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Bokstäver har alltid fascinerat mig. 
Allt sedan jag som barn knäckte läsko-
den – hur man genom att ljuda bokstav 
på bokstav formade ord – har bokstäver 
haft en speciell plats i mitt medvetan-
de. För min pappa var det viktigt hur 
man formade bokstäverna. Detta hände 
på den tid då man skrev för hand. Jag 
fick en reservoarpenna och en välskriv-
ningsbok. I timmar formade jag cirklar 
och övade för att få en vacker handstil. 
Som tonåring raserade jag den genom 
att lära mig stenografera; det gick snab-
bare, man kunde få ner allt som sades.

I vuxen ålder har jag arbetat 
med trycksaker. Mött personer som 
kan mycket om bokstävernas framväxt, 
om typsnitt. Personer som format egna 
typsnitt. Richard Årlin, den svenske 
grafikern och bokkonstnären, som hade 
den danske grafikern Palle Nielsen som 
idol är en av dem.  Richard bidrog med 
bokstaven Å i det unika alfabet som 
formades under min tid som ordförande 
för Malmö Konsthalls Vänner. Jag var 
tillika redaktör för vårt magasin ”från A 
till Ö”. Till varje magasin tog vi kontakt 
med en person med förankring till just 
den bokstav som det var dags för. Så 
kom det sig att Leif Nelson, formgivare 
till ORDET, kom att forma framsidan 
till Magasin N. En framsida jag föreslog 
honom att vi skulle använda till just 
denna skrift, ORDET nr 14. Ty det fal-
ler sig så att N är den 14:e bokstaven i 
vårt alfabet. Sic!

När jag skriver detta är det den 
14:e Världsboksdagen, instiftad av 
Unesco 1995. Detta är dagen då man 
firar böcker, författare, läsning och 
värnar upphovsrätt och människors fria 
tillgång till information! 

Osökt går tankarna till alla de 
skribenter som fängslats just för att 
de använt Ordet. Snart åker jag – med 
blandade känslor – till Kina. Ett av 
många länder där man bör vakta sin 
penna och tunga. Det känns tungt, 
liksom att tänka på vad som händer i 
Tibet där jag upplevde den osynliga 
bevakningen för några år sedan. 

Vad gör vi egentligen här i våra 
fria världar för dem som hindras i sin 
gärning? Ord kan vara som spjutspet-
sar, som rullande kanonkulor. Ord kan 
upplevas som farliga vapen formade 
av orädda människor i diktaturer och 
stängda regimer. Ord kan också vara 
sammansatta till menlösa meningar, till 
intet förpliktigande, uttalade av dem 
som för egen säkerhet inte tar ställning. 

Medlemmarna i DSFS är flitiga 
skribenter. Det kan du se på Med-
lemsnytt. Troligen finns endast en 
bråkdel av vad ”vi” publicerat. Här i 
Malmö har det varit flera boksläpp un-
der våren; jag är övertygad om att man 
på den danska sidan är lika lanserings-
intensiv.

En fråga som framkom på Års-
mötet var vad man förväntar sig av sitt 
medlemskap i DSFS.

Vill man (=du) inbjudas till 
olika aktiviteter? Hur benägen är man 
(=du) att ta sig över bron till andra 
sidan? Vad vill man (=du) erbjuda för-
eningen i form av aktivitet/ bidrag?

Några frågetecken att fundera 
över. När du rätat ut dem blir styrelsen 
tacksam för e-mail.

Vi hörs igen till hösten – glöm 
inte att dina bidrag är välkomna till 
ORDET!

  kaeth gardestedt 

Till er alla:
Skicka ett e-mail till  
tg@djingis.se

Vårt mailregister behöver upp-
dateras. Många saknas. En del 
mail kommer i retur.

Gör det NU, så vi får ett 
korrekt medlemsregister. Passa 
gärna på att meddela om du 
flyttat, bytt telefonnummer el-
ler annat som kan vara bra för 
föreningen att veta. Mailadressen 
går till Thomas Grundberg.

N är den 14:e bokstaven

Statyn ”Vägen genom A”  samt 
Alf Henriksons som staty i födel-
sestaden Huskvarna.
”Retar du upp dig på ting som 
är små
så är du väl inte större än så.”
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Årsmötet 2008

Drygt 50 personer bänkade sig på Loftet för 
att före DSFS’s årsmöte lyssna till föredrag 
kring rubricerade ämne.

hanne reintoft, som skrivit boken ”Hjertebånd” om 
1600-talets dansk-svenska krig, inledde föreläsningen. 
Efter fika fortsatte professor Harald Gustafsson att tala 
om ”När Östdanmark blev Sydsverige: Roskildefreden 
och dess följder i Skånelandskapen”. Det blev en kor-
tare frågestund. 

Den offentliga delen inleddes och avslutades med 
att cellisten Anja Inge spelade J.S. Bach och Benjamin 
Britten.

SponSorer SökeS 
Styrelsen fick ansvarsfrihet av årsmötet, rekommen-
derat av revisorerna. Men ekonomin bedöms som 
något ansträngd.  På höstmötet kommer vi därför att ev 
diskutera

–höjning av årsavgiften
–att Ordet ev. decimeras till en utgåva per år
Utgivningen av boken ”timmar i köpenhamn och 

malmö” är fördröjd, men med sponsorer skulle tryck-
ningen kunna ske snabbare. Därför är styrelsen tack-
sam för förslag till bidragsgivare, givetvis helst kon-
kreta sådana.

Samtidigt uttrycktes tillfredsställelse med de arrang-
emang som ordnats under det gångna året.

Freden i roSkilde 350 år 
hiStoriSka, Språkliga och litterära tillbakablickar.

Merparten av nya styrelsen efter årsmötet.
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kolla hemSidan
Några smärre justeringar i verksamhetsberättelsen 
behövs, varefter korrekt version läggs ut på hemsidan, 
www.dansk-svensk.com.

Styrelsen har också tagit beslut att lägga ut fören-
ingens bokbestånd på hemsidan

ny ordFörande
Kristian Carlsson tackades för sina två år som ordfö-
rande och önskades lycka till med sitt författarskap. 
Eget företag och två diktsamlingar, som kommer inom 
kort, kräver sin tid.

Enligt stadgarna övergår ordförandeklubban nu 
till en dansk medlem. Med acklamation valdes Vagn 
Steen, som dock åberopande sin ålder åtog sig funk-
tionen mot löfte att övriga ledamöter aktivt deltar i 
styrelsearbete och arrangemang.

Efter förrättade val består styrelsen nu förutom 
ordföranden av:

Ursula Baum Hansen, Jenny Berthelius, Monica 
Braw, Thomas Grundberg, Helge Krarup, Bo Lille, 
Bengt Liljenberg, Birgitte Livberg

Suppleanter: Jan Torsten Ahlstrand, Ida Hamre, 
Hans Holmberg, Per-Olof Johansson

Adjungerade: Tove Persson, bibliotekarie
Kaeth Gardestedt, redaktör för Ordet

Thomas Grundberg i 
samtal med cellisten 
Anja Inge.

Professor Harald Gustafsson i samtal 
med Bengt Liljenberg

Avgående ordföranden 
Kristian Carlsson

Per-Olof Johansson i diskussion med Benny Pedersen.

Torben Brostrøm, Vagn Sten och Helge Krarup
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Det var en överväldigande syn som mötte vid 
inträdet i Forfatterforeningens lokaler, inrymda 
i ”Tordenskiolds Gård”, en köpmansgård byggd 
1699. Inte så att lokalerna var överfyllda med 
människor, medlemmar, författare. Dessvärre icke. 
Men tak och väggar i den stora lokalen är helt 
täckta av målningar med religiösa och 
mytologiska motiv. Målningarna gjordes i början 
av 1700-talet på uppdrag av dåvarande ägaren. 
Husets namn kommer av att Peder Tordenskjold 
var inneboende här. Har du inte varit här, kan 
enbart lokalerna vara värt ett besök!

Efter inledande styrelsemöte anlände ytterligare några med-
lemmar för att umgås, samt givetvis deltaga i överlämnande 
av föreningens Hedersdiplom. I år gick de till Christian Yde 
Frostholm och Torben Broström. Nedan utdrag ur motive-
ringarna, som framfördes av Vagn Steen och Helge Krarup. 

diplomer 2007
Man kan formidle lyrik. Det kan ske i TV, radio, dagblade, 
bøger, i undervisning, ved foredrag, ved arrangementer med 
oplæsning - og på internet.

DSFS har - ligesom sidste år - fundet det rimeligt at gi’ 
diplom, ikke til én men til to.

DSFS vil i år med sit diplom sige tak for to store indsat-
ser for at formidle svensk lyrik i Danmark.

De to modtagere er fra hver sin generation.
Og de arbejder i hver sit medium.
Den ældre først og fremmest i en central avis.
Og den yngre bruger internettets mange muligheder.

I 1956 blev Torben Brostrøm tilknyttet dagbladet Infor-
mation. Og han har ikke alene anmeldt dansk lyrik, men 
også nordisk. 

Han har skaffet plads til svensk lyrik - og det er måske 
ikke lige let i den daglige kamp om spalteplads. Det er også 
blevet til bøger, en fra 1960 er helt viet svensk litteratur. Og 
det er blevet til møder - og Louisiana ligger godt for dansk-
svensk kontakt.

DFDS takker for en stor og kontinuerlig indsats i formid-
ling af svensk lyrik i Danmark.

I 1994 oprettede Christian Yde Frostholm, CYF, sin butik 
afsnitp i Nansensgade. Der var kun salg af digtsamlinger. 
Men der var også udstillinger af digte med visuelt tilsnit, 
samt lydudstillinger. 

I 1999 kom afsnitp.dk på nettet, “virtuelt udstillingsrum 
for visuel poesi”. Her møder man et væld af muligheder: 
breve, blogs, fotoudstillinger, links, oplysninger om arrang-

ementer, anmeldelser, artikler. Men nok så vigtigt: udstil-
lingerne, hvor de meget levende muligheder, der ligger i 
teknikken udnyttes til fulde. Afsnit P er fuld af liv og en 
smittende kærlighed til levende kunst og digtning. 

Den måske smukkeste præstation er nok udstillingen om 
konkret, svensk poesi, “konkretpoesi.se”der er sprængfyldt 
med informationer om svensk konkret-poesi, og som foreta-
ger en kongenial animering af de oprindelige visuelle digte.

Vi takker for en konstruktiv indsats i formidling af 
svensk lyrik i Danmark gennem kreativ brug af mulighe-
derne i nye medier.

Der er flere der kunne fortjene at blive hædret for at 
formidle svensk lyrik, men netop de to har konsekvent ud-
nyttet mulighederne i de medier de har valgt at bruge. Det 
kunne de fortjene officielle ordener for - og ikke kun dette 
beskedne DIPLOM.

preciS lika nära / långt åt båda håll!
Det går så snabbt numera
Man tar tåget över bron
Sen kan man ta en skön promenad till möteslokalen.
Oavsett om mötet är i Köpenhamn eller Malmö.
Så, varför kommer inte fler till DSFS’s möten?
Var fanns t.ex. övriga svenskar* när diplom på höst-
mötet delades ut för stora insatser för svensk lyrik i 
Danmark?
Är det fel veckodag?
Eller .....?
Skriv, maila, ring, blogga gärna dina åsikter så de når 
styrelsen!

* vi var totalt sex, alla knutna till styrelsen.

Höstmöte 
med diplomutdelning
i Forfatterforeningens lokaler

Avgående ordföranden 
Kristian Carlsson

Christian Yde Frostholm th i samspråk med Kristian Carlsson 
och Mathias Danbolt.
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Boken blev klar till pressvis-
ningen av konstnärens retro-
spektiva utställning på Prins 
Eugens Waldemarsudde den 
3 april.

”offentlig konst i flemings-
Berg” (red. Håkan Bull och 
Dan Karlholm), Stockholm 
2007. JTA har medarbetat 
med följande artiklar: 
”hej patient! ” av Beck & 
Jung, Huddinge sjukhus 
1972. 
”märken och kartBild”, 
emaljmålningar av John 
Wipp, Björnkulla vårdhem, 
Huddinge 1965.

”här får intet arBete utfö-
ras”. Universitetsbiblioteket 
100 år på Helgonabacken 
(red. Håkan Håkansson 
och Eva Nilsson Nylander), 
Universitetsbiblioteket i 
Lund, Kristianstad 2007. 
JTA:s artikel: ”hur finn 
fann vägen tillBaka till 
helgonaBacken. om gan 
och finnsagan”.

UrsUla BaUm Hansen

Seneste oversættelse er fra 
svensk og hedder ”mord.
net”, er skrevet af Buthler 
& Öhrlund og udkommet på 
Schultz’ forlag. 
En raffineret skildring af 
en russisk forbryderban-
des internationale brug af 
Internettet.

Kristian Carlsson

utkommer i maj med 
kortprosasamlingen ”reevo-
lutioner” (Trombone). Han 
medverkar också i några 
litteraturtidskrifter: med en 
dikt i Subaltern nr 1:2008, 
samt med ett större material 
i OEI nr. 33-35 (2007), ett 
temanummer huvudsakligen 
om nonsens. 
I Verbale Pupiller-boxen, 
från Århus poesi- och små-
förlagsfestival (DK) 2007, 
ingår ett 16-sidors separat 
extramaterial för tidskriften 
OEI:s nonsenstema. 
Carlsson bidrar också med 
en långdikt i Papi Nr. 1 
(2007).

Ulf Gran

Utgav i mars på förlaget 
B4Press novellsamlingen 
”de åtta dödssynderna 
under senare delen av 1900-
talet”.

lis ViBeKe Kristensen

Har gjort en afstikker fra 
skønlitteraturen for sammen 

Medlemsnytt 
och mer därtill!
Hanne aBildGaard 
oG HelGe KrarUp:
erik styrBjørn pedersen 
arBejdsBilleder.
Arbejdermuseet, København, 
2008.
Bogudgivelse i forbindelse 
med malerens udstilling af 
malerier fra arbejdspladser 
på Arbejdermuseet i Køben-
havn, åben til 10.08.08.

BenGt adlers

har gett ut en CD med dikt 
som blivit ”behandlad”: 
”den andra kinden/cheek 
two cheek”. Utgiven av OEI 
i samband med releasen av 
det nya numret OEI #33-34-
35 den 26 oktober 2007.

oVe aGrelin

Tillsammans med sina gamla 
vapendragare, fotografen 
Claes Westlin och illustra-
tören Lars Viggo Persson, 
har Ove skrivit texten till 
en liten ”tankebok” med 
titeln ”självskrivna Betrak-
telser”. Boken utkommer i 
mitten av maj.
Innehållsmässigt är text och 
bild uppdelade i fyra avsnitt 
under rubrikerna: Humores-
ker, Hågkomster, Historiet-
ter och Hugskott.

Jan torsten aHlstrand

 ”Bengt olson. nordisk 
konstnär i paris”.  
Carlsson Bokförlag, Kristi-
anstad 2008, 160 sid, rikt 
illustrerad.

med cand.jur. Anne-Marie 
Thalund at skrive bogen  
”fra kollega til leder - en 
Bog om ledelse” der udkom-
mer på DJØFs forlag i løbet 
af foråret.

Karin lentz

Deltog inför UB.s i Lund 
100-årsjubileum i antologin 
”för tillfället”.
I Poesigruppen vädras femi-
nism, miljöhot, litteratur och 
nagelfars varandras dikter. 
Dagen som gått avslutar Ka-
rin med en 3-rading, typ:

”Nyheterna tar upp
 mord, bränder och 
hämnd
– inte ens Väderleken 
lugnar´”

marie lUndqUist

har just utkommit med en ny 
bok, den åttonde.
Boken heter ”drömmen om 
verkligheten – fotografiska 
reflektioner” och består av 
lika delar text och bild. 
Marie har valt 35 fotografis-
ka bilder av lika många fo-
tografer och till dessa skrivit 
en serie betraktelser som rör 
sig kring fotografi och språk, 
dröm och verklighet. 
Boken är utgiven av journal 
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bokförlag (info@journal-me-
dia.se) och är också årsbok 
2008 i Sveriges Allmänna 
Konstförening.

flemminG madsen poUlsen

”alfred noBel. dynamit-
kongen” Forfatterforlaget 
Attika.  Utgiven på Nobelda-
gen, den 10 december 2007. 
Alfred Bernhard Nobel 
(1833-96) huskes som opfin-
der af dynamitten og som 
ophavsmand til de årlige 
nobelpriser. Men han var 
meget, meget mere end det.
Han var en fantastisk ke-
miker og opfinder af meget 
andet end dynamit; han var 
grundlægger af et verdens-
omspændende industrifore-
tagende; ved sin død var han 
en af verdens rigeste mænd; 
han bevarede livet igennem 
en stor ambition om at slå 
igennem som digter; kort før 
sin død skrev han et bemær-
kelseværdigt drama med 
titeln ”Nemesis”, som først 
blev opført for få år siden.
Forfatteren har fulgt i 
Nobels fodspor forskellige 
steder i verden, og i bogen 
gives et rigt og nuanceret 
portræt af en af 1800-tallets 
helt store personligheder.

Jan mårtenson

dikter inifrån (Soleka 
förlag) är en läkande dikt-
samling, med ca 300 dikter 
som bl.a. kommit till under 
vistelser på mentalsjukhus 
på 90-talet. Jan inbegriper 
även andra författare och 
konstnärer i sina dikter. I 
det svarta glimtar Jans galg-
humor igenom:

Skogsutflykt idag:
en samling dårar,
jag bland dem.

Bertil pettersson

I april 2008 är det femtio år 
sedan Bertil debuterade med 
diktsamlingen ”utkast”.
Det har under åren blivit 
upp emot 50 böcker – poesi, 
prosa, prosadikter och annat.
I april utkom ytterligare ett 
par böcker, ganska udda 
- den ena uddare än den an-
dra som nog är den uddaste 
av dem alla.
”livsryckningar” heter en 
lite lagom kärleksfull satir 
om att bli gammal, skriven 
med djävulen bakom örat 
och glimten i ögat. Boken är 
kongenialt illustrerad av Jan 
Hemmel och utkommer hos 
Roos & Tegnér.
Så kommer på Ellerströms 
förlag en ny ”installation i 
Bokform” med titeln ”karl 
svensson”, en ”minimalistisk 
Berättelse om en antihjäl-
te”. Förlaget menar att det 

är Bertil Petterssons ”mest 
komiska, mest tragiska, mest 
egensinniga experiment 
hittills”.

antHoloGy of danisH poetry

I Kairo er der udkommet 
en anthology of danish 
poetry – på arabisk vel at 
mærke, redigeret af Muniam 
Alfaker. En række af DSFS’s 

Vagn Steen
ny formand / ordförande       

Säkerligen känner många av våra medlemmar 
väl till vår nye ordförande. Han är mycket 
flitig när det gäller att besöka våra olika 
arrangemang, så där träffas vi då och då. 
I år fyller Vagn 80 år och vi hoppas på en fyl-
ligare presentation till nästa utgåva av Ordet.

Så här presenteras Vagn 
i Svenska Nationalencyklopedin:

Steen, Vagn, 
f. 1928, dansk 
författare. S. var dansk 
lektor vid Göteborgs 
universitet 1957-62. 
Han introducerade 
som en av de första 
svensk läspedagogik 
och konkretism i dansk 
litteratur och förmed-
lade detta även bl.a. 
som medredaktör i 
lyriktidskriften Digte 
for en daler (1963-
65) och med humoristiska diktsamlingar som Digte? 
(1964) och Teknisk er det muligt (1967). I böckerna 
Riv selv och Skriv selv från 1965 uppmanades 
läsaren att själv fylla de tomma sidorna. Från mitten 
av 1970-talet skrev S. också prosa, novellsamlingar 
som Da kunsten kom til Grenå (1985) och mediero-
manen Her er mit liv (1985). Sedan 1967 har S. 
gett ut en rad barnböcker och arbetat med drama-
tisering och omdiktningar, bl.a. av Märta Tikkanens 
”Århundradets kärlekssaga” (1978). Utöver arbetet 
som författare verkar S. som pedagog, kritiker, över-
sättare och bildkonstnär.

medlemmer har bidraget: 
Ulrikka S Gernes, T.S. 
Høegh, K.P. Jac, Marianne 
Larsen, Viggo Madsen, Nina 
Malinovski, Klaus Rifbjerg, 
Vagn Steen, Erik Stinus, 
Søren Sørensen, Pia Tafdrup 
og Anette Tranæs.
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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
det inre var en källa

Lördagen den 31 maj häLsar hans hoLm-
berg väLkommen tiLL kristianstad, staden 

som grundades på den danska tiden.

Klockan 11 träffas vi utanför kyrkan, som ligger mitt 
emot järnvägsstationen. Denna beskrivs som ”Nordens 
skönaste renässanstempel”.

Efter kyrkbesök gör vi en historisk och litterär rund-
vandring genom innerstaden. Här kommer vi att uppleva 
miljöer som skildrats av Hjalmar Söderberg, Fredrik 
Böök, Gustaf Hellström, Birgitta Trotzig m.fl. Vid de 
två stadsmodellerna informeras om stadens danska och 
svenska historia.

Vid lämpligt tillfälle, när det känns för att vila benen 
och fylla magen, görs paus för lunch. Denna intages efter 
eget val och kassa.

Rundturen återupptages och dagen avslutas med be-
sök på Kristianstadsbladet kl 15. Här tar kulturchefen 
Sune Johannesson emot oss. Över en fika orienterar Sune 
Johannesson om hur han ser på kulturbevakningen på en 
större landsortstidning.

Så skiljs vi efter en intressant dag tillsammans!
Anmälan snarast, helst före 17 maj, till 
Bengt Liljenberg, jk.liljenberg@spray.se eller telefon 

+46 40 91 75 42.

lite aV Varje

Thisted Dagblad meddeler 
at inge petersen skal have 
Sandemoseprisen for 2008, 
Limfjordssamvirkets lit-
terære pris,
----------------------------------

Litterär vandring 
i Kristianstad

Niklas TörNluNd

har – tillsammans med 
programledaren Marianne 
Söderberg och körledaren 
Ingemar Månsson – tillde-
lats Lunds kulturpris 2007 
för sitt arbete med att skapa 
nya litterära mötesplatser, 
för sitt eget författarskap och 
sina pedagogiska insatser för 
att hjälpa fram nya skrivar-
förmågor. 

Han har även fått ett 
stipendium på 50 000 kr ur 
Fotokopieringsfonden.

Niklas har under året 
bland annat ägnat sig åt att 
skriva texter till en längre 
sångsvit med fornhistoriskt 
motiv som ska tonsättas och 
framföras av Lena Wille-
mark och gruppen Väsen

.
 Jan Torsten 

lyser upp för Niklas

musikalen 
”Sägnen om ringen”

I tidigare ORDET informe-
rade Jörgen Dicander att 
hans musikal skulle uppföras 
på midsommarafton i Smed-
jebackens kyrka och på 
midsommardagen i Grängs-
hammars kolhusruin i Säters 
kommun. 

Huvudrollerna innehades 
av Per ”J:son Park” Johans-
son och Ing-Marie Lerström, 
som vi här kan presentera i 
bild.


