	
25.9.	då	
undertecknad	
och	accordeon-
fantomen	Lars	
Holm	ger	en	
föreställning.
Texter	och	
visor	–	danska	
&	svenska	–	och	mycket	annat.
	
karSteN BjarNhoLt 
”jeg Limer min kineSiSke vaSe”
er	 en	 retrospektiv	 bog.	 Lars	 Holbroe	
har	valgt	20	tegninger	fra	de	sidste	25	
år	–	og	Karsten	Bjarnholt	har	udvalgt	
20	digte	 fra	40	års	produktion	 i	digt-
samlinger,	tidsskrifter	og	aviser.

aNNe marie BjerG

I	 AMB’s	 oversættelse	 udkom	 i	 april	
2009	 Agneta	 Pleijels	 roman	 kongenS 
komeDiant	 (oversættelsen	af	 trilogiens	
første	del,	DronningenS kirurg,	udkom	
i	2007).	
I	juni	2009	udkom	AMB’s	nyoversæt-
telse	af	James	Joyces	roman	fra	1916,	
portræt aF kunStneren Som ung manD.	
I	 november	 2009	 udkommer	 et	 stort	
udvalg	 ved	 Henrik	 Wivel	 af	 Selma	
Lagerlöfs	 fortællinger,	 legender,	 es-
says	og	taler,	alle	i	nyoversættelse	ved	
AMB,	 som	 en	 markering	 af	 100-året	
for	Nobelprisen	til	Selma	Lagerlöf.

jörGeN dicaNder

är	klar	med	manus	till	nu mörknar min 
värLD	 –	 en	 film	 om	 Dan	 Andersson.	
Anders	 Hanser	 Produktion,	 Stock-
holm.	

per GahrtoN

har	givit	ut	följande	böcker	under	2008	
och	2009:
FinnS Det en grön iDeoLogi	 (redaktör),	
Cogito	 (också	 på	 engelska	 och	 span-
ska)
paLeStinaS FrihetSkamp,	Carlssons
En	 kraft	 större	 än	 jag	 själv	 (roman),	
Hägglunds
beFria eu,	Ordfront

i	dec	2009	kommer	hos	kaLLa kuLor	
äLgjägarna	(en	deckare)
och	under	2010	kommer	säkert
georgia - between eaSt anD weSt	(ar-
betsnamn),	Pluto,	London

kaeth GardeStedt och Leif NeLSoN        
har	utgivit	SLink-SLank SLingrar viLSe,	
en	berättelse	om	en	mask	som	hamnar	
i	en	spann	med	potatis	och	hur	han	
med	hjälp	
av	andra	
småkryp	
hittar	tillbaka	
till	sin	syster	
Snurr-Snark.
Tänkt	för	2-8	
år,	att	läsas	
högt	av	vuxna	
men	även	en	
läsa-själv-
bok.
Soleka	förlag.

Bo GeNtiLi 						
meD ett hav av LeDighet	är	en	essä-
samling	som	innehåller	naturbetrak-
telser,	filosofiska	meditationer,	tankar	
kring	folk-
bibliotekens	
utveckling,	
iakttagelser	
under	två	
utlandsresor,	
litterära	och	
musikaliska	
reflektioner	
etc.,	men	också	nedslag	i	samhällsde-
batten.
Årets	gång	och	skiftningar	håller	sam-
man	berättelsen.
Soleka	förlag

uLrikka S. GerNeS 
”wo SChmetterLinge überwintern kön-
nen”,	et	udvalg	af	digte	i	tysk	oversæt-
telse	 af	 Hanns	 Grössel	 udkommer	 i	
oktober	på	forlaget	Friedenauer	Presse	
i	Berlin,	Tyskland.

urSuLa Baum haNSeN

har	oversat	”ringe i vanDet”	af	Penny	
Vincenzi	 (Thaning	 og	 Appel),	 en	 un-
derholdningsroman	 om	 et	 spædbarn,	
der	 bliver	 fundet	 i	 Londons	 lufthavn,	
og	som	siden	kæmper	for	at	finde	frem	
til	sine	forældre,	hvad	der	giver	anled-
ning	til	mange	spændende	og	rørende	
situationer.
	
Endelig	udkommer	SaSjenka	af	Simon	
Montefiore,	 (Borgen)	 en	 roman	 i	 tre	
afsnit	–	først	zartiden	med	den	spiren-

de	bolsjevisme,	siden	Stalintiden	med	
dens	terror,	og	endelig	tiden	efter	kom-
munismens	sammenbrud	med	familier,	
der	prøver	at	genfinde	hinanden.	

per-oLof johaNSSoN

Jeg	 har	 lavet	 en	 blog,	 http://bonde-
practica.wordpress.com/		
hvis	eneste	opgave	er	hver	uge	at	blive	
fodret	 med	 et	 udvalg	 i	 kort	 form	 fra	
Bonde-Practica.
Jeg	 har	 endnu	 engang	 skrevet	 en	 in-
troducerende	tekst	–	’Fra	blok-bog	til	
blog-bog’	 –	 	 til	 benefice	 for	 den,	 der	
ikke	kender	den	lille	bog.	
Sådan	cirka	hver	mandag	har	jeg	tænkt	
at	sætte	nyt	på	siden.	
http://perolofdk.wordpress.com/

SamtaLe meD 
tiDen				
–	er	som	et	
langt	digt	
måske	en	ene-
tale,	måske	en	
dialog,	måske	
et	interview	
–	om	mu-
ligheden	for	
att	komme	
til	rette	med	
verden	som	selvstændigt	individ	uden	
at	skulle	forlade	sig	på	autoritetstro,	
under	hvilken	etiket	den	end	skjuler	
sig.
80	sider,	Forlaget	Underskoven

per-oLoF jo-
hanSSon LæSer 
Digte 
2005-2008			
Det	er	doku-
mentariske	
afsnit	optaget	
af	Benny	
Pedersen	sat	
sammen	i	et	foløb,	som	forhåbentlig	
kan	være	et	supplement	til	den	trykte	
produktion.	Optagelserne	er	et	led	
i	Benny	Pedersens	projekt	med	att	
dokumentere	digteres	frentræden.

SuSaNNe jorN

Shuntaro	Tanikawa’s	digtsamling	mini-
maL	 udkom	 1	 maj	 på	 Forlaget	 Kofod.	
Digtoversættelse,	Susanne	Jorn.	Af	Ef-
terskrift,	Mette	Holm.

tuja NiemiNeN kriStoferSSoN

Bonniers	 konsthall	 har	 i	 höst	 en	 ut-
ställning	”LivSFormer”	(www.bonniers-
konsthall.se)	 16/9-10/1	 2010	 om	 hur	
vår	 tids	natur	 gestaltas	 i	 samtidskon-

sten.	En	del	av	utställningen	kommer	
att	vara	en	antologi	med	samma	namn	
utgiven	av	Bonniers.	I	den	medverkar	
både	 författare	 och	 konstnärer	 bl.a.	
Robert	 Smithson,	 Sebald,	 Nabokov,	
Åsa	 Maria	 Kraft	 och	 Tuija	 Nieminen	
Kristofersson.	 Den	 sistnämnda	 med-
verkar	på	en	programkväll	i	anslutning	
till	utställningen	den	21	oktober.
	
aNderS käLLGård	
som	 tidigare	 skrivit	 ”SverigeS öar”	
(2005),	 kommer	 nu	 på	 Carlssons	 för-
lag	ut	med	”DanmarkS, FäröarnaS oCh 
grönLanDS öar”,	en	reseskildring	och	
guide	 till	 Rigsfællesskabets	 alla	 98	
”riktiga”	 öar	 (utan	 bro),	 illustrerad	
med	 akvareller	 och	 tuschteckningar	
av	 Johnny	 GR	 Ahlborg.	 Boken,	 som	
också	 innehåller	 jämförelser	 mellan	
danskt	 och	 svenskt	 ö-liv,	 kommer	 att	
presenteras	på	Bokmässan	i	Göteborg	
24-27	september	och	under	Kulturnat-
ten	i	Köpenhamn	9	oktober.	
Preliminärt	 blir	 det	 också	 en	 stor	
svensk-dansk	 ö-	 och	 bokfest	 på	 Var-
bergs	 fästning	 21	 november.	 Anmäl	
festintresse	direkt	till	författaren,	som	
också	kan	ge	mer	information	om	bo-
ken	 och	 övriga	 aktiviteter	 (kontakt-
uppgifter	via	www.insula.se).

Bo LiLLe m.fl.: 
”unDerSkov 3	–	en	antologi	med	lyrik	
og	 kortere	 prosa”	 (Forlaget	 Ordsned-
keren	2009)
	
Denne	antologi	med	bidrag	af	25	min-
dre	kendte	danske	forfattere	præsente-
rer	en	bred	og	smuk	vifte,	et	landkort	
over	den	mindre	etablerede	del	af	det	
litterære	 landskab	 i	Danmark.	Der	er	
debut	 til	 ti	 af	Underskovens	mest	 ta-
lentfulde	nye	forfattere	og	et	glædeligt	
gensyn	 med	 en	 mængde	 af	 miljøets	
mere	 erfarne,	 virkelig	 spændende	
forfattere.	 Det	 er	 her	 man	 kan	 møde	
nogle	af	de	folk,	som	kan	komme	til	at	
tegne	den	litterære	fremtid.	Om	frem-
tiden	lige	bliver	Thurston	Magnus,	Pia	
Schjerning,	 Kenneth	 Krabat,	 Steffen	
Baunbæk	Petersen	eller	en	helt	 tred-
je,	er	 ikke	 til	at	vide;	men	det	skulle	
undre,	om	vedkommende	ikke	er	med	
i	Underskoven.	–	Bogen	er	viet	til	den	
talentfulde,	nu	afdøde	danske	forfatter	
Finn	Andersen,	 som	var	 fast	deltager	
i	Underskovens	sessions	og	styrelses-
medlem	i	DSFS.

jaN mårteNSoN		
ger	i	början	av	hösten	ut	sina	memoa-
rer	”Som Det kan bLi”	på	Carlssons	

förlag.	Det	är	
en	400-sidig	
bok	som	även	
innehåller	en	
bildbilaga.	
Han	skriver	
inte	bara	själv-
utlämnande	
avsnitt	utan	
även	möten	
med	spän-
nande	personer	
inom	kulturens	och	sportens	värld.

LeNa måNdotter

sångerska	och	 författare,	har	 just	haft	
premiär	 med	 sin	 nya	 film	 LetterS to 
a young Singer.	 Premiären	 var	 i	 au-
gusti	vid	Lilla	Filmfestivalen	i	Båstad.	
Nästa	 visning	 av	filmen	 sker	 i	Graz	 i	
Österrike	vid	International	Conference	
on	Voice	Movement	Therapy.	Lena	har	
skrivit	 manus	 och	 regisserat	 filmen.	
Fotograf	 är	Thomas	Frantzén.	Filmen	
finns	 nu	 också	 tillgänglig	 som	 DVD	
och	går	att	beställa	från	www.lenaman-
dotter.com
	
Bue NordStröm

D.	8.	oktober	udkommer	den	nye	CD,	
repLiCa arChipeLago,	på	Bokbandet	i
Stockholm.	Pladen	er	lavet	i	samarbej-
de	med	den	svenske	Musiker	Dag
Rosenquist.	Endvidere	medvirker	den	
danske	sopran	Janne	Korsager	Solvang	
på	et	nummer.
Bue	 Nordström	 og	 Dag	 Rosenqvist	
fremfører	hele	pladen	to	gange	på
kulturnatten	i	Göteborg	d.	9.	oktober.	
Foruden	BN	og	DR	medvirker	Janne
Korsgaer	Solvang	og	på	piano,	 Jerker	
Lundh.

Gorm raSmuSSeN

Ny	roman	”LiLLe Sven”	på	Gyldendal.

jørGeN muNck raSmuSSeN

I	 efteråret	 nærmere	 betegnet	 den	
14/11	udkommer	en	digtsamling,	som	
er	26	digte	om	naturen	og	26	fotos	fra	
naturen	 i	 Danmark	 (et	 enkelt	 billede	
fra	Øland)
Desuden	udkommer	en	roman	i	serien	
”LæSeLySt”	 fra	 Nyt	 dansk	 Litteratur-
selskab.	Den	hedder	”DøDen i viSby”	
og	foregår	i	Visby,	i	Vordingborg,	og	i	
Stege	på	Møn.	Handlingen	finder	sted	
i	1361-62.

iNGmar SimoNSSoN

Hösten	2009	utkommer	en	roman	och	
en	 tolkningsvolym:	 ”änDå inget åLa-
mörker”.

Wallace	 Stevens	 ”kLippan oCh anDra 
Dikter”

GuNNar SyréhN

Källförteckningen	är	imponerande	i	
Syréhns	bok	Sparka mot porten oCh 
Storma!	Häri	gör	han	sig	till	talesman	
för	att	Gluntarne	först	och	främst	bör	
betraktas	som	teater.	
Gluntarne	
är	Gunnar	
Wennerbergs	
duettcykel	om	
det	uppsalien-
siska	student-
livet;	ett	av	det	
svenska	1800-
talets	idag	mest	
levande	verk.	
Levande	inte	
minst	genom	
att	just	Gunnar	Syréhn	–	fil.dr.,	docent	
i	litteraturvetenskap	men	har	även	
verkat	som	både	skådespelare	och	
pjäsförfattare	–	engagerat	sig	i	uppfö-
rande	av	sångspelen,	både	i	Sverige	
och	i	Köpenhamn.	
Gidlunds	förlag

SøreN SøreNSeN

Sørens	nye	
roman	kommer	
lige	midt	i	hans	
25	års	jubilæum	
som	forfatter,	og	
den	er	så	dansk-
svensk	den	kan	
bliver,	handler	
oven	i	købet	om	
en	af	de	forfat-
ter-digtere	der	
udgør	det	stærkeste	litterære	og	kultu-
relle	bånd	mellem	vore	to	lande.	
Der	findes	en	artikel	om	hvad	Søren	
i	dette	kvarte	århundrede	har	skrevet	
om	Sverige	og	svensk	kultur	og	hvad	
han	har	skrevet	på	svensk.

roLf ZaNdéN

att Få vingar	
är	titeln	på	Rolf	
Zandéns	sjunde	
bok	med	aforis-
mer,	vilket	utgetts	
av	Homeros	för-
lag.	Rolf	är	både	
bildkonstnär	och	
författare.

ordLøSt	
–	dansk	digtantologi	på	nettet.
Lonni	 Krause	 og	 Kenneth	 Krabat	
sendte	 invitationer	 ud	 til	 alle	 digtere	
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i	Dansk	Forfatterforening	og	modtog	bi-
drag	fra	119	digtere	-	70%	fra	Lyrikgrup-
pens	 medlemmer	 og	 30%	 fra	 medlem-
mer	i	foreningen	uden	for	Lyrikgruppen.	
Fra	 ”unge,	 yngre,	 ældre	 digtere,	 satte	
digtere,	 flagrende	 digtere,	 åbenhjertige	
digtere,	 vrede	 digtere,	 sprudlende	 dig-
tere,	syge	og	døden-nær	digtere,	berøm-
te	 digtere,	 desillusionerede	 digtere,	 og	
digtere	der	evigt	længtes	mod	skriften,”	
som	de	to	skriver	i	forordet.
Antologien	ORDLØST	er	på	godt	1000	
sider.	 Den	 findes	 ikke	 i	 bogtrykt	 form,	

men	ligger	på	nettet	til	fri	download	på:	
www.ordloest.dk.
For	at	læse	et	digt	kan	man	gå	til	indek-
set	side	9:	Klikke	på	et	navn	i	indekset	
og	gå	til	den	ønskede	digter.	Der	er	mere	
end	 850	 sider	 tekst;	 efter	 hver	 digters	
tekster	er	der	en	kort	biografi	og	foto,	og	
rundt	om	i	 teksten	er	 illustrationer	ud-
ført	af	inviterede	billedkunstnere.
Blandt	 digterne	 er	 der	 medlemmer	 af	
Dansk-Svensk	 Forfatterselskab.Gå	 til	
www.ordloest.dk	og	læs!
Helge	Krarup	

Den DanSke FörFattaren	Ben-
ny	 Andersen	 träffade	 jag	
första	gången	1971	på	Nord-

iska	folkhögskolan	i	Kungälv	och	vi	
har	 sedan	 fortsatt	 med	 en	 livslång	
kontakt.	 Han	 är	 ett	 fenomen:	 hans	
”Samlede	 digte”	 har	 sålt	 i	 mer	 än	
100.000	exemplar	och	”Svantes	vi-
ser”	 nådde	 en	 rekordpublik	 både	 i	
bokform	 och	 på	 platta.	 Men	 tro	 för	
guds	 skull	 inte	 att	 han	 är	 populis-
tisk.

-	 Jag	 ställer	 absolut	 inte	 som	
kriterium	 för	 en	god	dikt	 att	 det	 är	
något	 jag	 måste	 förstå,	 det	 är	 näs-
tan	 tvärtom:	 en	 god	dikt	 får	 oss	 att	
förstå	att	det	är	något	vi	inte	förstår.	
Det	finns	något	som	är	större	än	vår	
förståelse,	sa	han	när	vi	pratade	om	
hans	 författarskap	ute	 i	Lyngby	där	
han	bodde	då.

Benny	 föddes	 i	 en	 genuin	 arbe-
tarmiljö	en	bit	utanför	Köpenhamn.	
Med	tiden	blev	han	en	kringflackan-
de	musiker.	Först	 som	solopianist	 i	
Danmark,	sedan	i	en	dansk	trio	som	
turnerade	även	i	Norge	och	Sverige.	
Det	 fortsatte	 han	 med	 till	 slutet	 av	
1950-talet	 och	 försörjde	 sig	 sedan	
ett	par	år	som	barpianist	på	Ankar-
feldts	nattcafé	i	Köpenhamn.

Ungefär	 samtidigt	 debuterade	
han	 med	 diktsamlingen	 ”Den	 mu-
sikaliske	ål”	och	hade	en	andra	på	
gång.	 Han	 hade	 tjänat	 ihop	 pengar	
så	han	kunde	ta	tjänstledigt	från	mu-
siken	och	skriva.

I	början	nådde	han	bara	en	inre	
lyrikkrets.	Den	andra	diktsamlingen	
trycktes	visserligen	i	en	ny	upplaga	

men	nådde	aldrig	den	stora	publiken	
Så	hände	plötsligt	något	när	han	gav	
ut	 den	 tredje,	 ”Den	 indre	 bowler-
hat”,	 som	sålde	slut	mycket	snabbt	
och	sedan	dess	tryckts	i	ständigt	nya	
upplagor.

Han	 tror	 att	 det	 berodde	 på	 att	
han	 började	 använda	 ett	 skenbart	
enklare	 språk	 med	 mindre	 meta-
forer.	 Men	 i	 samma	 samling	 finns	
betydligt	 mer	 komplicerade	 dikter.	
Det	är	omöjligt	att	komma	förbi	det	
humoristiska	 inslaget	 i	 hans	 poesi.	
Jag	frågade	honom	om	den	komiska	
ådran	var	medfödd	och	det	var	han	
nästan	 övertygad	 om.	 Fadern	 lekte	
ofta	 med	 ord	 och	 den	 begåvningen	
övertog	han.

Benny	 Andersen	 uppfattar	 inte	
sig	 själv	 som	 renodlad	 humorist,	
utan	 snarare	 som	 tragikomiker.	 Vi	
pratade	om	skillnaden	mellan	Dan-
mark	och	Sverige.	Men	han	höll	inte	
med	mig	när	jag	påstod	att	danskar-
na	har	närmare	skrattet	än	vi.	Hasse	
Alfredson	 och	 Tage	 Danielsson	 var	
goda	exempel	på	praktfulla	konstnä-
rer,	men	han	menade	att	 vi	kanske	
inte	 betraktade	 dem	 tillräckligt	 se-
riöst.

Trots	att	han	själv	är	mer	folkkär	
än	någon	annan	dansk	författare	in-
billar	han	sig	inte	att	hans	dikter	är	
mer	begripliga	än	andras.	

-	 Det	 är	 några	 av	 dem	 som	 jag	
själv	har	svårt	att	förstå,	sa	han	med	
en	spjuveraktig	glimt	i	ögonen.

Benny	 Andersen	 sitter	 dagli-
gen	 tre	 timmar	 på	 förmiddagen	 vid	
skrivbordet	i	sitt	arbetsrum,	om	han	

jaN mårteNSoN

Möten med 
Benny Andersen 

orkeSterStykke

Dirigenten kan ikke,
koncertmesteren kan ikke, han nyser,
førsteviolinisten kan ikke, nogle   
   musikere er allerede
taget i sommerhuset med fløjten 
   i tasken 
før adagioen, kontrabasserne står       
udenfor og tisser
op ad en mur, pigerne sidder på hug    
med hvide balder 
under de sorte orkesterjakker. Der 
   er selvfølgelig dem,
der stadig spiller, selvom noderne er
   samlet ind,
når det alligevel ikke lyder af noget!
   Dirigenten
lytter til komponisten, der er død,
hvisker, om de spiller ham endnu, 
   åh nej!
Harpenisten har forresten glemt sine
   øreringe
og føler sig nøgen. Hvem udnytter
   det, stritpikken
ved pauken. Oboerne er lette at
   knække over en stoleryg,

hvis ikke det lige havde været for
   generalen,
der glider frem af ingenting og 
   skyder hul i loftet,
to skud, skubber en stol på plads med 
   den anden hånd, 
om han så for helvedet kan få ro og
   samling 
på tropperne! Nu skal takten holdes, 
vores land 
   er invaderet af fremmede. 
   Generalen beder 
med en håndbevægelse dirigenten
   tage plads 
på podiet, hvis det behager Dem,
   Maestro... 

Hvad skulle vi have gjort uden de
 fremmede!

                    © karSten bjarnhoLt

daNSke i SveriGe
Her	har	jag	samlet	nogle	bogtitler,	de	fleste	inden	for	min	rækkevidde,	
som	 jeg	mener	kan	 rummes	under	overskriften	”Danske	 i	Sverige”	 til	
benefice	 for	 jer	med	en	 lignende	 interesse.	Nytrykte	bøger	er	det	som	
optager	 tiden,	 jeg	mener,	de	allerede	 trykte	 ikke	 icke	på	nogen	måde	
kommer	i	anden	række.

/...	/

per-oLoF johanSSon

inte	är	ute	på	någon	resa.	Han	drar	
för	gardinerna	och	stänger	ute	fågel-
livet	för	att	kunna	koncentrera	sig	på	
skrivandet.

-	 Alltid	 kommer	 det	 nånting	 ur	
den	här	maskinen,	sa	han.

Sedan	ägnade	han	eftermiddagen	
åt	att	läsa	och	besvara	brev.

Jag	 frågade	 honom	 vad	 som	 var	
de	 viktigaste	 avsikterna	 med	 hans	
författarskap.	 Han	 funderade	 en	
stund	innan	han	svarade:

-	 Det	 är	 en	 så	 stor	 fråga	 att	 jag	
nästan	 inte	 kan	 besvara	 den	 annat	
än	 med	 stora	 ord.	 Men	 jag	 tror	 att	
det	har	något	att	göra	med	att	kunna	
hjälpa	sig	själv	och	därmed	andra	att	
få	 ut	 så	 mycket	 som	möjligt	 av	 det	
här	korta	livet.

Benny	 var	 i	 flera	 decennier	 gift	
med	västindiskan	Cynthia.	Han	har	
gjort	 många	 inlägg	 om	 det	 danska	
främlingshatet.	 Men	 han	 vägrar	 att	
skriva	en	politisk	poesi	som	styrs	av	
andra.	Han	tillhör	en	generation	som	
var	för	mycket	individualister	för	att	
låta	 sig	 dikteras	 av	 några	 politiska	
rörelser	även	om	han	själv	har	en	be-
stämd	 partitillhörighet.	 För	 honom	
har	det	alltid	varit	viktigt	att	bevara	
sin	konstnärliga	integritet.

/...	/

(Ingår i Jan Mårtensons memoarer 
”Som det kan bli”)

Kontakt	med	Per-Olof	kan	du	få	på	den	här	adressen:
http://perolofdk.wordpress.com/
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BoKreCeption 
soM VAr
oCH soM KoMMer
Den 24 marS arrangeraDe	DSFS	en	
mycket	välbesökt	bokreception	på	
Loftet	i	Litteraturens	Hus	i	Malmö.	

Bengt	Liljenberg	presenterade	den	
nya	antologin	Timmar	i	Köpenhamn	
och	Malmö/Timer	i	Köbenhavn	og	
Malmö	med	bidrag	av	43	författare	
från	båda	sidor	av	Öresund.	

Därefter	berättade	bl.	a.	följande	
författare	om	sina	under	året	utgivna	
böcker:	Jan	Torsten	Ahlstrand,	Bengt	
Dagrin,	Ulf	Gran,	Helge	Krarup,	Lis	
Vibeke	Kristensen,	Karin	Lentz,	Bue	
Nordström,	Benny	Pedersen,	Bertil	
Pettersson,	Vagn	Steen	och	Sören	
Sörensen.

Nästa	bokreception	äger	rum	
tisdagen	den	1	december	med	start	
kl	17	på	Loftet,	Hedmanska	gården	i	
Malmö.

Du	som	önskar	presentera	dina	
nya	böcker	är	välkommen	att	an-
mäla	dig	till	Bengt	Liljenberg,	
jk.liljenberg@spray.se,	senast	den	10	
november.

	

Skumrings-
tid/kura 
skymning 

Höstsäsongen inleddes med ett 
mycket uppskattat samtal  mellan för-
eningens vice ordf Helge Karup och de 
båda författarna Kirsten Hammann (t.v.) 
och Christina Hesselholdt. De läste också 
ur var sin bok och fick en del frågor från 
publiken som uppgick till ca �00 personer 
i Ljusets Kalender, Malmö Stadsbibliotek.

AnMÄL DiG tiLL Den 1 DeCeMBer!

Fänrik	Stål,	Runeberg	og	200	års	Finland	i	poesiens	spejlglas
Dansk-Svensk	Forfatterskab	markerar	200-året	for	Finlands	ophøjelse	i	

nationernes	tal.
For	 programmet	 står	 Finlands-kenderen,	 forfatteren	Søren	Sørensen,	 og	 i	

øvrigt	medvirker	Runebergudgiveren,	författaren	Ingmar	Simonsson,	og	tru-
baduren,	komponisten	og	forfatteren	Per	Warming.

Tid	og	sted	og	hele	programmet	meddeles	i	indkaldelsen	til	ordinært	høst-
møde/generalforsamling	i	henhold	til	vedtægterne.


