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”Ord fra Nord. Litteraturfest i grænselandet” er 
en litteraturfest i det dansk-tyske grænseland, 
hvor du kan møde nordiske forfattere på biblio-
teker nord og syd for grænsen. I år får festivalen 
besøg af islandske Bergsveinn Birgisson svenske 
Arne Dahl, samt de fire danske forfattere Leif Da-
vidsen, Maria Helleberg, Søren Ulrik Thomsen og 
Gunvor Ganer Krejberg. Litteraturfesten afhol-
des for ottende gang og hed tidligere litteratur-
fest.nu.

Bag OrdFraNord står Dansk Centralbibliotek i 
Flensborg i et samarbejde med Aabenraa Bibli-
otekerne, Haderslev Bibliotekerne, Sønderborg 
Biblioteket og Stadtbibliothek Flensburg.  Syd-
slesvigs danske Kunstforening og Nordisk Infor-
mationskontor bidrager med en kunstudstilling i 
Flensborg, og Sydslesvigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsforeninger bidrager med en 
koncert.

Litteraturfesten er støttet af Rislum Fonden.
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Udstilling

Kunst fra Norge
Alfred og Joon Vaagsvold
Alfred Vaagsvold udstiller skulpturer i sten, træ og glas. Træskulp-
turerne er lavet af lamineret træ og har håndværksmæssig bag-
grund i bådbyggertraditionen. De abstrakte, stiliserede bølge- og 
vingeformer er koncentreret om rytme, bevægelse og vækst.

Alfred Vaagsvold (1946) er uddannet fra Stavangers offentlige 
lærerskole i 1968. Han var elev af Kjell Nupen i Kristiansand fra 
1974-78 og er selvlært billedhugger. I 2000 fik Alfred Vaagsvold 
Vest-Agderfylkes-kulturpris for sit arbejde som kunstformidler og 
billedkunstner.

Joon Vagsvold udstiller malerier i konkretistisk stil og lydbilleder. 
Kunsten bygger på enkle, geometriske former, og han undgår en-
hver tilknytning til naturformer.  Malerierne er malet uden en for-
udgående abstraktionsproces af kendte former.

Joon Vagsvold (1982) er uddannet inden for visuel kunst og lyd-
kunst på Einar Granums kunstskole og Nansenskolen under Ve-
gard Stalsberg.

Ole Martin Huser-Olsen spiller ved åbningen. Han er uddannet 
klassisk solo-guitarist og har en MA i Classical Guitar Performance 
fra Norges Musikkhøgskole.

Åbning den 7. september kl. 19:30

Udstillingen er åben fra 8. september – 7. oktober

Man-fre 10:00-17:00, lør: 10:00-14:00

Arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening 
og Nordisk Informationskontor
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Foto: Frøydis Linden/Spartacus
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Bergsveinn 
Birgisson

Bergsveinn Birgisson debuterede med digtsamlingen ”Ís-
lendingurinn” i 1992 i Island. Han har udgivet yderligere 
to digtsamlinger, som ikke er oversat til dansk. Hans før-
ste roman, ”Et landskab er aldrig tåbeligt” udkom i Island 
2003 og i Danmark i efteråret 2017. ”Svar på Helgas brev” 
blev Bergsveinn Birgissons litterære gennembrud. Det tog 
forfatteren ti år at skrive den korte roman som udkom i 
Island i 2010 og i Danmark i 2012. Brevromanen fik fle-
re priser og er udgivet i en lang række lande. Ólafur Egill 
Ólafsson omskrev romanen til et skuespil, som gik for 
fulde huse i Reykjavik i flere måneder. Stykket opsættes 
i København i februar 2018. Bergsveinn har sammen med 
Ottó Geir Borg skrevet filmmanus, og filmrettighederne er 
solgt til produksjonsselskapet zikzak ehf. Senest har han 
udgivet romanen ”Geirmundar saga Heljarskinns” i Island.

Bergveinn blev født i 1971 i Island. Som barn boede han 
sammen med sine bedsteforældre i Vestfjorden i det nord-
vestlige Island om sommeren og i Reykjavík om vinteren. 
Det har betydet, at forfatteren fik set to forskellige ver-
dener, og det har givet ham en større indre spændvidde 
og drivkraften til at skrive. Han har en doktorgrad i norrøn 
filologi og er i dag både forsker og forfatter. Forfatteren 
har siden midt i 90’erne været bosat i Bergen i Norge. Han 
har blandt andet oversat islandske skjaldedigte til norsk.

Bergsveinn Birgisson i samtale med Ivy York Möller-Christensen, som er professor på 
Universität Flensburg, hvor hun underviser i dansk litteratur. Sammen med Maria Helleberg.

 Flensborg Bibliotek | Entré: € 10,- inkl. kaffe og kage | Kombi-billet € 25,- (se side 31)
6.

oktober

Fredag

 15:00
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Svar på Helgas brev
En kærligehedshistorie
Den snart 90-årig fåreavler Bjarni skriver et brev til sin elskede Helga. Kvinden han 
fravalgte, men som han har tænkt på siden.

Han har levet hele sit liv i et afsides område på det nordlige Island, mens Helga rej-
ste til Reykjavik. Han kunne være rejst med, men valgte gården og fårene. Bjarnis 
slægtsgård har været i familiens eje i ni generationer. På sin fars dødsleje lovede 
han, at jorden og gården skulle forblive i slægten, og selv om han har tænkt på 
Helga hver eneste dag, siden de skiltes siger han:

”Hvad der end skete, så vidste jeg, at min sjæl var her, og at jeg ikke ville kunne tage 
den med mig til Reykjavik”

Deres smukke, men korte kærlighedshistorie væves i brevet sammen med erin-
dringsglimt fra et barsk liv tæt på naturen, ligesom pasningen af de højtelskede 
dyr poetisk smelter sammen med fortællerens erotiske længsel. En bevægende 
og morsom fortælling om den lidenskabelige kærlighed og de svære valg den kan 
medføre. En lille perle, en stor kærlighedshistorie!

”Svar på Helgas brev” blev nomineret til Nordisk Råds litteraturpris i 2012 og er 
forfatterens første bog på dansk.x

”Undertitlen »En kærlighedshistorie« er lige nøjagtig, hvad is-
landske Bergsveinn Birgisson lader en 90-årig mand udfolde i 
den fremragende roman »Svar på Helgas brev«. Helga er den 
gamle fåreavlers store kærlighed. En umulig kærlighed, fordi 
hun var gift med hans nabo, og han selv med Unn.
Bergsveinn Birgisson er knapt halvt så gammel som den 
90-årige, men han skriver med en indlevelse og dybde, som 
kun sande forfattere formår. Ikke mærkeligt, at »Svar på Hel-
gas brev« blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2012.”

Kathrine Lilleør | Berlingske | 27.10.2012

”En overmåde islandsk roman! Så islandsk, at det nærmest bli-
ver for meget! Skamløs og hæmningsløs i sin dyrkelse af fol-
kelig og national tradition! Beretningen er lagt i munden eller 
snarere pennen på en 90-årig fåreavler i en afsides egn af lan-
det, velbekendt med litteratur og mundtlig fortællekunst, en 
levende guldgrube af lokale historier og viser.”

Erik Skyum-Nielsen | Information | 12.10.2012

”Det er en fin lille velskrevet roman. Bergsveinn Birgisson kan 
kunsten at fortælle en god historie på få sider.”

Lektør hos DBC: Else Marie Reedtz Cohen 

Anmelderne skrev om ”Svar på Helgas brev”

Den seneste bog
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Interview

Bergsveinn om Svar på Helgas brev
Da ”Svar på Helgas brev” udkom var Bergs-
veinn bekymret for at kritikerne ville opfat-
te den som en bonderoman. Han fortalte i 
forbindelse med nomineringen til Nordisk 
Råds litteraturpris i 2012:

”Det er en kærlighedshistorie, en eksisten-
tiel historie. En historie om de valg, vi tager 
i livet og prøver at forsone os med og prø-
ver at få mening i. Det er også en hyldest 
til en gammel almuekultur, som jeg er be-
kendt med gennem mine bedsteforældre 
og deres gård. Jeg synes, at det er vigtigt, 
at få den kultur op efter at pengekulturen 
har lagt alt øde hen. Jeg havde skrevet den 
færdig i 2007, men ville vente til tingene 
var faldet til ro. Det var heldigt for den blev 
meget godt modtaget, og det var den ikke 
blevet i 2007, men det blev den i 2010.

Det er en gammelt sprog, som jeg prøver at finde frem. Et sprog, 
som man ellers var holdt op med at bruge. Kort sagt, det er den 
mundtlige fortælletradition, som lever i landsbyerne på Island, 
som jeg prøver at forme og sætte i en mere eksistentiel sammen-
hæng.”

Nordisk tradition og inspiration

”Jeg er meget interesseret i den gamle 
mundtlige fortællekunst, men også i litte-
rære traditioner, som står meget stærkt 
helt fra sagatiden i vores fælles norrøne el-
ler nordiske tradition. Så er jeg vældig mær-
ket af den, og jeg er også doktor i nordisk 
filologi, så jeg har beskæftiget mig længe 
med den tradition.

Nu har jeg læst flere norske, danske og 
svenske forfattere i den senere tid. De hen-
ter deres inspiration helt andre steder. Jeg 
tror, at man på et kognitivt plan kan finde 
nordiske træk i fortællekunst, måske i hu-
moristiske vendinger eller hvad som helst. 
Men jeg har ikke tænkt, at jeg skal være 
loyal mod en bestemt tradition. Jeg er op-
taget af såvel russiske som amerikanske 

forfattere. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg føler mig hjemme og 
godt tilpas i nordisk sammenhæng. Så det er svært at sige, hvad 
der har inspireret mig.”

Kilde: Nordisk Ministerråd

Andre bøger
Et landskab er aldrig tåbeligt
I en lille flække ved Geimundsfjord i det nordvestlige Island driver en lille gruppe mænd fiskeri fra deres kut-
tere. Den yngste af dem, Halldor, er vokset op i Reykjavik, men rejste som ung nordpå til fiskerlejet. Halldor 
skriver dagbog om hverdagen i det lille samfund, hvor han føler sig tryg, samtidig med at han har en tilta-
gende fornemmelse af, at livet er et andet sted end dér, hvor han befinder sig. I håb om at få kærligheden til 
at komme indrykker han en annonce om en husholderske i hovedstadsavisen, og det sætter skub i tingene.  
Et landskab er aldrig tåbeligt er en underfundig, humoristisk og varm fortælling om længslen efter at tage 
del i livet i stedet for bare at være tilskuer til det. En skøn lille roman om mænd, fisk og kærlighed! – skriver 
forlaget.

Den svarte vikingen
Birgisson skriver også faglitterære bøger, blandt andet ”Den svarte vikingen”, hvor han kombinerer forsk-
ning med skønlitteratur. De skønlitterære greb gør forskningen mere underholdende. 

Bogen findes ikke på dansk, men læs den på norsk! 

Det norske forlag, Spartacus skriver: ”Denne sagaen begynner i Rogaland i år 846 etter Kristus. Her fødes 
en dag en helt spesiell kongssønn. Men vi vet nesten ingenting om Geirmund Heljarskinn, det finnes ingen 
saga om ham, og ettertiden har forsøkt å glemme ham. Hvorfor? Vi vet at moren var fra Sibir, derfor ble 
han født med asiatiske trekk. Han skulle bli «Den svarte vikingen» – den mektigste landnåmsmannen på 
Island. Mørkhudet og med mongolske ansiktstrekk stod han i spissen for en internasjonal fangstøkonomi. 
Han hadde hundrevis av slaver under seg. Kristne slaver fra Skottland og Irland. 1100 år senere tar en fjern 
slektning av Geirmund, forfatteren Bergsveinn Birgisson, fatt i spørsmålet om hvordan livet til Geirmund 
var og hvorfor han måtte glemmes. [...] Sjelden har vikingtiden vært levendegjort på denne måten.”

Amazon stopper 
markedføring
Da ”Svar på Helgas brev” blev udgivet 
i en engelsk oversættelse på Amazon 
Publishing, lovede redaktøren en stor 
markedsføringskampagne. Men mar-
kedsføringsafdelingen sagde stop, for-
di nogle ansatte var blevet chokerede 
over en mindre scene, hvor hovedper-
sonen har sex med et får. Både dette 
og optræk til et selvmord begrænser 
markedsføring på Amazon. Scenen 
skulle vise et hjælpeløst menneske, 
som længes efter et andet menneskes 
nærhed.
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Foto: Sara Arnald
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Arne Dahl er et pseudonym for litteraturkritiker, tids-
skriftredaktør og forfatter Jan Arnald, der midt i 90’erne 
byttede rundt på bogstaverne i sit efternavn og under 
pseudonym begyndte at skrive den anmelderroste og 
prisbelønnede spændingsserie om Rigskriminalpoliti-
ets specialenhed for voldskriminalitet, bedre kendt som 
”A-gruppen”. 

Målet med serien var at skrive vedkommende og spæn-
dende krimier, der havde litterær kvalitet og samtidig 
portrætterede Sverige og beskrev de forandringer, landet 
gennemgik.  Romanerne om A-gruppen er lavet som tv-se-
rie og er blevet vist i over 40 lande.

I 2011 introducerede Arne Dahl ”Opcop”, som tager ud-
gangspunkt i Europa. Seriens første bog, ”Hviskeleg”, blev 
kåret som Årets Bedste Svenske Krimi 2011.  I ”Skygge-
zone”, som er første del af den seneste serie ”Berger & 
Blom” ses Arne Dahls udvikling imod en mere psykolo-
gisk thrillerform. ”Skyggezone” udkom i 2016, og anden 
del, ”Indland”, udkommer til efteråret. Da den udkom på 
svensk, skrev en kritiker: ”Jag vet inte om det kan bli så 
mycket bättre än så här!”

Jan Arnald er født i 1963 og er doktor i litteraturvidenskab. 
Han debuterede på svensk med ”Chiosmassakern” i 1990. 
Siden har han under eget navn skrevet blandt andet ”Ma-
ria og Artur”, som er en biografisk roman om forfatterpar-
ret Artur Lundkvist og Maria Wine, der vakte opsigt med 
blandt andet deres frie kærlighedsforhold i 1900-tallet. 

Arne Dahl
Gabriele Haefs, freiberufliche Übersetzerin u.a. aus dem Norwegischen, Dänischen und Schwedischen, moderiert. 

 Stadtbibliothek Flensburg | Entré: € 10,- / erm. € 8,- 

5.
oktober

Torsdag

 19:30

Der serveres et let traktement, og det vil være muligt at købe drikkevarer. 
Billetter kan købes til og med tirsdag den 3. oktober. Sammen med Leif Davidsen. 
 

 Biblioteket Sønderborg | Entré inkl. let traktement: DKK 130,-

6.
oktober

Fredag

 17:00

Krimianmelder på Morgenavisen Jyllands-Posten, Lars Ole Sauerberg, interviewer på Flensborg 
Bibliotek. Sauerberg er professor, dr.phil på Syddansk Universitet. Sammen med Leif Davidsen.

 Flensborg Bibliotek | Entré: €10,- inkl. kaffe og kage | Kombi-billet € 25,- (se side 31)

7.
oktober

Lørdag

 14:00
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Det er et sofistikeret plot, Dahl ruller ud, det er pokkers vel-
skrevet, og fra side 1 føler man sig i godt selskab med den 
charmerende, men lettere traumatiserede Sam Berger. 
Der er lagt op til en serie, man kun kan have store forventnin-
ger til.

 Merete Reinholdt | Berlingske | 07.01.2017

Arne Dahl er som sædvanlig i stand til at udtænke et djævelsk 
plot og mobilisere betydelige sproglige kræfter for dets udfol-
delse. Det er undtagelsen snarere end reglen, at der arbejdes 
så bevidst - og virtuost - med sproget i krimier. Tempoet er 
hæsblæsende højt, og den uge i slutningen af oktober, hvor 
begivenhederne udspiller sig, giver hverken Berger eller læse-
ren en eneste pause.

 Lars Ole Sauerberg | Jyllands-Posten | 
05.09.2016

Fans af bøgerne om A-gruppen vil utvivlsomt savne det store 
persongalleri og disse bøgers hæsblæsende tempo, men i 
denne nye serie får de til gengæld et betydeligt tættere per-
songalleri tilsat en hel del psykologi, og spændingen og det 
indviklede plot er i den grad stadig Arne Dahls varemærke. 
Forfatteren kan sit kram til fingerspidserne, og som læser ta-
ges man ved næsen adskillige gange og føres i nye og overra-
skende retninger. Læseteknisk virker det fint, at Sam Berger 
først er hovedpersonen, og lige pludselig skifter historien, så 
det er Molly Blom, der er i forgrunden.

Arne Larsen | Litteratursiden.dk

Arne Dahl var oprindeligt »seriøs« forfatter under sit rigtige 
navn, Jan Arnald, men i stedet fik krimien glæde af ham med 
serien om A-Gruppen og Opcop, hvor han genoplivede den 
kollektive politi-roman på bedste vis.
Lidt finkulturel er man stadig, når der i den nye roman optræ-
der en Molly Blom, der vel spiller på den fatale kvinde Molly 
Bloom i James Joyces Ulysses.
Bare det, at han skriver så godt, er en fornøjelse, ikke alle 
krimier giver. Som når Sam tager sin ringende mobil ekstra 
langsomt frem for at genere chefen: »Uden at forhaste sig 
for meget fiskede han telefonen op af jakkens inderlomme, 
og mens den hylede som en stukken gris, sagde han: ’ Jeg må 
nok hellere tage den.’

Bo Bjørnvig | Weekendavisen | 06.01.2017

MEN LAD DET være klart fra start: ’ Skyggezone’ er begyndel-
sen på en nye serie, som tegner rigtig godt og glimrende. Den 
signalerer såmænd, at vi har den gode gamle Dahl hjemvendt 
fra de bonede gulve i den ganske verden til sit spegede Sveri-
ge, som mere og mere ligner en politistat, der i den internati-
onale terrors navn har taget udemokratiske midler i sin favn.
Dog, kære læser, typisk for Arne Dahl er der utallige overra-
skelser med facetteret og stigende spænding i fart og tempo.

 Bo Tao Michaëlis | Politiken | 22.09.2016

Anmelderne skrev om ”Skyggezone”

Skyggezone 
Unge piger på 15 år forsvinder. Sam Berger fra kriminalpolitiet i Stockholm tror, 
at en serieforbryder er på spil, men hans chef forbyder ham at udbrede den teori 
blandt kollegerne. Men Berger er en enerådende kriminalassistent, som gør, hvad 
han vil. Blandt andet indleder han et samarbejde med Molly Blom fra det svenske 
sikkerhedspoliti, men problemerne står for alvor i kø, da han selv bliver sat i forbin-
delse med pigernes forsvinden.

Den svenske forfatter Arne Dahl har skrevet ”Skyggezone”, som er en klassisk po-
litiroman med kriminalassistent Berger som omdrejningspunkt. Berger er en anti-
helt, hvis privatliv ikke fungerer. Hans kone er rejst med tvillingedrengene, og han 
kan ikke samarbejde med sin chef. Men han kan opklare forbrydelser på sin helt 
egen måde. Det er en velskrevet krimi med et godt plot.

Den seneste bog

10



Interview

”Nej, krimien bliver ikke regnet for noget særligt i Sverige”
»Selv om vi har mange kolossalt store krimisucceser i Sverige, så 
er genren ikke sådan for alvor accepteret. Der er stadig et markant 
skel mellem fin litteratur og populær litteratur i Sverige, og det er 
noget pjat, for alle genrer flyder så meget sammen efterhånden. 
Ja, jeg skriver krimier, og der står ”kriminalroman” på bogomsla-
get, men jeg forsøger at skrive litterært. Det pjat skyldes måske, at 
vi har Nobelprisen i litteratur, og at man derfor føler det nødven-
digt at opretholde skellet. Den dag, Nobelprisen gives til en krimi-
forfatter, så er der virkelig sket noget. Jeg tror desværre, at den 
dag er langt borte.« Men som mange øvrige krimiforfattere har 
Arne Dahl et stort publikum - ikke mindst i hjemlandet, Sverige.

Et tema i ”Skyggezone” er mobning og ondskab. Forfatteren har 
ikke selv været udsat for mobning, men han har set det og forsøgt 
at modvirke det. Mobning påvirker resten af livet. 

»Det handler om ondskab,« siger Arne Dahl.

»Hvor kommer ondskaben fra? Hvorfor gør mennesker hinanden 
fortræd på disse bestialske måder? Ja, hvordan kan det være, at 
selv børn fra en tidlig alder begynder at mobbe hinanden og skub-
be hinanden ud af fællesskaber. Nej, personligt tror jeg ikke på 
Djævelen, og jeg tror ikke på, at nogle mennesker fødes onde og 
straks begynder at rykke vinger af fluer, inden de slår mennesker 
ihjel. Nej, det må være noget socialt. Hvis man bliver mishandlet 
som barn, er der større risiko for, at man senere i livet selv misbru-
ger andre. Vi fødes nogenlunde ens og forsøger så at indordne os 
som de flokdyr, vi er.«

Citaterne er fra: ”Nej, krimien bliver ikke regnet for noget særligt i Sverige”. 

Kasper Schütt-Jensen, Jyllands-Posten 11. november 2016

An das deutsche Publikum
Arne Dahl, Jahrgang 1963, hat mit seinen Kriminalromanen um 
die Stockholmer A-Gruppe eine der weltweit erfolgreichsten Se-
rien geschaffen. International mit zahlreichen Auszeichnungen 
bedacht, verkauften sich allein im deutschsprachigen Raum über 
eine Million Bücher. Sein Thriller-Quartett um die Opcop-Grup-
pe mit den Bänden »Gier«, »Zorn«, »Neid« und »Hass« wurden 
ebenfalls Bestseller. Mit »Sieben minus eins« begann Arne Dahl 

2016 furios eine neue Serie um das Ermittlerduo Berger & Blom, 
die ihm international höchstes Lob und großen Erfolg einbrachte. 
»Sieben minus eins« stand mehr als ein halbes Jahr in den Top 
10 der deutschen Bestsellerliste; »Sechs mal zwei« ist Berger & 
Bloms zweiter Fall. Erscheint am 1. September 2017

Quelle: https://www.piper.de/autoren/arne-dahl-482

Andre bøger
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Leif Davidsen er født i 1950 og rejste til USA som udveks-
lingsstudent, da han var sytten. Det var hans første rejse 
udenlands bortset fra skoleture til Skåne og Sydslesvig. 

At rejse og skrive er to uløseligt forbundne dele i Leif Da-
vidsens liv. Han ville ikke kunne skrive uden at rejse, da han 
får inspirationen under rejser og ophold, og han skriver 
kun om steder, hvor han har været.  Med sig har Davidsen 
altid en lille sort notesblok, hvori han noterer oplevelser og 
indtryk. Davidsen har skrevet rejseskildringer som ”Stein-
becks spøgelse. Jagten på en forfatter”, som er en person-
lig beretning om en rejse i hjulsporene på John Steinbeck. 
Forfatteren er især elsket for sine spændingsromaner, 
som er fiktion og alligevel – til tider uhyggeligt - tæt på 
virkeligheden. Hans uddannelse som journalist fornægter 
sig ikke. Han har arbejdet som udenrigskorrespondent for 
DR i 20 år heraf fire år i Moskva. Og hvem husker ikke Leif 
Davidsen berette om forholdene i Sovjetunionen på DR i 
80’erne?

Leif Davidsen har senest udgivet thrilleren ”Djævelen i hul-
let”, som er en spændende historie om spioner, Rusland og 
søskenderelationer. Han debuterede i 1984 med ”Uhellige 
alliancer” og har skrevet spændingsromaner, rejsebøger 
og novellesamlinger. ”Den russiske sangerinde” og ” Den 
serbiske dansker” er blevet filmatiseret. Han har modtaget 
adskillige priser blandt andet Læsernes bogpris, De Gyld-
ne Laurbær og Glasnøglen for årets krimi i Skandinavien.

Leif Davidsen
 Felsted Bibliotek | Entré: DKK 75,-

5.
oktober

Torsdag

 19:00

Der serveres et let traktement. Drikkevarer kan købes. 
Billetter kan købes til og med tirsdag den 3. oktober. 
Sammen med Arne Dahl. 
 Biblioteket Sønderborg | Entré inkl. let traktement: DKK 130,-

6.
oktober

Fredag

 17:00

Krimianmelder på Morgenavisen Jyllands-Posten, Lars Ole Sauerberg, interviewer på Flensborg 
Bibliotek. Sauerberg er professor, dr.phil på Syddansk Universitet og har skrevet ”Men det begynder 
altid med en hovedperson” om Leif Davidsens forfatterskab. Sammen med Arne Dahl.

 Flensborg Bibliotek | Entré: €10,- inkl. kaffe og kage | Kombi-billet € 25,- (se side 31)

7.
oktober

Lørdag

 14:00
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Anmelderne skrev om ”Djævelen i hullet”

”Djævelen i hullet” er en storpolitisk thriller, og en god én af 
slagsen, men den er først og fremmest et både kærligt, krast 
og koldkrigerisk portræt af Rusland her og nu. Man skal have 
Davidsens indsigt i landet og dets befolkning for på så forbil-
ledlig vis både at kunne trække de store linjer og farvelægge de 
små detaljer. Så selv om plottet er en anelse flagrende, efter-
lader romanen et stærkt indtryk. [...] Det storpolitiske drama 
er intenst, og den hverdagsnære familiekonflikt er godt skruet 
sammen, og alt i alt gør det »Djævelen i hullet« til en rigtig god 
psykologisk bjørne-knockout af en spændingsroman.

 Merete Reinholdt | Berlingske | 30.09.2016

Med ” Djævelen i hullet” er Leif Davidsen tilbage på det spor, 
han så fornemt stak ud i 1980’ erne og begyndelsen af 1990’ 
erne, og nok en gang er der grund til at konstatere, at kun få 
som Leif Davidsen formår at formidle et så levende og auten-
tisk indtryk af den russiske mentalitet og selvforståelse.

 Mie Petersen | Kristeligt Dagblad | 30.09.2016

At Davidsen både er forfatteren, der vil fortælle en spændende 
historie, journalisten, der gerne vil informere sit publikum om 
fremmede forhold, og samfundsdebattøren med kritisk blik 
for nationale karakteristika og svagheder, er hans aktuelle ro-
man endnu en gang et gedigent vidnesbyrd om.

 Lars Ole Sauerberg | Jyllands-Posten | 30.09.2016

Spændingen stiger, da hans datter dukker op. Laila, som hun 
hedder, er 35 år, ejer af en campingplads og helt sin egen. Hun 
er tegnet med både kant og psykologisk dybde, og særligt i 
selskab med hendes halvbror, en såret russisk ex-soldat med 
hang til vodka og våben, rammer Davidsen en fin og klangfuld 
kammerspilstone, der matcher John le Carrés og for alvor løf-
ter Djævlen i hullet.

Men romanen kommer trods alt sikkert i mål. Djævlen i hullet 
er vintage-Leif Davidsen, båret af levende figurer, et stærkt 
sprog og en dæmpet intrige om politiske spændinger og for-
ræderi på alle planer. I modsætning til Rusland er Leif Davidsen 
stadig i fin form.

Tonny Vorm | Information | 08.10.2016

Davidsen mestrer det sproglige, så han er en fornøjelse at 
læse. Hans analyser af den aktuelle situation i Rusland med 
krigene i Ukraine og i Syrien samt sabelraslen mod Baltikum er 
skarp, interessant og skræmmende

Lektør hos DBC: Per Månson

Djævelen i hullet 
John Arnborg har været spion under den kolde krig og hoppede overraskende af til 
Rusland i 1993, hvor han begyndte at arbejde for efterretningstjenesten. I Bogense 
sad hans kone og 13-årige datter, Laila tilbage – vrede og bitre. Nu inviterer Arn-
borg via nogle tidligere spionkolleger sin datter til Rusland, hvor han bor sammen 
med sin nye familie Han har noget vigtigt at fortælle hende. Hun er 36 år. Kæresten 
Anders er lige rejst, og gæsterne fra hendes campingplads i Bogense forsvinder 
med ham. Hun rejser til Rusland med ét formål, og det er ikke at lære sin far at 
kende.

Før Laila skal besøge sin far, skal hun oplæres af de to tidligere kolleger, som er 
hans venner eller måske det modsatte? Og pludselig er Laila viklet ind i spionaffæ-
ren og må hurtigt forsvinde fra Rusland. Men inden da har hun fået et godt forhold 
til sin russiske halvbror. Spændingen ligger latent i spionaffæren, men samtidig får 
læseren både et historisk og politisk indblik i det Rusland, som Leif Davidsen ken-
der så godt.

Den seneste bog
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”Hvorfor thrilleren?”
”Som en læser engang sagde til mig, efter at hun havde læst Li-
me’s billede:

»Det var en god bog. Jeg læser ellers ikke den slags, men du skri-
ver jo slet ikke den slags«.

Jo, jeg gør. Litteraturens mangfoldighed af emner og genrer er 
dens rigdom. Jeg holder meget af at læse gode kriminalromaner, 
og jeg har valgt genren som min udtryksform, men det ville dog 
være kedeligt, hvis alle gjorde det samme, 
og hvis man ikke havde andet at læse.

Jeg kom til spændingsgenren ad en omvej. 
Jeg ville være forfatter, fra jeg var ganske 
ung, og jeg begyndte som så mange andre 
med lyrikken, som jeg fik trykt i Hvedekorn. 
Jeg forsøgte mig med modernistiske novel-
ler, radiodramatik og den store pubertets-
roman, men debuterede i 1973 med digte i 
Hvedekorn.

Men jeg skulle også have en »rigtig« levevej 
og blev derfor journalist, hvilket jeg aldrig 
har fortrudt. Mine mange år som udenrigs-
journalist gav mig et litterært råstof til mine 
romaner.

Men det var først relativt sent i mit liv, at jeg opdagede thrillerens 
muligheder og kvaliteter. Det var på en rejse til Moskva i 1980, at 
jeg begyndte på en roman, der fik titlen ”Uhellige Alliancer” og ud-
kom på forlaget Vindrose i en serie, som de kaldte: En spændings-
roman fra Vindrose. Jeg havde selvfølgelig læst Graham Greene, 
Eric Ambler og John le Carré, men uden den store genrebevidst-
hed. Jeg læste dem, fordi de skrev gode bøger. Jeg havde kun tå-

gede forestillinger om spændingsromanens poetik.

Men ”Uhellige Alliancer” føltes i skriveprocessen som den helt rig-
tige måde at skrive på for mig. Jeg ville skrive om mennesker i 
min tid, men også om de politiske, historiske og sociale problemer, 
som optog mig. I den første roman var det Spanien efter diktato-
ren Francos død. Jeg ville skrive om en mand, der bliver indviklet 
i en historie, der forandrer ham og viser, at der er andre kræfter i 
ham end det, det stille kontor- og familieliv hidtil har afsløret.

Jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge min vi-
den og mine notater og researchmateriale 
fra tidligere rejser. Sammen med personli-
ge oplevelser i mødet med mennesker, vin, 
mad, landskaber og kunst indgik de som 
ingredienser i romanen. Jeg lod hovedper-
sonen drive historien, som voksede i en 
spændingskurve, som jeg fandt naturlig. 
Det lyder så enkelt, men var det måske ikke. 
For mig var det en art åbenbaring, en helt 
ny måde at få greb om en roman på, som jeg 
ikke tidligere havde tænkt på.

Jeg ville være forfatter, men vidste ikke, 
hvilken forfatter jeg ville være. Med ”Uhellige Alliancer” havde jeg 
fundet min hylde i den kæmpestore litterære reol.”

Leif Davidsen | 16. juni 2007 | Berlingske Tidende

En hovedperson 
og to år
Det tager ca. to år, at skrive en roman. 
Leif Davidsen skriver omkring fem ti-
mer hver dag fra om morgenen. Han 
skriver hver dag, fordi det er vigtigt for 
ham at blive i romanens univers. Det 
begynder altid med en hovedperson, 
og plottet er ikke planlagt.

Andre bøger
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Maria Helleberg udgav i 2016 ”Kvinderne fra Thy”, som er 
en fortælling om hendes oldemors og mormors liv i Thy. 
Det er en ny retning i forfatterskabet, idet forfatteren hid-
til har skrevet romaner om kongelige og kendte historiske 
personligheder, men her dykker hun ned i landbobefolk-
ningens livsvilkår. I 2017 udgav forfatteren ”Stormene”, 
som fortæller om Stygge Krumpen og Elisabeth Gylden-
stjerne i reformationstiden.  Maria Helleberg er med flere 
end 30 romaner blevet kaldt den historiske romans dron-
ning. Mange læsere holder af Hellebergs fortællinger om 
nogle af Danmarkshistoriens utrolige skæbner, fantastiske 
kærlighedshistorier og dramatiske begivenheder. Med 
sans for detaljen gør forfatteren historien levende.

Maria Helleberg er magister i teatervidenskab og litteratur. 
Hun er født i 1956 og lærte sig selv at læse som fireårig 
og skrev sin første historie som seks-årig. Ungdomsårene 
tilbragte hun i Vejle. En gymnasielærer i oldtidskundskab 
var så inspirerende, at Helleberg skrev det, der senere blev 
til ”Seersken”, som hun debuterede med i 1986. Ud over de 
historiske romaner har hun skrevet børnebøger, ungdoms-
bøger, rejsebøger, biografier, fagbøger og skuespil. Mere 
end 80 udgivelser er det blevet til, og en fortsættelse til 
”Kvinderne fra Thy” er undervejs.

Maria 
Helleberg

 Aabenraa Bibliotek | Entré: DKK 75,-

4.
oktober

Onsdag

 19:00

 Haderslev Bibliotek | Entré: DKK 75,-

5.
oktober

Torsdag

 19:00

Sammen med Bergsveinn Birgisson.

 Flensborg Bibliotek | Entré: € 10,- inkl. kaffe og kage | Kombi-billet € 25,- (se side 31)

6.
oktober

Fredag

 15:00
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”Forfatteren har sat sig godt og grundigt ind i historien. De sto-
re begivenheder såsom blodbadet i Stockholm, Grevens Fejde 
og belejringen af København suppleres gavmildt med hændel-
ser fra hverdagslivet på gård og gods, så alt står lyslevende. 
Maria Helleberg lader det storme i mand og kvinde, hos bonde 
og adel, og den danske reformation får saft og kraft som aldrig 
før.”

 Henriette Bacher Lind | Jyllands-Posten | 12.06.2017

”En væsentlig pointe i romanen er også at vise læseren et rige, 
hvor de politiske og religiøse tyngdepunkter var geografisk 
placeret helt andre steder end i det nuværende Danmark. [...] 
Helleberg er en skrivekugle i rullende fart ad historiens skrænt. 
Nogle vil sikkert have kvababbelser over det erotiske spor i ro-
manen, andre vil undsige den ubesværede og ubekymrede leg 
med de historiske skikkelser. Atter andre vil måske savne en 
grundigere omfavnelse af konflikternes teologiske substans 
og troens væsen. Men lad skumlerne skumle. Dette er ikke en 
afhandling, men en roman. En gedigen historisk roman.”

Ulrik Langen | Weekendavisen | 16.06.2017

”Det er et kæmpestort stof, Helleberg skildrer i mange detaljer 
og dramatiserer i sin ambitiøse roman om tiden op til og årene 
efter reformationen i 1536/37. [...] Kærlighedslivet for høj og 
lav er det romansukker, der tilsættes hele det historiske mara-
tonløb, som Helleberg har gang i.”

 May Schack | Politiken | 18.06.2017

”Maria Helleberg imponerer med sin livfulde roman om Elsebe 
Gyldenstjerne og Stygge Krumpen i reformationstidens Dan-
mark. [...] Maria Hellebergs ” Stormene” er ikke historisk ro-
mankunst af samme kaliber som Danmarks stærkeste prosaist 
Kim Leine, men det er immervæk et imponerende romanværk, 
som fortjener bred opmærksomhed fra det læsende publi-
kum.”

  Svend Skriver | Kristeligt Dagblad | 01.06.2017

”Det hedder om Elisabeth, at »hun bar hele reformationen in-
den i sig«, men vi trækkes ikke helt med ind i hendes tankeba-
ner. Det er snarere hendes sanselige sider og det uudslukkelige 
fællesskab med Stygge, der står lysende frem i denne ambitiø-
se roman, der er båret af Hellebergs karakteristiske, letløben-
de og kraftfulde sprog. Vi ser de skælvende. scener for os!”

  Eva Pohl | Berlingske | 17.06.2017

Anmelderne skrev om ”Stormene”

Stormene
Kærlighed og magt i reformationens Danmark
Historisk drama, der følger reformationens indførelse i Danmark og de mange stri-
digheder, der fulgte i perioden 1515-1544.

Via historien om Elisabeth og Stygge Krumpens besættende og forbudte kærlig-
hed samt en parallel kærlighedshistorie om en frafalden munk og nonne, fortæller 
romanen om reformationstidens mange konflikter og emner; bondeopstand, fejde, 
kirkens forhold til sex, køn og cølibat, kravet om at læse biblen på dansk, afskaffel-
sen af klostre, aflad, skærsild, bispernes fængsling m.m. Man følger personerne og 
dermed reformationen i knap 30 år.

De mange scener, romanen er opbygget af, er alle forsynet med en stedsangivelse 
og et årstal, så læseren har mulighed for at orientere sig i det komplicerede histo-
riske stof og periodens politiske magtspil.

Den seneste bog
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Interview

Hvad får du ud af at arbejde så indgående 
med vores fælles historie?

At blive overrasket hele tiden, for jeg tror, vi gerne vil have enkle 
svar og løsninger, og så viser det sig, at jo tættere man kommer på 
fortiden, desto mere kompleks bliver den. Det er som med perso-
ner, man lærer at kende.

Hvordan går du til historien, når du arbejder?

Der må være en slags nysgerrig forelskelse og en ”historie”, en for-
tælling, en hemmelighed. Noget jeg vil prøve at finde ud af. Jeg 
skriver ofte en scene i ren fortælletrang, og så kommer der viden 
til, nogle prægtige benspænd, som man må lære at elske og udnyt-
te. Virkeligheden er som regel mere interessant og udfordrende 
end rent påhit.

Hvordan balancerer du mellem historie og fiktion?

Jeg vil så gerne være ”hyperrealistisk”, ikke skrive mod kilder-
ne, men mellem dem. Være den stiplede linje. Ind imellem er det 
svært, fordi man balancerer med bind for øjnene på en væmmelig 
line, men som regel fungerer det udfordrende og udviklende. Jeg 
er blevet mindst lige så klog på at leve ved kontakt med Louise 
Augusta, Anne Sophie, Thorvaldsen, Stygge Krumpen og Elisabeth 
Gyldenstjerne, som ved at omgås mennesker i hverdagens nutid.

Hvad i danmarkshistorien inspirerer dig? 

Fortællinger der får mig til at mene, at jeg forstår nok til at kun-
ne gå ind i konflikterne, med den finte at forskellene gør mig op-
mærksom, kritisk, fascinerer mig. Så længe forskellene i tænkemå-
de er forståelige.

Hvad er din mission med at formidle danmarkshistorien?

Historier, der er gode nok til at jeg vil leve i årevis, nedsunket i 
kilder og anderledeshed, og gode nok til at jeg kan skrive 5-600 
sider, dem må andre også kunne holde ud.

Hvis du frit kunne vælge – hvilken person fra danmarkshistorien 
ville du så helst drikke en kop kaffe med?

Vakler mellem Christian den Anden inden Stockholms Blodbad i 
1520.  Eller Stygge Krumpen inden fængslingen. Eller mor Sigbrit...

Du tager en tur i tidsmaskinen tilbage i Danmarkshistorien 
– hvilket årstal indtaster du i displayet og hvorfor?

1534! Gammel Ry! Herredag og kongevalg. Det er allerede for sent 
at afværge borgerkrigen, men alligevel slås rigsrådet indbyrdes, 
katolikker og protestanter, og lige om lidt går Skipper Klement i 
land ved Aalborg og borgerkrigen bliver til en klassekrig, og Dan-
mark vil brænde i øst og i vest. En flue på væggen der i kirken, tak, 
i Hellig Sørens kirke. Ikke så gerne i december 1534 hvor Johan 
Rantzaus landsknægte stormer Aalborg.

Fra Bibliotekernes temasamarbejde med DR: Historier om Danmark.

Kvinderne fra Thy
20-årige Mariane Sørensen er datter af velstående bønder og lever en tryg tilværelse vest for 
Thisted. Mariane hjælper til i hjemmet og behøver ikke at komme ud at tjene. Men så går det 
galt med familiens økonomi og hendes liv tager en drejning, som kommer til at præge resten af 
hendes liv. Også hendes datter Marie Dusine har sit at slås med, selv om hun har bedre livsvilkår.

Det er en underholdende slægtsroman om småkårsfolk i det missionske Thy. Det er kvinder, 
der accepterer deres livsbetingelser og tager de udfordringer, der kommer. Selv når lykken er 
inden for rækkevidde, kan alt forsvinde i et splitsekund.

Anmelderne skrev

”Medrivende [...] en rigt facetteret slægtsroman.”

Birte Weiss | Weekendavisen | 09.12.2016

”På én gang øm og skarp [...] som læser er man taknemmelig.”

  Henrik Tjalve | Fyens Stiftstidende | 15.11.2016 

”En stor fortællers værk [...] kraftfuldt og dirrende af nerve.”

  Claus Grymer | Kristeligt Daglad | 12.11.2016

”Fuld skrue [...] man bliver både godt underholdt og oplyst.”

 May Schack | Politiken | 18.11.2016 

”En fremragende fortælling.”

 Henriette Bacher Lind | Jyllands-Posten | 23.11.2016
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Søren Ulrik Thomsen, der blev født 1956, er en anerkendt 
og samtidig populær dansk digter og essayist.

Han udgav i 2016 ”En hårnål klemt inde bag panelet”, der 
indeholder tekster, som genremæssigt går fra det essay-
istisk reflekterende til erindringshistorier og prosadigte. 
Han debuterede i 1981 med digtsamlingen ”City slang”. 
Musikeren Lars H.U.G. satte musik til flere af teksterne og 
udgav albummet ”City slang” i 1984. Det betød, at digte-
ne nåede ud til et endnu større publikum. Digtsamlingen 
udgjorde en distancering til 1970’ernes politiserende ly-
rik og kredser i stedet om storbymiljøet og det moderne 
menneske. ”City slang” anses som et af hovedværkerne i 
1980’ernes lyrik. Sidenhen har Søren Ulrik Thomsen skre-
vet en række digtsamlinger og essays. Efter en pause på ni 
år udkom digtsamlingen ”Rystet spejl” i 2011. Udgivelsen 
markerede hans 30 års forfatterjubilæum. I 2013 udgav 
digteren i samarbejde med orkesteret ”Det Glemte Kvar-
ter” en cd af samme navn. Digtsamlingen blev i 2016 også 
til en ballet. Forestillingen danses igen i 2018 i Skuespilhu-
set i København.

Digteren blev medlem af Det Danske Akademi i 1995 og 
fik samme år tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. 
Han har modtaget blandt andet Aarestrupmedaljen i 1991.

Søren Ulrik 
Thomsen

 A.P. Møller Skolen | Entré: € 5,-

4.
oktober

Onsdag

 11:10

Moderation ved Else Kjær, tidligere lektor i dansk ved Universität Hamburg.

 Flensborg Bibliotek | Entré: € 10,- inkl. let traktement | Kombi-billet € 25,- (se side 31)

4.
oktober

Onsdag

 17:00
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Foto: Robin Skjoldborg/Gyldendal
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Søren Ulrik Thomsens nye bog er argumenter for at se. Se 
igen, se på ny, se ind i sprækkerne af den veletablerede for-
tælling om, hvordan tingene hænger sammen. Vi færdes alle i 
omtrent den samme virkelighed som forfatteren; blot ser han 
noget lidt andet end de fleste. Han ser andre dybder, det, der 
stikker ud fra rækkerne, det, der pludselig ikke kan rummes i 
en gængs forventning.
Han er en iagttager af undtagelsen, afvigelsen, af flertydighe-
den og ikke mindst, hvis det ord fandtes, af flertidigheden og 
af de glemte spor af andre virkeligheder.
Thomsen er en fortrinlig iagttager af forskelle og genstande. 
Det med de glemte spor ligger allerede i bogens titel, En hårnål 
klemt inde bag panelet, som henviser til det eneste spor, en 
tidligere ejer af forfatterens lejlighed har efterladt sig. Hårnå-
len vidner om, at tiden går, og at der udfoldes nye rum i de 
gamle. Til forskel fra at tiden går i stå, og man blot møder sig 
selv - som da forfatteren i en af bogens sidste erindringsstyk-
ker er på besøg i sit barndomshjem på Stevns og til trods for, at 
en ny familie i årtier har ejet det hus, familien boede i, ser sine 
forældres, sit eget og to brødres navne stå malet på loftsbjæl-
ken i køkkenet ud for de fem kroge, som faren havde skruet i til 
familiens krus. At intet er ændret, er nemlig lige så uhyggeligt, 
som når alt er forandret.

Peter Nielsen | Information | 26.03.2016 

Det mærkelige er nu, at disse tekster, der kan forekomme at 
være sig selv nok, alligevel åbner sig mod læseren og giver 
ham plads til at være med. For godt nok er de sproglige for-
løb fortættede, men den refleksion, som er i dem, er langt fra 
udtømmende.
Den er så at sige kun ét bud på, hvad der kan tænkes om den 
begivenhed i fortiden, som skildres, eller det møde med et sted 
eller et andet menneske, som skitseres.
Læseren kan altså selv fortolke, og læseren kan selv supplere 
med egne erfaringer og erindringer.
Alligevel er det ikke tekster, som anmassende omfavner en. De 
giver hånd. En hånd, så man selv kommer videre.

  Lars Handesten | Kristeligt Dagblad | 23.03.2016

»En hårnål klemt inde bag panelet« er få sider om mange sider 
af levet liv og digterisk praksis. Lille i omfang, men stor i indsigt 
og suveræn i sin sproglighed. Søren Ulrik Thomsen som bedst 
som altid.

  Søren Kassebeer | Berlingske | 23.03.2016

Ved at udgive disse blændende velskrevne tekster om sin egen 
konservatisme har Søren Ulrik Thomsen tegnet et modigt om 
end indirekte selvportræt, som det er en fornøjelse at tage på 
vandring i, for selv om han geografisk og emnemæssigt ope-
rerer inden for et begrænset felt, går han i dybden, og det er 
også en kvalitet, når tekster ægger til modsigelse.

 Jes Stein Pedersen | Politiken | 22.03.2016

Anmelderne skrev om ”En hårnål klemt inde bag panelet”

En hårnål klemt inde bag panelet 
Noter fra eftertiden
En hårnål klemt inde bag panelet består af korte tekster om tiden, der både for-
svinder bagud og flygter fremover. Tekster fulde af sansninger, stemninger og iagt-
tagelser. Fra det rå til det rørende.

Godt hundrede noter fra eftertiden om ikke at lade fortiden stivne til klichéer og 
om at forholde sig kritisk til nutiden og samtidig insistere på sin principielle opti-
misme. Om at mistro alle, der længes efter den gamle verden, og frygte dem, der 
vil bygge en ny. Og om at Jeg. Er. Her. Nu, men jo også altid et andet sted.

Den seneste bog
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Interview

Nuet og erindringen
- I dine lidt ældre digte kan man finde en del øjebliksbilleder, 
forsøg på at fange og fastgøre nuet. ”Rystet spejl” er mere 
præget af forsøg på at fastfryse fortiden og erindringen 
om fortiden er tydelig at spore. Har du selv gjort dig 
tanker om hvorfor denne udvikling har fundet sted? 

”Poul Borums nedkogning af poesien til de 
fire ord ”Jeg.Er.Her.Nu” passer jo eminent 
godt på de digte, man skriver som ung, hvor 
den intense tilstedeværelse i øjeblikket er 
maksimal: Hvis noget er gået én imod, er 
man utrøstelig og tror aldrig, at det bliver 
godt igen, har man det derimod godt, er 
man ikke til at skyde igennem og mener, 
at fra nu af kan intet gå galt. Den form for 
absolut væren-ét med sine følelser bliver jo 
relativeret med alderen, hvor man nok kan 
være glad, men samtidig har bevidstheden 
om, at en ven er alvorligt syg, og nok kan 
være virkelig bekymret, men på samme tid 
ud af øjenkrogen fryder sig over noget så 
banalt som, at en potteplante har fået et 
nyt skud. Og på samme måde er man som 
lidt ældre ikke kun ét sted ad gangen: Ens 
bevidsthed rummer både erindringer om 
fortiden og tanker om det kommende. Hvad 
der vel at mærke ikke er ensbetydende 
med, at man ikke også er nærværende og 
tilstede nu-og-her: Man erindrer fortiden og 
aner fremtiden, men begge dele gør man jo 
netop nu og her - alle tre niveauer opleves 
faktisk simultant. Men heller ikke som ung 
opleves der trods alt et absolut og entydigt 
nærvær – selv de mest ekstatiske digte er 
jo skrevet i en bevidsthed, som nok er re-
vet med, men samtidig står lidt ved siden af sig selv og betragter 
ekstasen og sætter den sprogligt i scene. Og selv et virkeligt ung-
domsdigt som ”Levende”, der jo om noget handler om nærvær, 

taler om erindring: ”kan huske lugten/ i hans lejlighed/ blæsten 
på stationen ved havnen/ jeg er levende/ finder gamle digte/ bre-
ve erindringer/ 10 år 8 år 7 år 1 år...”. Og nu vi er nede på de 1 år, 
så står der i ”Rystet spejl”, at ”Også småbørn drømmer om deres 
fortid/ som er stor og dunkel/ og fuld af dufte og utydelige skik-

kelser…”.

- Du har i tidligere interviews givet ud-
tryk for at digtningen er en måde, hvorpå 
du kan indkapsle erindringen og gøre den 
udødelig. Føler du, efter at have skrevet 
”Rystet spejl”, at du har fundet en større 
ro i forhold til døden og vores forgænge-
lighed, fordi en del af dig, så at sige, lever 
videre i din poesi? Er erindringens poesi en 
modstand over for det forgængelige ved 
mennesket? 

”Nu’et er nødvendigvis noget, der forsvin-
der, og det giver mig en dyb glæde og stor 
tilfredsstillelse, hvis det af og til lykkes et 
digt at løfte øjeblikket over i en blivende 
form. Og apropos ”Levende” så tog det må-
ske minutter for 30 år siden at skrive dette 
digt, som springer op som trold af en æske, 
hver gang man rører ved det. Mirakuløst! 
Men uanset at ”Rystet spejl” handler meget 
om døden og uanset ønskedrømmen om, 
at nogle af digtene vil springe op af deres 
æsker, når jeg engang er pakket væk, er jeg 
da overhovedet ikke blevet forsonet med 
døden og ej heller et hak klogere på den. 
Døden er der ingen, som ved, hvad er, og 
den uvidenhed gør mig ligeså rædselssla-
gen, som den altid har gjort.” 

Fra mail-interview i maj-juni 2012 med www.dansklitteraturnu.blogspot.dk.

Læs mere på Søren Ulrik Thomsens hjemmeside:

www.oktoberboulevard.dk.

Den første 
anmeldelse
Natten før ”City Slang” udkom tog 
jeg (som det var skik, før man kunne 
læse nyheder på nettet) ind til kiosken 
på Rådhuspladsen og købte samtlige 
morgenaviser i den glade tro, at min 
debutbog ville blive hyldet som en lit-
terær sensation, der satte en helt ny 
dagsorden for dansk poesi. Stor var 
min skuffelse, da ikke én eneste avis 
havde anmeldt bogen på dagen, og da 
jeg vågnede næste morgen og så den 
selvdøde stak af dyrt indkøbte aviser, 
vendte jeg mig om på den anden side 
og sov videre.

Men så ringede telefonen.

Det var min veninde, Synne, som var i 
Aarhus for at besøge sin ven, Michael, 
og dér havde set ”City Slang” anmeldt 
i Århus Stiftstidende - godt! Siden har 
denne avis haft en høj stjerne hos mig, 
og når Århus Stiftstidende kalder, stil-
ler jeg straks op.

Andre bøger
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Gunvor Ganer Krejberg udsendte i 1999 ”Eventyret om 
drengen, der ikke kunne blive bange”, en fri genfortælling 
af Grimms eventyr om Ask, der drager ud i verden for at 
lære at blive bange. I 2001 skrev Krejberg små vers til hob-
by-bogen ”Alle de søde små nisser”. Siden har hun skrevet 
lette bøger som ”Audi 200 Turbo” om Magnus, som er på 
biltur med mormor og ”D – for morfar” om Maries morfar, 
der er syg samt fantasy-bogen ”Aron – kampen om Kor-
nac”. Senest er de første bøger i serien om den modige 
og handlekraftige alfepige Mirja udkommet. Bøgerne er 
illustrerede og kan læses fra 8-års alderen.

Gunvor Ganer Krejberg, født 1973 i Lemvig, er cand.mag i 
Nordisk Sprog og Litteratur samt Kunsthistorie fra Aarhus 
Universitet. Hun er medstifter af musikskolen Den Kreati-
ve Skole Aarhus, hvilket medførte prisen Årets ildsjæl. Hun 
sidder endvidere i bestyrelsen for blandt andet Teatret 
Svalegangen.

Gunvor har en særlig tilknytning til Sydslesvig, da hun ofte 
har været på besøg hos bedsteforældrene i Arnis.

Gunvor 
Ganer 

Krejberg
 Flensborg Bibliotek | Fri entré | Tilmelding for grupper til Karl Fischer – fi@dcbib.dk

5.
oktober

Torsdag

 09:00

 Flensborg Bibliotek | Fri entré | Tilmelding for grupper til Karl Fischer – fi@dcbib.dk

5.
oktober

Torsdag

 10:30
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Mirja-bøgerne
Indtil videre er der udkommet to Mirja-bøger, ”De Nye Vinger” og ”Drømmeste-
nen”, og der er flere på vej. De er for tweens om skovalfer, venner, familie, mobning 
og magi. 

I ”De Nye Vinger” har Mirja det ikke altid let med de andre alfepiger. Da hun flygter 
ud i skoven efter et skænderi, opdager hun, at en ræv har taget en fuglemors unger 
og nu vil tvinge moren til at vise vej til alfekolonien. Mirja får travlt. De andre alfer 
må advares, før ræven kommer. Men hvad skal hun gøre, når ingen vil lytte?

I ”Drømmestenen” har Mirja lovet sin mor at passe tvillingerne, Asmund og Eik, 
men da Mirja vender hjem efter en smuttur i skoven, er drengene væk. Det går 
langsomt op for Mirja, at det ikke er det eneste, hun har gjort galt. Måske har hun 
ligefrem overtrådt koloniens vigtigste regel. Vil hun nogen sinde kunne vise sig i 
kolonien igen, hvis de andre finder ud af, at hun er den skyldige? Mirja må finde sine 
brødre og rede trådene ud, før det er for sent …

Anmelderne skrev om Mirja

Mikkel Ræv har, som den evige skurk, stået model til meget gennem tiden. I 
Mirja-seriens første bind, ”De nye vinger”, er han et samvittighedsløst rovdyr 
og giver historien en skummel stemning. I andet bind, ”Drømmestenen”, øges 
spændingen og uhyggen med kidnapning og fæle, ondsindede padder.
Desuden behandles vægtige emner som faderløshed, mobning, selvværd, tem-
perament, armod og den første kærlighed. Derfor anbefaler jeg hovedsageligt 
bøgerne til de store børn. De vil kunne læse om, hvordan Mirjas familie ikke har 
mange midler efter farens forsvinding, men at Mirja alligevel har svært ved at 
acceptere sin mors nye ven Pavlos. Også selv om hun selv går og drømmer om 
den søde Felix.
Først og fremmest er de første to bind både sjove og spændende. Historierne 
kan læses enkeltvis, men i ”Drømmestenen” efterlades nogle løse tråde, der 
lægger op til et nervepirrende tredje bind. De er lækkert indbundet og smukt 
illustreret af Rebecca Bang Sørensen. Tegningerne er farverige, levende og ud-
tryksfulde. Sammen med billederne er historierne så sanselige, at man slet ikke 
kan lade være med at fantasere videre om Mirja og alfernes liv i skoven, når 
man har læst til ende.

 Viola Frøjk | Fyens.dk | 15.03.2017

Mirja-bøgerne er ret forrygende. De handler om heltemod, hjælpsomhed og 
om at tage de rigtige beslutninger, selv i svære situationer.
Bøgerne har virkelig flotte og stemningsfulde illustrationer på siderne. De er 
holdt i naturlige, skovagtige farver, hvilket er med til at gøre, at man virkelig 
bliver suget ind i det eventyrlige univers, som bøgerne foregår i. Lad os håbe, 
at bind 3 er på trapperne!

Lisa Gardum Andersen | Weekendavisen | 07.04.2017

Skøn eventyrlig serie med et fint flydende sprog til især pigerne. De fine tegnin-
ger undervejs, der understøtter handlingen og det overskuelige layout gør den 
også velegnet til højtlæsning
Anbefales varmt til piger på 8-10 år og til højtlæsningshylden

Lektør hos DBC: Susanne Dahl Jensen
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Andre bøger

Gunvor om Gunvor

Gunvor kommer til verden

Det var snestorm, da jeg blev født. Oliefyret var gået ud, og 
min farmor, der skulle have taget sig af min søster, havde slå-
et hovedet. Det passede i det hele taget rigtig dårligt, at jeg 
havde tænkt mig at komme til verden netop dén dag. Langt 
ude på landet i det snedækkede Vestjylland. Det er nu engang 
svært at gøre alle tilpas.

Datoen lød på den 13.  Jeg kom som 13. barnebarn. Så var 
rammerne sat. Da jeg var lille, ville jeg være landmand. Eller 
kunstmaler. Eller snedker. Det kunne også være, at jeg skulle 
være arkitekt. Eller musiker. Eller psykolog. Eller læge. Eller 
gartner. Det blev jeg ikke. I stedet fandt jeg ud af, hvordan jeg 
kunne blive alt muligt forskelligt – og på én gang.

Jeg blev børnebogsforfatter.

Nu får jeg derfor lov til den ene dag at være Magnus, der er vild 
med biler og som får sat turbo på en Audi. Næste dag er jeg 
måske Marie, der rejser til jordens indre for at sætte det store 
tidspendul i stå, og dagen efter igen sidder jeg måske i et træ, 
hedder Aron og venter på at komme ud at fiske med min rigtig 
gode ven Djeppe…

Barnebarn af Sydslesvig

Når jeg skal fortælle, hvor jeg kommer fra, så er det lette svar, 
at jeg er vestjyde. Født og opvokset i Gudum uden for Lemvig. 
Men faktisk var jeg aldrig en vaske ægte vestjyde. I hvert fald 

ikke som de andre i min klasse. Der var tydelige forskelle. De 
elskede røde pølser med brød. Jeg elskede Sauerkraut. De el-
skede frikadeller med brun sovs. Jeg elskede Birnen, Bohnen 
und Speck ... 

Og jeg var anderledes. Min mor kom nemlig ikke fra Vestjyl-
land. Hun kom fra Sydslesvig. Godt nok fra det danske mindre-
tal, og godt nok var hun blevet sendt til Danmark hver sommer 
som feriebarn, fra hun var helt lille, men rødderne hjem til Ar-
næs var stærke. Familiens historie syd for grænsen og besø-
gene hos oma og opa blev derfor også en stærk del af min 
livsfortælling, og noget jeg bringer med videre til mine egne 
børn og min mand i vores liv i dag i Aarhus. 

At skrive

Jeg elsker at fortælle historier for børn. Jeg elsker, at kunne 
fange en læser eller en lytter og plante tanker eller billeder, 
som barnet ellers ikke var stødt på. Bøgerne og den gode hi-
storie har altid givet mit eget liv mening, og det er den gode 
læseoplevelse, der driver mig som forfatter. 

De sidste år har det at skrive fået lov at fylde mere og mere 
af mit liv. Siden 2014 har jeg fået udgivet 4 børnebøger, men 
det er serien om alfepigen Mirja, jeg er specielt glad for. Hun 
er blevet en så levende karakter for mig, at hun lever sit helt 
eget liv, når jeg sætter mig foran skærmen. Og det er nok me-
get heldigt. Jeg kommer nemlig til at tilbringe ikke så lidt tid 
sammen med hende de næste par år ... 
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LØRDAG 7.10.17  20:00
Kühlhaus • Mühlendamm 25 • 24937 Flensburg
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Folkeklubben
Folkeklubben er popsang til den tænkende hjerne og det banken-
de hjerte. Det er musik og tekst, der tager stilling til den verden, 
som vers og omkvæd skal genlyde i.

Folkeklubben har fokus på ord og den gode fortælling. Det er ren-
dyrket folk, store (p)opsange samt hårdtslående rock’n’roll, bun-
det sammen af dét tekstunivers, der umiskendeligt er Folkeklub-
bens. Uden galskab, ingen lidenskab!

Gruppen fortæller, at turnéen, som kommer forbi Flensborg, har 
mottoet ”Det perfekte slag” og er en hilsen til Torben Ulrich og 
deres sang af samme navn; det handler om på de 24 koncerter at 
turde tage chancer, fortælle historier og sammen med publikum 
skabe gode, nye fortællinger.

De tre albums
Orkestrets tredje og seneste album ”Slå flint!” blev modtaget med 
en perlerække af flotte anmeldelser og gik direkte ind som num-
mer 1 på den danske albumhitliste. Albummet blev af musikma-
gasinet GAFFA kåret som årets danske udgivelse, og det er med 
disse sange – og et bagkatalog fyldt med hits om fedterøve, Dan-
marksfilm og andre opsange – at man kan opleve den travle trio. 
Om turnéen siger bandet:

På debutalbummet ”Nye Tider” delte sange som ”Fedterøv” og 
”For Pengene” lussinger ud på spillesteder og radioer landet over. 
På 2’eren”Danmarksfilm” tog bandet den snørklede vej ud i et 
Danmark, der spænder fra Dybbøl i syd til den fiktive Rimmerby 
Strand i nord. Over Bagenkop Havn og værtshuset på Vesterbro 
til Djævlebakken ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus: ”Det er smukt. 
Det er større end du troede. Det er godt for det, der er oppe i dit 
hoved.”

Hvordan blev bandet dannet?
Folkeklubben blev dannet i maj 2011 ved et tilfælde. Sangskriver, 
Kjartan Arngrim introduceres til trommeslager, Rasmus Jusjong 
til en fest en måned forinden. De mødes igen to uger efter – ved 
et tilfælde. Jusjong har ad omveje hørt et par af Kjartans sange og 
foreslår, at de tager ud spiller sammen. Kjartan ringer omgående 
til sin gode ven, guitaristen Rasmus Dall for at meddele, at han har 
fundet en trommeslager. To uger senere står de tre unge mænd 
klar til at indtage scenen i Folkets Park på Nørrebro under navnet 
Folkeklubben – opkaldt efter den første danske folkplade, ”En Af-
ten i Folkeklubben” med Cæsar, Per Dich og Poul Dissing.

At spille sammen
Folkeklubben har udsendt en musikvideo til sangen ”Torben Ul-
rich”, der hylder det gamle tennis- og jazzikon og opfordrer dan-
skerne til at spille sammen og ikke mod hinanden

Om videoen udtaler bandet: “Torben Ulrich formulerede en fri-
sættende filosofi om, hver gang han gik på banen, at gå efter det 
perfekte slag i stedet for at tænke på sejr eller nederlag. Tænk 
hvis vi kunne bringe legen og æstetikken fra Torben Ulrichs bold-
spilstanker ind i velfærds-Danmark. I politik, i parforholdet, på ar-
bejdspladsen i musikken etc. Tænk hvis vi kunne forstå, at der også 
i nederlagene – de store som i 1864 og de små som vi alle løber ind 
i hver dag – er noget at lære. At tænke sig, at en ledende politiker i 
dagens Danmark – hvor stillingskrigen er total og alle ustandseligt 
taler om valg –  turde tabe et valg på at sige, hvad hun egentligt 
mente.  Hun ville tabe så smukt, at hun ville jordskreds-vinde de 
næste mange valgkampe. Det er bare et tip til fri afbenyttelse.”

Kilde: www.folkeklubben.dk

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461-14408125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, 
sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 7 FL eller ved indgangen.

Arrangør: Sydslesvigsk Forening & Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
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Iqbal & superchippen
 Torsdag 5.oktober  15.00  Slesvig Bibliotek | Tilmelding til Slesvig Bibliotek
 Torsdag 5.oktober  15.00  Flensborg Bibliotek | Tilmelding til Flensborg Bibliotek

»Den danske familiefilm ”Iqbal & superchippen” er baseret på Manu 
Sareens populære bogserie om Nørrebro-drengen Iqbal Farooq.

Anden film i fortællingen om den dansk-indiske dreng Iqbal er lige 
så hjertelig og underholdende som etteren.

Æselmand og Svinet er blevet byggematadorer og vil renovere 
hele Blågårdsgade i et storstilet byfornyelsesprojekt. Men i virke-
ligheden handler projektet om den olie, de har spottet under den 
farverige gade, og som kan gøre dem til milliardærer, hvis de bare 
lige får verfet alle beboerne ud af gaden.

Martin Brygmann gør det godt som den hysteriske folkeskolelæ-
rer, der med manisk udspilede øjne forsøger at få bare ét sekunds 
ro i klassen. Ditte Hansen er morsom som skolepsykologen, der er 
fascineret af fremmede kulturer – og i særdeleshed af Iqbals on-
kel Rafiq. Og heldigvis er det stadig Dar Salim, der gestalter rollen 
som den kriminelle onkel med lige dele charme og komisk timing.

De to største stjerner er dog stadigvæk Rasmus Bjerg og Andreas 
Bo, hvis komiske begavelse er en fryd at følge. Rasmus Bjerg er 
den perfekte skurk, der som en ny Egon Olsen udtænker skumle 
planer, mens hans mere tungnemme makker stiller alle de dumme 
spørgsmål, der får både børn og voksne til at grine. «

Samina Jakobsen i Filmmagasinet EKKO.

»Fis, ballade og samfundssatire i børnehøjde. Historiens hæs-
blæsende tempo byder på masser af action, som bazookaer på 
Rådhuspladsen og en motorcykeljagt i Rundetårn. Den rablende 
fortælling bæres i høj grad af Sareens sproghumor og flittige og 
vittige brug af slang og dialekter.«

Signe Rugtved Andersen, lektør for DBC om bogen 

”Iqbal Farooq og den indiske superchip”.

Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.

Om forfatteren
Forfatteren Manu Sareen er uddan-
net socialpædagog og konfliktmæg-
ler og har været medlem af Folketin-
get og minister. Han er født i Indien i 
1967 og kom til Danmark i 1971, hvor 
han voksede op i København. Sareen 
debuterede som børnebogsforfatter 
med ”Iqbal Farooq og den sorte Pjer-
rot” i 2006. I alt er det blevet til ni 

bøger om Iqbal. Sareen har vundet adskillige priser blandt andet 
Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 2010.
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PROGRAMOVERSIGT

  TORSDAG  • 7. SEPTEMBER 2017
Udstillingsåbning: Kunst fra Norge  Flensborg Bibliotek  19:30 Udstillingen vises 08.09. – 07.10.2017. Fri entré.

  ONSDAG • 4. OKTOBER 2017
Søren Ulrik Thomsen  A. P. Møller Skolen  11:10 Entré: € 5,-

Søren Ulrik Thomsen  Flensborg Bibliotek  17:00 Entré: € 10,- inkl. let traktement

Maria Helleberg  Aabenraa Bibliotek  19:00 Entré: DKK 75,-

  TORSDAG • 5. OKTOBER 2017
Gunvor Ganer Krejberg  Flensborg Bibliotek  09:00 Fri entré. Tilmelding for grupper til fi@dcbib.dk.

Gunvor Ganer Krejberg  Flensborg Bibliotek  10:30 Fri entré. Tilmelding for grupper til fi@dcbib.dk.

Iqbal & superchippen  Slesvig Bibliotek  15:00 Fri entré.

Iqbal & superchippen  Flensborg Bibliotek  15:00 Fri entré.

Maria Helleberg  Haderslev Bibliotek  19:00 Entré: DKK 75,-

Leif Davidsen  Felsted Bibliotek  19:00 Entré: DKK 75,-

Arne Dahl  Stadtbibliothek Flensburg  19:30 Entré: € 10,- / erm. € 8,-

  FREDAG • 6. OKTOBER 2017
Maria Helleberg & Bergsveinn Birgisson  Flensborg Bibliotek  15:00 Entré: € 10,- inkl. kaffe og kage

Arne Dahl & Leif Davidsen  Biblioteket Sønderborg  17:00 Entré inkl. let traktement DKK 130,-

  LØRDAG • 7. OKTOBER 2017
Arne Dahl & Leif Davidsen  Flensborg Bibliotek  14:00 Entré: € 10,- inkl. kaffe og kage

Koncert med Folkeklubben  Kühlhaus Flensburg  20:00

Adresser
A. P. Møller Skolen
Fjordallee 1
D-24837 Schleswig

Biblioteket Sønderborg
Kongevej 19
DK-6400 Sønderborg
 +45 88 72 42 00
 biblioteket.sonderborg.dk

Felsted Bibliotek
Damms Gård, Gråstenvej 12
Felsted DK-6200 Aabenraa
 +45 73 76 80 80
 www.aabenraabib.dk

Flensborg Bibliotek
Norderstr. 59
D-24939 Flensburg
 +49(0)461 86 97 0
 www.dcbib.dk

Haderslev Bibliotek
Bispebroen 3
DK-6100 Haderslev
 + 45 74 34 77 77
 www.haderslevbibliotekerne.dk

Kühlhaus
Mühlendamm 25
D-24937 Flensburg
 +49(0)461 29 86 6
 www.kuehlhaus.net

Slesvig Bibliotek
Bismarckstraße 18A
D-24837 Schleswig
 +49(0)4621 98 80 54
 www.dcbib.dk

Stadtbibliothek Flensburg
Süderhofenden 40
D-24937 Flensburg
 +49(0)461 85 25 69

Aabenraa Bibliotek
Haderslevvej 3
DK-6200 Aabenraa
 +45 73 76 80 80
 www.aabenraabib.dk
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Køb kombi-billet til tre forfatterarrangementer på Flensborg Bibliotek til € 25,-.
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