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dsfs�sa�m�l�e�r�ca.�1�65�p�r�o�f�ess�i�o�n�e�l�l�e f�o�rfa�tt�e�r�e og ove�r�sæt�t�e�r�e�fr�a�
to s�id�e�r�af sa�mm�e s�und�,�s�k�r�ib�e�nter ind�e�n fo�r a�ll�e ge�n�re�r�,�f�ag-�o�g�
s�k�ø�nlitt�eræ�r p�rosa såve�l�som�p�oes�i�og�d�rama�tik�,�ori�g�i�na�l�såve�l�
som ove�r�sat�.�

Bogreceptionen i Malmø�
27.11.2012�
Helge Krarup�

Vi tog vores nye lokaler i brug med�
denne bogreception, hvor vores�
medlemmer traditionen tro præsen-�
terede nye bøger. Lokalerne ligger�
i Rådmansgatan, nær Triangeln�
Station. Kontorerne med vores�
dansk-svenske bogsamling ligger i�
nummer 23 C, men vi kan anvende�
boligblokkens lokaler i kælderen i�
nr. 23 E. ”Kælderen” lyder tem-�
melig trist, men det viser sig at�
være meget velegnede rum; det er�
en høj kælder med vinduer ud til�
gaden, lys og venlig.  Der er alle�
nødvendige faciliteter og rummets�
størrelse, møblering og indretnin-�
ger egner sig fint til vores formål:�
møder om litteratur, oplæsning,�
samtale. De er ligefrem hyggelige.�
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Karsten Bjarnholt�
præsenterede en cd med�
den danske digter�
Sophus Clausens (1865-�
1931) frie vers, oplæst af�
Nis Bank Mikkelsen og�
produceret hos Ole Bund-�
gaard. Derudover læste�
Bjarnholt op af sin nyeste�
digtsamling: Døgnfluer på�
deltid. Det er underfun-�
dige og humoristiske�
digte om eksistensen.�
Som Bjarnholt sagde:�
Med alderen – han havde�
bogdebut i 1970 – vælger�
man/jeg et enklere form-�
sprog; man ønsker at�
være tydeligere. Det er�
dér, han er nu.�
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Per-Olof Johansson� arbejder meget med nettet.�
Således er hans tekst, Hejkurve udgivet på nettet. Per-�
Olof Johansson har tidligere skrevet om kurve; hans�
svenske familie lavede for mange år tilbage spånkurve.�
Så haiku bliver for ham hej-kurve, skrevet efter hans�
egen, frie definition af genren.�

Samlingen er anbragt på nettet i tre former - som PDF-�
fil, som bladreformat og som html letlæselig på mobilen.�
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Bo Lille� har i de seneste år udgivet en del bøger med�
haiku-digte. Hans For djævlesjæle er delt op efter�
årstiderne, som haiku næsten lægger op til. Den har�
illustrationer af Martin Simonsen. Som Bo Lille ram-�
mende formulerede det: haiku er som lyrikkens bonsai.�
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Søren Sørensen� læste op fra bogen Via Ricordi af sit�
essay om Johannes Jørgensen (1866-1956). Da det�
foregik i Dansk-Svensk Forfatterselskabs regi�
påpegede Søren Sørensen Johannes Jørgensens tætte�
og inspirerede forhold til nordiske forfattere: For den�
unge Jørgensen var Strindberg husgud og Hamsuns�
Sult forbillede . Men interessant er det også, at skandi-�
navisk litteratur var i høj kurs i Europa dengang i slut-�
ningen af 1800-tallet.�
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Viggo Madsen� kunne ikke være tilstede, men jeg�
præsenterede hans underfundige digtning ved at læse�
op fra hans digtsamling, "HIP HIP Genkendeligheden�
som gevinst. Digte 2012"�
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Anne Marie Têtevide�
 har udgivet romaner og oversat og præsenterede sine�
to nye oversættelser fra svensk: Per Ole Perssons�
Jaco, som foregår globalt og behand-ler den store en-�
somhed, som kan komme af at være væk fra sin egen�
kultur. Ulf Peter Hallberg og Erland Josephson: Livets�
mening og andre bekymringer er en slags forfatter-jour-�
nalistsamtale, men alligevel ikke for den foregår mellem�
fiktionskarakterer. Men bygger på Josephsons kloge�
viden om livet opnået gennem et langt teaterliv.�
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Ordförande / Formand�
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hk@johannesskolen.dk�

Viceordförande / Næstformand:�
Monica Braw�
brawmonica@gmail.com�

Kansli:�
Rådmansgatan 23 C�
S-211 46 Malmö�
- få hundrede meter fra�
Station Triangeln�
uppgång syd�

+46-(0)40 12 10 75�
dsfs@dansk-svensk.com�
www:�
dansk-svensk.com�

Med stöd från Malmö Kulturnämnd�

Om medlemskab�

F�o�r�at�f�i�n�de op�t�age�l�se i�D�S�F�S skal man være forfatte�r�e�l�ler oversætter�
på da�n�sk e�l�ler svensk, og ma�n�ska�l�opfylde kr�it�erier�n�e�f�o�r�a�t�blive�
med�l�em af Sve�r�iges�F�ör�f�affarfö�r�bund�,�r�espe�kt�i�ve�D�ansk For�f�atter-�
f�o�r�en�i�ng el�l�e�r�Danske Skø�nli�t�t�eræ�r�e�F�orfat�t�e�r�e�.�

An�dre profess�i�o�n�e�ll�e skr�i�be�n�ter kan dog optages dersom de med�
de�r�es udgivelser dels vi�ll�e kun�n�e blive med�l�em af e�n f�orfatter�f�o�r�en�i�ng,�
de�l�s yde�r�en akt�i�v og værd�iful�d�i�ndsats fo�r�l�itteraturen�.�

För  medlemskap vänligen kontakta:�
Helge Krarup hk@johannesskolen.dk�
Thomas Grundberg thomas@dansk-svensk.com�

tekst: h..k.  fotos s.1,2,4,5,6,7 :p-o.j  s.3: t.g�


