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ORDET 2 / 2016

Dansk-Svensk Forfatterselskab

Danskt-Svenskt Författarsällskap

Møde om oversættelse

dansk-svensk og svensk-dansk

Helge Krarup læser dansk version, Jonas Rasmussen sin egen svenske.
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………Om oversættelse

Dansk-Svensk Forfatterselskab afholdt et arrangement
om oversættelse mellem vores to sprog. Det foregik hos
forlaget Gyldendal, som generøst havde stillet lokalet,
Trykkeriet til rådighed; arrangementet var støttet af
Den svenske Ambassade i København og Statens Kun-
stfond.
Oplægsholderne var Jonas Rasmussen, som har oversat
fra dansk til svensk, og Kamilla Löfström, som har
oversat fra svensk til dansk, bl.a. Jonas Rasmussens
digtsamling, far-mor-barn, som forelå frisktrykt fra for-
laget Kronstork. Kamilla Löfström måtte imidlertid
desværre melde afbud, da hun havde fået en hjernerys-
telse for en del tid siden, men stadigvæk er uarbejds-
dygtig.

Jonas Rasmussen
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Jonas Rasmussen fortalte om sit oversættelsesarbejde og
forfatterskab. Han mente, at én af grundene til, at han
blev lyriker, var, at han havde problemer med at læse
som barn; han læste meget langsomt. Derved opdagede
han mange sider ved ordene, udover det rent refer-
erende og fortællende.
Hver især har vi forskellige associationer ved ord; spro-
get indeholder en bunke informationer, som må over-
sættes til noget begribeligt. Derved ligger der en
oversættelsesproces bag selve det daglige sprog.
Forældre må kunne fortolke et barn skrig og gråd, over-
sætte det til en meddelelse om at være sulten eller have
ondt eller skulle skiftes.  Fænomenet at oversætte drejer
sig derfor ikke kun om at oversætte fra et nationalsprog
til et andet. Sprog ikke noget som ER, men noget som
BLIVER TIL.
Han citerede Tomas Tranströmer for at sige, at digtet går
bagom det ordinære sprog og derfor selv er en oversæt-
telse.
Poesi går ud på, med det sprog man har tilfælles, at
finde det, det ikke går at udtrykke. Og det er så godt
som muligt at oversætte lyrik i eksakt forstand. Oversæt-
telse handler om at tolke; derfor, mente Jonas Rasmus-
sen, er det ikke er så vigtigt, om oversættelsen kan være
lig originalen.
Han havde fra start opfordret tilhørerne til at bidrage
med spørgsmål og indlæg, hvilket medførte en god dia-
log med salen, hvor der var en del oversættere tilstede.

Helge Krarup
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Vagn Steen (født 1928 i Holbæk - død 25. august 2016.)
Vagn Steen havde været med i Dansk-Svensk Forfatter-
selskab fra begyndelsen, var medlem af bestyrelsen og en
kort overgang formand. Han har også deltaget i DSFS´s
udgivelser som medredaktør og bidragyder.
Vagn Steen vil være kendt af mange med sin optræden
med digte, med sit pædagogiske digt-arbejde, udstil-
linger med digte, plakatdigte, med sine digte i talrige un-
dervisningsantologier. Lidt ældre mennesker vil huske
hans karakteristiske stemme fra Danmarks Radio, hvor
han lavede interviews, ofte med meget finurlige person-
er; hans stemme præget af opvæksten på Holbæk-egnen.
Han har også været litteraturkritiker forPolitiken, har
skrevet drama, prosa og egnshistorier. Og oversættelser
fra engelsk, afrikaans, svensk, norsk.

Møde i Dansk-Svensk Forfatterselskab 24.3..2010 om visuel og konkret
poesi. Fra venstre Helge Krarup, Vagns Steen, Jesper Olsson, Jan
Torsten Ahlstrand.
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Men i DSFS-sammenhæng er det ikke mindst hans ar-
bejde med svensk litteratur, der er ekstra interessant.
Han var dansk lektor i Göteborg 1957–62 og fik vigtige
kontakter der. Og har oversat Märta Tikkanen, Anna
Wahlgren, Ebbe Carlson, Carl Larsson og andre.
Han kendes som konkretistisk digter. I Jette Kromanns
interviewbog Digtere på bånd fra 1966 siger Vagn Steen:
»Sproget må meget gerne have så meget materialekar-
akter som det overhovedet kan få.« Ordene ses som
konkrete materialer, som kan bearbejdes og læses på
mange måder: Legende, vidende og undersøgende,
fantasiæggende. – Men hans konkretistiske digte, for
eksempel i debutbogen Digte? fra 1964, er ikke tomme
ordmanipulationer: de rummer også humor, politisk
kritik og erotik.
Vagn Steen, født 1928, kunne på sine gamle dage
opleve en sand revival, hvor yngre digtere og litteratur-
forskere har bragt ham i centrum i en fornyet interesse
for overskridelsen af de gængse digteriske former.

Helge Krarup

Vagn Steen,

fortolket af Thomas Grundberg
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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 Malmøforfatteren Bengt
Liljenberg.

Et arrangement følges ofte op på inter-
net med billeder og omtale, se hjemme-
siden dansk-svensk.com.og facebook-
gruppen ‘Dansk Svensk Forfattersel-
skab’.

Fotos og redaktion af dette nummer af
Ordet: per-olof johansson, DK

Vi takker
Forlaget Gyldendal,
Den svenske Ambassade i København
 Statens Kunstfond

for støtte til arrangement om oversættelser.
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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
hk@johannesskolen.dk

Søren Sørensen, på
årsmødet 2016 ud-
nævnt som selskabets
æresformand/
hedersordförande

Foto:
Thomas Grundberg

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

hk@johannesskolen.dk
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Under två timmar kommer 11 författare och översättare att
framträda i nedan tänkt ordning. För bokpresentationerna
har varje författare 8-10 minuter till sitt förfogande.
FRAMTRÄDANDEORDNING VID BOKRECEPTIONEN
7. NOVEMBER 2016
kl. 18.00 - 20.00

1. Bo Gentili
2. Sören Sörensen
3. Anne Marie Tetevide
4. Helge Krarup
5. Bjarne Gårdsvoll
    --- Paus ---
6. Juliane Preisler
7. Thomas Grundberg
8. Bo Lille
9. Per-Olof Johansson
10.Thorvald Berthelsen
11. Boel Harning

Du är varmt välkommen att medverka vid bokreceptionen i
Gullberg-rummet (plan 4) på Malmö stadsbibliotek vid
Kung Oscars väg måndagen den 7 november med början
klockan 18.

Hjalmar Gullberg (1898 - 1961)
svensk författare (huvudsakligen poet)
och översättare. Chef för
Radioteatern  1936–1950,
programdirektör1949–1950[2], samt le-
damot av Svenska Akademien 1940–1961.
I Malmö finns numera Hjalmar Gullberg-
sällskapet som bildades 1998.


