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Vad är det som går och går...
men aldrig kommer till dörren?

Omslagets framsida är inspire-
rad av omslaget till föreningens 
nya antologi.

Ordets redaktör hämtar inspira-
tion i HC Andersens sällskap vid 
besök i Odense.

D
et finns ett berömt foto av Mikael Strunge 
och F. P. Jac där de purunga och med bus-
blick skrattar rätt in i kameran. Ett decen-
nium senare hoppade Strunge ut genom 

fönstret och nu har även F. P Jac tagit ner skylten, 53 år 
gammal. Gamängblicken behöll han in i det sista. Bara 
för några veckor sedan mottog han Danska Akademins 
stora pris, ”för sitt inspirerande, humoristiska och kon-
troversiella bruk av modersmålet och för sin språkliga 
uppfinningsrikedom”, som Pia Tafdrup formulerar det i 
sitt hyllningstal till poeten. Föga anade hon då att talet 
med ett par strykningar och tempusbyten skulle kunna 
återanvändas som dödsruna.

Jag minns F. P. Jac med en öl i näven och en 
vacker kvinna vid sin sida. Han skrev en diktsamling 
som hette Jeg er fandme til. Det är fyra ord som skälver 
av lycka och upproriskhet. F. P. Jac ville ha upp livet 
och kärleken på barrikaderna och var du med varje 
regnbåge. Över sjuttiofem böcker blev det. Inte att 
undra på att F. P. Jac till slut tröttnade på att rada upp 
titlar och nöjde sig med att ange antalet.

    Redan i F. P. Jacs debuthäfte Spontane kalen-
derblade från 1976 finns ett manifest för den danska 
åttiotalsgeneration som han tillsammans med Strunge, 
Thomsen och Tafdrup blev portalfigur för:
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Jan Henrik swaHn

Denna gamla gåta/gåde har dykt upp i minnet när vi
sedan våren 07 diskuterat antologin timmar i köpen-
Hamn ocH malmö. 

Tiden går, klockan slår.  
Men, nu, nu den 24 mars presenteras slutprodukten på 
Loftet i Malmö! Gediget arbete genomfört av redaktö-
rerna Bengt Liljenberg och Vagn Steen men också av 
Jenny Berthelius och Ingrid Windisch, som tagit hand 
som sina respektive modermåls skribenters alster, ren-
skrivit, kontrollerat, påpekat omfång etc etc.

så sTannar Tiden, klockan TysTnar
Ett samtal och så stannar tanken, tangenterna känns 
motsträviga. I dag, den 17 januari, nås jag av budet att 
Ove Agrelin avled i går. Denna gode, levnadsbejakande 
köpenhamnsälskande malmöbo som så många av oss 
med glädje träffat och diskuterat med under många år. 
Visst har han varit sjuk länge, men ... Saknaden känns 
tung.

FP Jac har också lämnat jordelivet. Han hann 
uppleva glädjen att få Danske Akademiens store pris. 
Även Inger Christensen har dragit sitt sista cigarett-
bloss och det innan hon fick Nobelpriset, vilket flera 
tyckte hon var en självklar kandidat till. 

Läs mer om dessa längre fram.

liveT går vidare
Årsmöte blir det i april och till dess vill vi gärna ha 
förslag på kandidater till styrelsen. Søren Sørensen 

och Marianne Larsen bereder den danska sidan medan 
Kristian Carlsson och undertecknad fick Höstmötets 
uppdrag att se till den svenska delen. 

Fyller sin dag gör våra medlemmar och på spe-
ciell plats har vi samlat nyutkomna verk mm. Den som 
vill och har tillfälle får gärna personligen presentera 
senaste årets produktion den 24 mars. Anmäl till Bengt 
Liljenberg senast den 10 mars.

Äras den som Äras bör
Vid årsmötet kommer föreningens Hedersdiplom att 
överlämnas till Bengt Liljenberg, som så helhjärtat ger 
sin tid och sitt engagemang till föreningen; vilken han 
dessutom är grundare till.

lÄs, begrunda 
Välkommen att läsa vad Leif Nelson och jag med hjälp 
av frivilliga krafter lyckats tota samman till detta num-
mer av Ordet.

Vad du inte vet om Villanelle lär du av Søren 
Sørensens artikel, var du inte på Animationsteatern, så 
berättar Helge Krarup om denna medan Hans Holm-
berg förundras över att man sitter staty i Danmark men 
står i Sverige. Välkommen med egna bidrag!

   På gensyn till hösten,

   kaetH GarDesteDt

”F.P. Jac hædres for sin inspirerende, 
humoristiske og kontroversielle 
brug av modersmålet.”

F.P. Jac (�955-�008) tackar för Det Danske Akademis Store Pris.  Foto: Thomas Grundberg
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Vi är tillbaka nu från tungsinnets höst
och har slitit oss loss från tankarna
vi betalade av på i moderata portioner
för att kunna förenas igen med stadens ljushav
och visa våra verkliga ansikten

att få en DiktsamlinG meD DeDikation av Flemming 
Palle Jacobsen, som han väl egentligen hette, var att 
få ett helt slott på försättsbladet, med ornament, tinnar 
och valvbågar. Hans kalligrafiska bokstäver svävade 
lyckligt ut över det vita papperet där de hakade i var-
andra som drakar på himlen en varm sommardag ute 
på Amager Fælled. Inne bland dikterna såg det mer 
tuktat ut. Orden stod där i raka linjer och med jämn 
vänstermarginal, åtminstone ibland, men vilka ord det 
var. En fest för sinnena att läsa. Ett stråk av senkom-
men flower power men ändå så nytt och annorlunda. 
Det var de nybildade orden som klev upp på barrika-
derna och målade sig själva med kladdfärg och drog 
med sig sinnena hem. 

Det fanns förstås en svärta också, något där 
bakom som han hela tiden försökte ta sig ur, tills han 
en dag hade det framför sig. ”Det gnistrar i mörkret”, 
avslutade Pia Tafdrup sitt tal i december. Nu har F. P 
Jac gått in i det. Men fyrverkeriet lämnade han fanta-
mej kvar.
Läs hela Pia Tafdrups tale på 
http://www.danskeakademi.dk/Priser/Taler08StoreTafdrup.htm  

    

Villanelle?

Dansk-svensk forfatterselskab havde engang i 
90-talet poesisammenkomst i Bakkehuset på 
Frederiksberg, og Fredrik Ekelund var en af 

dem der læste op;  bl.a. reciterede en stærk og direkte,  
erotisk villanelle – villanellen dyrkes ofte af erotikere: 
to rim og to der elsker hinanden, kan gøre hinanden 
meget godt, og de regelmæssige gentagelser af sikre 
pointer er ligeledes fælles for kærlighedsmødet og 
versformen. 

I dansk lyrik var formen ukendt. Jørgen Fafners 
Dansk Vershistorie I-II (Kbh. 2000) kender den dog og 
kan fortælle om dens vandring fra munter bondevise i 
Italien til kunstdigtningen i fransk renæssance, og selv 
om Fafner forsigtigt skriver f. eks. når han skal give 
sådan et, kan han kun komme i tanke om Kai Friis 
Møller, og andre er der vist heller ikke; Fafner må tørt 
konstatere: Alt i alt forbliver trelinjerne fremmede 
fugle i reservatet. 

Kai Friis Møller er en af de store formidlere af 
fremmed digtekunst i dansk litteratur, og selvfølgelig 
har arbejdet med de fremmede digtere haft afsmittende 
virkning på hans egne digte. I Digte 1920 optræder 
denne enlige svale: Min Pibe, jeg selv og min Stok. 

Fredrik Ekelund havde vakt min nysgerrighed, 
og det gik snart op for mig at det just var en villanelle 
han havde imponeret mig med. Jeg genfandt den jo i 
andre svenske versbøger.

Siden sad vi et par-tre-fire litterater og drøftede 
vores fag over en kop kaffe et andet sted på Frederiks-
berg; mine bordfæller kendte ikke villanellen, jeg blev 
inspireret til at lave en villanelle for at demonstrere 
mønstret, den står som Vintervillanelle  i Troldspejl og 
andre digte 2008. Folk angrebet af haikufeber, resp. 
-spøgeri skriver fem-syv-femmere i rap og som en rap-
tus. De tyske romantikere blev som de første grebet af 
et sandt sonetraseri, det er overgået andre både før og 
senere. Også villanellen har den karakter at selve dens 
form er den udfordring der lægger form til et indhold, 
en pointeret tankerække. 

Villanelle kaldes formen, og på dansk kunne 
det blive til noget i retning af en bette bondsk én, 
måske en bondepige, ikke med slør, men med rim. For 
naturligvis er villanellen rimet, endda så raffineret at 
den på 19 verslinjer kun udnytter to. Til gengæld er 

det rytmiske mønster variabelt.  Men dens egentlige 
raffinement ligger i den musikalske gentagelse af den 
første og den tredje verslinje; åbningslinjen kommer 
igen som 6., 12. og 19., den tredje to gange, som 9. og 
15. linje. 

Villanellen rummer derved to pointer: den ene 
at de samme to rim med stor musikalsk effekt klinger 
gennem hele digtet, den anden at dens væsentlige 
udsagn gentages. Blandt de berømteste finder man 
villaneller af Dylan Thomas, Ezra Pound, W.H. Auden, 
Oscar Wilde, Seamus Heaney og Sylvia Plath. 

Til svensk poesi kom den i 1920’erne og blev 
gjort til en mesterprøve for versekvilibrister i Lund. 
Frans G. Bengtsson kunne andet end vikingeromaner, 
han og Hjalmar Gullberg konkurrerede på villaneller. 
Det hører med at svensk lyrik, svensk litteratur i det 
hele taget ikke lider af den klassiker- og civilisations-
skræk der i et århundrede har præget den danske 
litterære offentlighed; svenske digtere har gerne måttet 
vedkende sig græsk og romersk kultur, de har kunnet 
læse Petrarca på svensk helt fra 1880’erne, de har en 
europæisk horisont som er sjældnere på vestre side af 
sundet. 

Det er i dette billede den lundensiske villanelle 
figurerer, og den danske ikke. I 1958 blev dette under-
streget af Göran Printz-Pålsson med Dikter för ett barn 
av vår tid som à propos afsluttedes med Villanella för 
ett barn av vår tid: 

Det lilla språket är den vuxnes mor.
Språket bestämmer vad vi ser och inte ser.
Vem känner gossen som i vattnet bor?

Og den der kan svare på det sidste spørgsmål, er 
fortrolig med Carl Michael Bellmans Vaggvisa – som, 
mærk vel, findes i en dansk udgave ved H.C. Ander-

sen. Og Majken Johansson, digterinden som blev sol-
dat i Frelsens Hær, har givet sit skønne bidrag til den 
svenske villanellisme. Det har på sin vis også tilknyt-
ning til H.C. Andersen, men når han koger Suppe paa 
en Pølsepind, gør hun det på et søm, for
Vem hoppas inte kunna ändra soppans smak?

Villanella på en spik hedder digtet. 
Bemærk at digterne stolt angiver digtformen i 

titlerne. Kai Friis Møller kaldte også sin for Vilanelle 
– jeg ved ikke om han ville stave den sådan, eller det 
er en trykfejl.  

Fælles for digtformerne haiku, sonet og villanel-
le er deres epigrammatiske karakter. Der er budskab 
i dem. Haikuen sætter sprog på en iagttagelse, det 
samme gør sonettens første to gange fire verslinjer; de 
sidste to gange tre i sonetten, terzinerne, uddrager en 
slutning på grundlag af det iagttagne og beskrevne. En 
egentlig drøftelse lægger derimod villanellen op til. 

Lider nogle kolleger af haikufeber, må jeg vel 
siges at bære på en villanelleinfluenza. I hvert fald er 
der syv af dem i Troldspejl og andre digte 2008. Deri-
blandt titeldigtet:

trolDspeJl. villanelle

Langs med ageren står tegnet
”Troldspejl” stavet ud i hegnet,
Læ for mus og spurv og snegl

Under månens messingsegl,
Glitrende når det har regnet -
Langs med ageren står tegnet:

Først en røn ved brinken, stejl,
Fulgt af busken, sollysblegnet,
Læ for mus og spurv og snegl,

Siden hyld og el som gejl
Stritter himmelvendt og kvegnet.
Langs med ageren står tegnet:

Brombærranken rød som tegl
Løber over furen, egnet
Læ for mus og spurv og snegl

Og til sammen staves spejl
For enhver som før er segnet
Under troldske tankefejl.
Langs med ageren står tegnet.

søren sørensen

Leif NeLsoN

...............................................
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”Jag&Det”
Det var i ett kök på DaG HammarskölDs allé. Inger 
berättade om sitt hörspel En vinteraften i Ufa. Plötsligt 
såg hon milt ironiskt på mig och sa: ”Kan du inte din 
Strindberg?”

Trettio år tidigare flyttade hon och Poul in sina 
tillhörigheter hemma hos oss i Köpenhamn. Det var för 
en kort tid, snart bodde de mycket flottare än vi. Poul 
var lite överklass och ville bo med stil. Ingers mamma 
var köksa och hennes pappa skräddarsven. Hon hade 
växt upp i arbetarkvarter i Vejle och ville inte alls bo 
med stil. Innan redaktören för tidskriften Hvedekorn 
Torben Brostrøm antog hennes första dikter tänkte hon 
sig ett liv som lärare. Hon ville göra rätt för sig. Dikter 
ämnade hon skriva på lov och helger.

Det var Torben som viskade i hennes öra att hon 
hade en själsfrände i studenten Poul i Århus. Hon reste 
dit, efter sex månader gifte de sig. Jag var då en vecka 
gammal. 

Pouls inställning var att ville man skriva dikter 
skulle man göra det. Ville man bo med stil skulle man 
göra det också. Det höll vad diktandet beträffar, efter 
tre terminer som lärare båda två vid Konsthögskolan i 
Holbæk. Vad beträffar den moderna trean på Amager 
Brogade så höll det inte. Tvångsflytten gick till Rant-
zausgade, med kalla rum och utedass. Det gick mellan 
ytterligheter. De debuterade båda två 62 och kom båda 
med en uppföljare 63. Inger gav sin samling titeln Græs 
medan Poul ångade på i Grundtvigs anda och döpte 
sin till Sangværker til min danske kone. De var hund 
och katt. Paret det sjöng om. Ständigt ute på resa. Poul 
hade en koffert lika stor som den Gustav Aschenbach 
anlände till Venedig med, i filmatiseringen av Manns 
berömda novell, att fyllas med böcker som till varje pris 
skulle med på färden. Den var en av de saker som blev 
kvar hemma hos oss och jag minns hur jag som tolvår-
ing smög upp på vinden och försökte lyfta den. Fylld 
tätt, tätt med böcker måste den två meter långa koffer-
ten ha vägt flera hundra kilo.  

Inger var smal, kedjerökte och hade kattglas- 
ögon. Poul satte på sig nya svarta glasögon varje dag. 
Till dem svart manchesterkostym. Han älskade fåniga 
ordvitsar som han själv skrattade åt: ”Ha, ha, ha.” På 
Rantzausgade hade de en kista full med barnböcker. 

Där låg Mästerdetektiven Blomkvist sida vid sida 
med Småtrollen och den stora översvämningen, Tove 
Jansons första Muminbok. Inger satte ner mig i kistan 
och fortsatte sedan med sitt. Hennes egen version var: 
”Ja, och så kom din mor förbi och slängde in dig genom 
dörren.” 

Hur hennes liv utformade sig var en annan 
femma. Man fick se hur det blev. När Poul kom hem 
från sitt år i USA var sprickan där. Men även om äk-
tenskapet upplöstes 1976 skildes de aldrig helt. Pouls 
namn stod kvar i portuppgången på Dag Hammarskölds 
Allé ända tills Ingers flytt till Frederiksberg i höstas. I 
nästan fyrtio år bodde hon där. Hur det egentligen för-
höll sig med henne och Poul talade hon inte gärna om. 
Tiden bortom de utmätta dikterna och talsystemen var 
privat. Pouls favoritord var ”Jag”. Ingers var ”det”.

            

Jan Henrik swaHn Ove Agrelin 
– en av de 
senaste

Man letar alltid efter 
hjältar i historien 
eller på andra sidan 

haven. Men en soM jag känt 
och oM vilken jag kan säga 
att ”han sa aldrig ett ont 
ord oM någon” är ove ag-
relin. och han bodde och 
verkade Mitt ibland oss. 
han var alltid vänligheten 
personifierad, en sällsynt 
egenskap. det koMMer att 
bli toMt efter honoM.

vänskap är att få känna att 
det finns någon som förstår en 
och ens ansträngningar.  Man 
glömmer lätt att det är en 
lyx – men inser det med full 
kraft när man mister en vän. 
en vän som ove. jag hörde en 
gång någon säga på en begrav-
ning att ”nu är det inga fler 
i livet som vet hur jag var 
som barn”. kanske är det just 
det man överfalls av när nära 
vänner går bort – övergiven-
het, ensamhet. som ju är det 
grymmaste med döden - för dem 
som blir kvar. vi känner oss 
övergivna. och en vrede över 
ödet att bli lämnad kvar väl-
ler upp inom en.

ove var bankmannen som 
steg av sitt bankjobb för att 
helt gå upp i drömmen om att 
skriva. och han förverkliga-
de den. ett tiotal böcker gav 
han ut och även då han drab-
bades av cancerdiagnosen slog 
han inte ned på produktions-
takten. han kanske till och 
med växlade upp. två böcker 
skrev han som sjuk, vilket är 
beundransvärt. i stället för 
att gripas av apati vände han 
den negativa energin i krea-
tivitet. ”självskrivna be-
rättelser” kom i fjol – det 
mest självutlämnande han hit-
tills skrivit. och ett manus 
om vättern hann han färdig-
ställa innan sjukdomen satte 

punkt. boken, ett samarbete 
med kamraterna lars viggo 
persson och claes Westlin, 
ges ut postumt i år. 

vi reste mycket ihop 
– var i dublin, helsingfors 
och krakow tillsammans någ-
ra stycken. det var alltid 
lika givande. han var nyfi-
ken, kulturellt, historiskt 
och idrottsligt intresserad 
– jämt med nya strövtåg i 
sikte. och han hade en unik 
förmåga att dela med sig. du 
var välkommen att dela hans 
intryck som förmedlades med 
glimten i ögat. 

när vi var i dublin 
hade ove drabbats av gikt 
– hade smärtor i foten och 
svårt för att gå. att gikt 
enligt läkarvetenskapen för-
värras av jäst var inget som 
bekom honom nämnvärt. en du-
blinresa utan öl och whisky 
var absolut inte att tänka 
på. hellre ont i foten än att 
man skulle avstå från livets 
väsentligheter. 

i helsingfors hade vi 
varit på rysk restaurang vid 
ryska kyrkan, och på vägen 
hem passerade vi ett lyx-
hotell som annonserade med 
isbar. självklart gick vi 
in, kläddes i eskimåklädsel 
och slussades in i isbaren. 
en halvtimmes munter samva-
ro hann vi med innan kölden 
tvingade oss därifrån. efter 
det besöket hade man inte 
bara ont i foten. 

krakow var en helt ige-
nom annorlunda resa. vi bodde 
mitt i den gamla stan men be-
sökte auschwitz – en bilresa 
därifrån. vi vandrade tys-
ta längs järnvägsspåren och 
in i lägret över vars port 
man ännu kunde läsa ”arbeit 
macht frei”. vi besökte rui-
nerna efter gaskamrarna. det 
var spöklikt. och en påmin-
nelse om allt som kan rymmas 
i en människa. från ont till 
gott.

 
Ove var en sann humanist. stod 
alltid på det godas, de sva-
gas sida, men köpte inga 
plakatsanningar. hela hans 
sätt att vara utgjorde ett 
slags hyllning till den ci-
viliserade människan, till 

glädjen, till gemenskapen. 
ändå blev han efter hustrun 
kerstins bortgång en solitär. 
trots att han uppskattades 
och älskades av många var han 
de sista åren förfärande en-
sam. när han vinkat av den 
sista busslasten resenärer 
han så ofta visade köpenhamn, 

så väntade det lilla blå gat-
huset, dunklet och tystnaden. 
vid ett tillfälle för ett och 
ett halvt år sedan beklagade 
han sig för mig och jag för-
stod att känslan tärde. 

de sista timmarna i li-
vet var ove i drömmens värld. 
den starka medicineringen 
gjorde att han gled över trös-
keln utan smärta. claes West-
lin, som satt med honom sista 
natten, har berättat hur han 
rätt som det var började pra-
ta, på engelska. nu var han 
på restaurang och skulle ta 
ett beställt bord i anspråk. 
dividerade med hovmästaren 
med hög, vänlig röst. berömde 
dukningen, såg fram emot för-
plägnaden. vi får hoppas att 
han inte sitter själv vid det 
där bordet, utan att alla han 
hållit av och som kommit före 
redan tagit plats. kanske 
finns det plats för oss också 
när tiden är mogen.  

  Jan sigurd
         

    

Inger Christensen �9�5 - �009
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Sittande 
Statyer   

     

i 
Danmark låter man 
”åndspersonerna” 
– diktare, filosofer 
med flera – sitta staty, 
inte stå staty. Det 
är en bekvämlighet 
danskarna unnar sina 
kulturheroer. Och 

förresten har dessa suttit vid sina 
skrivbord större delen av sina liv, 
så varför skall de då inte få sitta 
inför eftervärlden? Vi låter våra 
stå. Som till exempel Tegnér vid 
Akademiska Föreningen i Lund. 
Eller så gör vi det så obekvämt 
som möjligt för dem genom att som 
i exemplet Strindbergsmonumentet 
i Tegnérlunden i Stockholm pla-
cera titanen på ett klippblock. Det 
är en av de små men uttrycksfulla 
skillnaderna mellan dansk och 
svensk mentalitet.

Utanför Det Kongelige 
Teater sitter Holberg och Oehlen-
schläger. Holberg med sin käpp 
i vänster hand, betraktar barskt 
mänskoströmmen nedanför sig, 
inregistrerande alla dessa ”stun-
desløsas” komiska drag. Han ser 
ut som den herreman han var och 
käppen, den kan han nog tänka sig 
dansa på en bondejeppes rygg lik-
som Nille i hans komedi Jeppe på 
Berget. Det är konstnären T.  Stein 
som gjort statyn och den ställdes 
upp år 1875. Som jämförelse kan 
nämnas statyn av en stående Hol-
berg i födelsestaden Bergen, gjord 
av svensken John Börjesson. En 
kopia av denna finns i teatermu-
seet i Köpenhamn.

För svensken står Holberg, 
för dansken sitter han liksom 
kollegan vid hans högra sida, 

romantikern Oehlenschläger. Den 
senares blick är riktad upp mot 
stjärnorna. Dit skall ju romantiker 
skåda, men hans litet tjockmagade 
gestalt för mest tankarna till en 
liten rund och glad borgmästare i 
en dansk provinsstad 
under Biedermeyerti-
den. Det är Bissen som 
gjort denna bekväma 
danska variant av den 
romantiske skalden. 
På den sida av sockeln 
som är närmast väg-
gen, finns en inskrift 
som få människor vän-
tar sig där och därför 
inte heller läser.

”Nordiske 
Mænd og Qvinder satte 
ham dette Minde” 
lyder inskriften och 
den har inte alltid varit 
lika svårupptäckt. 
Statyn stod nämligen 
tidigare vid St. Annæ 
Plads, väl synlig från alla håll. 
Den flyttades på 1860-talet till sin 
nuvarande plats.

Vid H C Andersens boule-
vard sitter en annan romantiker, 
längtande tittande mot Tivoli och 
fyrverkeriets stjärnhimlar. Det är 
han som sitter mer staty än någon 
annan: sagodiktaren H C Andersen 
själv.

till sist i Denna lilla inventerinG 
som bevis för tesen om att sitta 
staty i Danmark har vi tänkaren 
Kierkegaard som sitter, tyngd av 
sin existensfilosofi, på en stol i 
trädgården framför Det kgl Biblio-
tek. Hans andes frukter, böckerna, 
ligger runt stolsbenen. Hans hop-
sjunkna gestalt låter den förbi-
passerande ana de lärdas öde, en 
kropp som mest liknar ett vrak och 
som knappt orkar hålla sig upprätt. 
Till detta skall också läggas vad 

den gamle humanisten Erasmus 
skrev om hemorrojder som de 
lärdes yrkessjukdom. Väl inne på 
biblioteket möter den besökande 
en annan syn, som inte heller är av 
det uppmuntrande slaget. Det är 
den bistre Grundtvig som tittar ner 

på en från väggen. Det vita skäg-
get under hakan breder ut sig som 
ett strålknippe av istappar. Man 
tror nästan att det är kung Bore 
själv som betraktar en. Allt är inte 
avslappnad bekvämlighet i vårt 
grannland; det är inte alla som 
uppmanar till ”at hygge sig”.

Vill vi ha stående statyer, så 
går det också att finna. Historiens 
hjältar och kungar får stå eller 
sitta till häst. Låt oss avslutnings-
vis begrunda statyn över Christian 
IV, den som möter oss i Börsens 
festsal och som vi har en kopia av 
i en nisch på rådhuset i Kristian-
stad. Det är Thorvaldsen som gjort 
den. Inför den kan betraktaren 
gärna sitta i beundran och begrun-
dan, begrundan över om kungen 
verkligen inte var längre till väx-
ten och tjockare om magen.

 
  Hans HolmberG

�008, några månader före sin 80-
årsdag, valdes Vagn Steen till ord-
förande för DSFS. Något motvilligt 
accepterade han valet, som något 
av en plikt. Motvilligt hänvisande 
dels till sin ålder, dels till en lång 
förestående resa. Redan på års-
mötet bad han de närvarande att 
fundera på om ingen yngre kraft 
kunde känna sig manad.

Vid höstens styrelsemöte blev 
det, som medlemmarna vet, så 
att vice ordförande Jan Torsten 
Ahlstrand utsågs till t.f. ordförande 
fram till årsmötet �5 april �009.

Vagn Steen är en man som är 
väl värd en presentation. I förra 
Ordet citerades svenska Nationa-
lencyklopedin. Här bjuds ett utdrag 
ur Jan Mårtensons kommande me-
moarbok ”Som det kan bli”, vilken 
ges ut hösten �009.

Vagn Steen, 
ett med sin poesi
Den Danske poeten vaGn steen träffade jag 
på Nordiska folkhögskolan i Kungälv hös-
ten 1971. Han tände en poetisk gnista inom 
mig, bara genom sitt sätt att vara som män-
niska. Jag vågar påstå att han mer genom 
den han var än det han skrev satte igång 
den inspirationskick hos mig som några 
år senare resulterade i diktsamlingen ”Jag 
erövrar världen tillsammans med Karl och 
bröderna Marx”.

Redan vid konferensens slut utspela-
des detta vid busshållplatsen när jag skulle 
återvända till Malmö. Dikten heter ”Håll-
plats” och ingår i nämnda samling:

Jag väntar i �0 minuter
vid hållplatsen.
Mitt emot försöker missionsförbundarna
sätta upp
ett plakat
om Gud och julmarknad.

Plakatet ramlar ner.
Bussen dröjer.

Missionsförbundarna tar fram
spett och spade

Bussen dröjer.
Plakatet ramlar ner.

Och jag tänkte:
Gud måste vara
på ett sjusärdeles gott humör
som en så vacker dag
kan jävlas
med dessa sina minsta.

Det vinglar omkring en massa poeter i 
hela världen. Men tro mig, det finns bara 
en Vagn Steen. Han är poesi med hela sin 
gestalt. Den som en gång sett honom, liten, 
god och rund, stå med sin röda resväska på 
stationen får lätt ett intryck av att han hör 
hemma där. På plattformen, bland män-
niskor, ständigt på resa genom världen. 
Och samtidigt: hans varma blick, ögonen 
som lyser av livsglädje (med stänk av den 
humor som Groucho Marx förverkligat på 
filmduken), kort sagt: han är en levande 
dikt!

 Och om man nu personifierar dikten, 
då kan man naturligtvis inte nöja sig med 
att skriva traditionell lyrik. I varje fall inte 
om man heter Vagn Steen och är ett med 
sin poesi.

En bok som inspirerat mig mer än de 
flesta andra jag läst heter ”Et godt bogöje” 
och den är skriven av honom. Tänk er ett 
blått skrivhäfte från skoltiden men i något 
mindre format. Hämta en borr och gör ett 
fågelholksstort hål rakt igenom hela boken. 
Då har ni nämnda bok.

På andra sidan omges hålet av ett B 
och ett G. Då har ni ordet BOG i handen. 
Vänd upp och ner på boken och ni kan läsa 
den på engelska.

Sen måste ni föreställa er Vagn Steen 
läsa ur den boken. Han lyfter boken och 
ser genom hålen, när han på underbar 
danska läser:

Mens jeg laeser bogen ser jeg
rundt i stuen og på dig.

 
Man kan också använda 

boken som kikare eller med 
Vagns ord: ”böger är som 
kikkerter”.

Sedan sänker han boken 
och sätter munnen framför 
hålen: ”jeg kan snakke med 
dig/genom bogen”. Med an-
dra ord: författaren och lä-
saren kan, om de vill, tala i 
munnen på varandra. Och lä-
saren kan ju förslagsvis läsa 
motdikter från andra sidan.

Sen kan man ömsint läg-
ga boken till en annans öra: 
”jeg kan hviske ind i/öret på 
dig”.

Om ni får syn på en attraktiv kvinna 
eller man på gatan, ta då fram Vagn Steens 
bok ur innerfickan och läs högt mitt i stan, 
mitt i världen: ”jeg kan også/saette mun-
den till og/kysse dig.”

Vagn Steen går heller inte omkring 
obeväpnad i tillvaron. Boken blir hans va-
pen: ”blir jeg vred på nogen/kan jeg blaese 
dem/et stykke”.

För att Vagn ska spotta på någon ska 
det dock mycket till. Han är godheten per-
sonifierad. Och ta den här meningen dub-
beltydigt: ”bogen blir ett blaesehul”. 

På näst sista sidan kan ni vika igen 
hela boken. Då blir hålet runt som ett jord-
klot och får med ens globala dimensioner.

Med några få rader kan Vagn Steen 
övertyga oss alla om poesins enorma syn-
fält, det som bekämpar alla slags begräns-
ningar: ”jeg kan vistnok se/hele verden 
/genem/bogen.”

Kom och tala om användbar poesi efter 
en sån här bok. Det förvånar mig att en vid-
synt person som Artur Lundkvist kallade 
den ett sabotage mot litteraturen, när jag 
förde den på tal med honom.

Vagn Steen visar med den här boken 
att poesin är en handling, inte mindre dug-
lig än andra handlingar. Som poet vet han 
också att världen och språket är ”fuldt av 
hullede hemmeligheder”. Tja, säger någon, 
ska vi kalla det här för poesi? Och vi sva-
rar: tacka Vagn Steen för det!

Han ger oss några sätt och förslag att 
använda boken på. Men det finns andra. 
Hålet kan vara en rymd som aldrig tar slut. 
Läsaren får ta vid där författaren slutar.

Han konstaterar att boken är mer än 
en bok, den är ”et laese-kikke-snakke-
hviske-kysse-blaese-hul gennem sproget 
ud mod hele verden.”

Om någon tycker att det här bara är 
ren galenskap, så är det samma sorts sanna 
galenskap som vi möter hos Chaplin, Brö-
derna Marx och Helan och Halvan. Det är 
den dårskap som borde ersätta all annan 
och betydligt farligare dårskap på den här 
jorden.

I bästa fall lär oss poeterna att se och 
upptäcka världen, både den avlägsna och 
den som finns tätt intill. Kom inte och säg, 
efter att ha läst hans bok, att han är tom 

(dvs har ett hål) i huvudet. Då svarar han 
bara: ”Et godt bogöje sier vi”.

Vagn Steen gav en gång ut en bok med 
bara vita pappersark. Den heter ”Skriv 
själv!” och han påstår att det är den bästa 
han gjort. Sedan kom en uppföljare, små 
dikter skrivna på sidor med tandade blad. 
Den heter ”Riv själv!” Läsaren kan riva ur 
de vackraste dikterna och ge till någon äls-
kad människa eller riva ur och kasta bort 
dem som de tycker är dåliga.

Som den sanne demokrat Vagn Steen 
är låter han läsaren själv bestämma hur bo-
ken ska användas.

  Jan mårtenson
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HöStmöte 
med 
intreSSant 
föredrag
HöstmötesförHaNdLiNgarNa i 
Dansk Forfatterforenings hus i 
Köpenhamn avklarades snabbt 
med två beslutspunkter:

-Medlemsavgiften fastställ-
des till oförändrat 150 DKK/
SEK för 2009.

-Till valberedning valdes 
Marianne Larsen och Søren 
Sørensen för den danska 
sidan samt Kristian Carlsson 
och Kaeth Gardestedt för den 
svenska.

deLtagarNa, som samLats i de 
mycket speciellt måleribemäng-
da lokalerna, fick en härlig 
uppvisning av Helge Krarup 
som läste dikter av Huidobro 
på dels originalspråk, dels sin 
egen danska översättning. 

Helge berättade om den chi-
lenske poeten Vicente García-
Huidobro Fernández (1893-

1948) liv, att han flyttade till 
först Madrid, senare Paris där 
han umgicks med konstnärerna 
av sin tid, för att återvända 
till Chile 1925 där han t.o.m. 
nominerades till president. 

Helge gick sedan över till att 
diskutera stötestenar och gläd-
jeämnen under översättningen, 
om vikten av att följa språkets 
melodi ….  En intressant diskus-
sion, vari flera översättare men 
även vi som håller oss till våra 
modersmål deltog.

Jan TorsTen ahlsTrand
kom med två böcker i november-de-
cember:
”konst ocH konstliv i borås ocH 
sJuHäraDsbyGDen från 1700-talet till 
1970-talet”, i Västergötland i konsten, 
Västergötlands Fornminnesförenings 
årsskrift 2008, sid. 69-97, rikt illustre-
rad. JTA m.fl., 
”ulla viotti. ur JorDen - till JorDen”, 
Atlantis/Signum 2008, 215 sid. rikt 
illustrerad (bland medförfattarna finns 
bl.a. Beate Sydhoff och Sune Nordgren).

åke arenhill 
har utgett ”Det eviGt kvinnliGa” på 
tillexempel förlag - 30 kvinnoporträtt 
i färg. 
Våren 2009 utger han bl.a. 
”arenHills bilDerbok” (tillexempel 
förlag) med ett stort urval av hans 
svartvita illustrationer de senaste 50 
åren.

kaeTh gardesTedT  och leif nelson
Har gemensamt producerat boken 
”kalle baGare får en iDé”, som kom ut 
på Soleka förlag den 4 oktober. Detta 
är en berättelse för barn och vuxna om 
kanelsnäckans tillkomst och firande. 
Soleka förlag

sofie gardesTedTs 
debutbok ”Juvelen i lotusblomman – en 
resa i tibet” har översatts till engelska 
med titeln ”Jewel in tHe lotus – a Jour-
ney in tibet”. Soleka förlag.

susanne Jorn
en ny ”eventyrenes boG ” udkom 19 
august. Den er illustreret af den japan-
ske billedkunstner Yoshio Nakajima.

krisTian carlsson 
har gett ut 3 bildrika barnböcker på 
Smulsk förlag:
 ”lilla rufusboken”, där Rufus rultar 
och gör upptäckter i trädgården. 
”bakelikakbakboken”, med ba-
garramsa och ett tjugotal nya, enkla 
kakrecept med inspiration från olika 
delar av världen. 
”fnitterakrobaterna”, en underhåll-
ningsdiktsamling för barn. 

Han har för vuxna gett ut diktsamling-
en ”kanHänDa” på tillexempel förlag. 
Våren 2009 utkommer bl.a. ”kvin-
nas beat”, en antologi på Smockadoll 
förlag med översatta kvinnliga beatpo-
eter från USA.

karin lenTz, 
ger ut sin trettonde diktsamling 
feminist Javisst

neJ JaG ska inte ska inte....
Telefondikten finns med här plus en 
del andra gamla dikter, såväl som helt 
nyskrivna. Karin är översatt till sju 
språk och har fått flera litteraturpriser.

bengT lilJenberg 
har på Carlssons utkommit med det 
lokalhistoriska verket ”Här Har man 
roat siG – om nöJen ocH förlustelse-
ställen i malmö unDer ett sekel”.

bo lille’s
nye roman ”sms-banDen” er en 
spændingsroman for store børn og 
unge med illustrationer af Klavs Q 
Moltzen. 

”sms-banDen” er opstået efter Bo 
Lille’s skrivekurser med ca. 300 
skoleelever. Bogens hovedemne 
er mobning, og Bo Lille har hentet 
megen god inspiration i elevernes 
forslag og erfaringer med emnet. Ord-
snedkeren Forlag.

inge Pedersen,
har bidraget til  ”takvinGe”, An-
tologi, Forlaget Anis 2008 samt til 
”miDtJyske fortællinGer”; Antologi, 
Region Midtjylland 2008
Inge har modtaget Aksel Sandemose 
Prisen 2008 (Indstiftet af Limfjordens 
Litteratur Samvirke).

søren sørensen
november udkom digtsamlingen: 
”trolDspeJl oG anDre DiGte”. Forfat-
terforlaget Attika. Läs om villaneller 
på sid 4. 54 digte i tre afsnit, efter 
form opdelt i ”frie”, villaneller og so-
netter som visuel sprogmusik af ”lune 
og  lærdom” (anmelders dom). 
Gerda Thastum Leffers, Calus Tilling 
& Bent Pedersbæk Hansen (red): 
fra Det ene sproG til Det anDet. 
Modersmål-Selskabets Årbog 2008 Tf ordförande Jan Torsten Ahlstrand höll i höstmötesförhandlingarna. 

Foto: Thomas Grundberg

Helge Krarup föreläser ”om att översätta 
Huidobro”.Foto: Thomas Grundberg

Har du 
hört... 
Har du 
sett det 
här??

med bidrag af bl.a. Klaus Rifbjerg, 
Anne Marie Bjerg og Søren Sørensen 
(medlemmer af DSFS).
Årbogen drøfter skønlitterære 
oversættelser, og Anne Marie Bjergs 
indlæg helt præcist det at oversætte 
mellem svensk og dansk.

ingrid Windisch 
har från tyska översatt brevväxlinG 
av Hans cHristian anDersen/lina von 
eisenDecHer (Bokförlaget Pontes, sept 
2008). 

Thomas grundberg  
har översatt
”skurkkapitalismen: Hur beDraGare, 
Hallickar ocH pirater påverkar 
värlDsekonomin” av Loretta Napoleoni 
utkommer i mars på Leopard förlag.

ursula baum hansen 
har oversat Linda Holeman: 
smaraGDfuGlen.
Den foregår i 1840’ernes Liverpool, 
hvor en en pige fra elendige kår bliver 
udnyttet til prostitution, men siden via 
det bedre borgerskab havner hos den 
britiske herskerklasse i Indien, og her 
møder hun kærligheden hos pata-
nerstammen langt ude i ødemarken. 
(Sommer og Sørensen)

Til marts udkommer sasJenka af 
Simon Montefiore.

Bogen dækker tre perioder: Zartidens 
St. Petersborg fra 1916-18 med den 
spirende bolsjevisme, 1938 med Sta-
lins udryddelser og 1992 efter kom-
munismens fald og familiers forsøg på 
at genfinde hinanden. (Borgen)

”krystalburet”, en krimi fra Istanbul 
af Barbara Nadel
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tlf. 4589 3635, 
E-post: kirsoeren@pc.dk.  
Den 8. januar 2009

frederik Paludan-müller 
7. februar 1809 - 7. februar 2009
...hvad er den unge Paludan-Müllers 
digtning andet end en skønhedsdrøm 
af fin, æterisk sanselighed, et spind af 
morgenskærets rødme og konkyliens 
perlemor, af regnbuens fagre skærhed 
og jomfruens sarte, rene former... 
 Valdemar Vedel 1890.
 ... en af dansk digtnings mest nå-
deløse tidskritikere. 
 Uffe Andreasen 2001.

spørGer man om HvaD DiGte HanDler 
om, risikerer man at få svaret: Om 
livet og verden. Det behøver ikke at 
være forkert, der er ikke ret meget 
andet digte kunne handle om. Nogle 
digtværker gør det i højere grad end 
andre, nemlig dem der så at sige sam-
ler sig i et billede af mennesket i livet 
og verden, de mørke, dybe skove og 
forvildet fra den vej jeg burde følge... 
på vores vandring gennem livet, der 

hvor en stakkels nar er akkurat ligeså 
klog som før jeg var, hvorfor livet også 
har mistet sit skær, skønt narren med 
brændende id til bunden trængt i 
filosofi, studeret medicin og jura med 
flid, desværre også teologi. Eller der 
hvor vandringsmanden til slut indser 
at han er et løg. 

Per Gynt kan sådan et menneske 
hedde, Faust, eller Dante, eller blot 
menneske til fornavn, menneske til ef-
ternavn, Adam Homo. Deres kvinder 
har helt andre navne: Beatrice, dvs. 
den som gør salig, Alma Stjerne, altså 
det himmellegeme der vederkvæger 
eller nærer, måske ligefrem Solveig 
eller den klare (Helena). Tydeligere 
kan det ikke siges. 

Frederik Paludan-Müller er dansk 
litteraturs klassiker i den forstand at 
han mere end måske nogen anden har 
spejlet sin erkendelse af livet og ver-
den i klassiske myter, Venus, Aurora, 
Diana, Persephone, Don Juan, og til-
med selv skabt den mytiske skikkelse 
M(enneske)2. 

om Hans person oG DiGtninG har ingen 
endnu dannet noget litterært selskab. 
Den opgave at bringe både person og 
digtning i erindring på hans 200-års 
dag falder derfor naturligt hos Sam-
rådet for de (eksisterende) Litterære 

Selskaber, og det yder da sit bidrag 
ved at indbyde til en eftermiddag om 
Paludan-Müller

lørdag den 7. februar kl. 16.30 
i Bakkehuset, rahbeks allé 23, 
frederiksberg.

proGram:
Foredrag om Adam Homo, 
ved dr. phil. Niels Kofoed, 
Ingemannselskabet,
Om Klassikeren, klassicisten og klas-
sikerne/Almas sonetter 
ved forf. Søren Sørensen, 
Samrådet for de Litterære Selskaber

Der er gratis adgang, og alle er 
velkomne.

iDa Hamre, der er ph.d, holdt foredrag for os 
om animationsteater, den 21.10. Det foregik i 
Rundetårn, København hvor der også var en 
udstilling om og med teaterdukker. Eftermid-
dagen blev indledt med, at vi så dukkemageren 
morten Grue opføre en charmerende forestilling 
over H.C.Andersens Thepotten, hvorefter han 
fortalte om sit mangeårige arbejde med dukketeater og specielt med 
H.C.Andersen. 

Ida Hamre førte os derefter op i et nyrestaureret lokale i tårnet, hvor 
hun fortalte om animationsteater – en betegnelse der dækker marionet- 
og dukketeater, maskespil og performance – om udviklingen fra myte 
og ritual, over menneskeefterligning til mediets selvstændiggørelse 
og eksperimenter især i 1900-tallet. Udstillingen, forestillingen og 
foredraget gav os tilsammen en informativ, mangesidet fremstilling af 
emnet. Ida Hamre har bl.a. skrevet Marionet og menneske, 1997.

      HelGe krarup 

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