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Friske øjne: Hvordan
ser vores litteratur ud
udefra? Mød fire
udlændinge, der har tabt
hjertet til danske bøger. 
Side 4

McCartneys
magiske tur
Den pæne dreng fra Liverpool byttede trompeten
med en guitar og foretrak at spille efter gehør i
stedet for noder. Siden mødte han John Lennon,
skiftede til bas, og resten er historie. 
Paul McCartney fylder 75 år. Side 8

Beværtet: En innovativ
svensker i en trist arkade
serverer stilsikkert
smørrebrød og farligt
velsmagende øl. Side 16

Haute couture: Han var
detaljens mester. Stor
udstilling hylder det

danske
modeikon
Erik
Mortensen.

Side 14



Der er stor interesse for dansk litteratur i udlandet. I onsdags var Dorthe Nors nomine-
ret til Man Booker International-prisen, og i næste uge er Kim Leine med i opløbet om
Dublin Literary Award. Men hvordan ser vores bøger ud udefra? Mød fire udlændinge
med et hjerte for danske bøger.
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DAVID JACOBSEN TURNER, david.j.turner@jp.dk

I Bosnien græder voksne
mænd over Peter Høeg

»Knud Sørensen er ikke bare dansk litteratur,
det er verdenslitteratur«

»Jeg lærte dansk, da jeg som stor dreng ar-
bejdede på en gård i Glejbjerg. Jeg havde
mødt en dansk pige, og jeg ville imponere
hendes far ved at lære dansk på lyntid. Pro-
blemet var bare, at det danske, jeg lærte,
var en dialekt, han alligevel ikke forstod. 

Senere fandt jeg Knud Sørensens ”Bonde-
digte” på kommunebiblioteket, og de gjor-
de stort indtryk på mig. Det er ikke bare
dansk litteratur, det er verdenslitteratur.
Når jeg læser ham, kan jeg mærke bønder-
nes tilværelse helt ind i knogler og krop.
Sliddet, tilfredsheden og tragedien ved at
skulle forlade slægtsgården og det arbejde,
man har foretaget sig i generationer. Den
gamle levevis bor stadig inde i os, og måske
burde vi ære den noget mere. Huske den,
fejre den, give den plads. 

Det, der skete i Danmark, skete også i USA. Ef-
ter Anden Verdenskrig blev 10 procent af
befolkningen nødt til at flytte fra landet. Så
jeg synes, hans digte fortjener flere læsere
end de fem millioner, der læser dansk. De
800 millioner, der læser engelsk, skal også
have dem, og det er jeg glad for at have
muliggjort med bogen ”Farming dreams”.

Et af de digte, der gør størst indtryk på ame-
rikanerne, er ”Registreringsforrretning”,
som jeg har givet titlen ”Foreclosure”: Det
er et langt digt, der ganske sagte beskriver,
hvordan en gård bliver nedlagt. Når jeg læ-

ser det op i USA, får lytterne tårer i øjnene.
De genoplever, hvor hårdt det er at gå fra sit
arbejde og det liv, man har bygget op. Han
beskriver også en vinterdag med sne, hvor
markerne er hvide, og bonden vil sprøjte
dem brune og tænker: ”Nu forbander de
mig oppe på landevejen”.

Jeg er 50 år gammel, og folk på min alder kan
huske 70’erne, hvor mange små landbrug
gik ned. Jeg bor i Massachusetts, hvor der
også har været en gammel landbrugskultur,
men på grund af de sænkede mælkepriser er
de sidste mælkelandbrug ved at gå ned. I
stedet kommer der sådan noget ”communi-
ty supported agriculture”, hvor de lokale
forbrugere køber økologiske grøntsager di-
rekte fra landmanden. 
Det er en anden ting, jeg beundrer Knud Sø-
rensen for. Han skriver uden nostalgi. Sådan
her var det, sådan er det ikke mere, og det er
ikke kun sørgeligt.

Jeg var tømrer, før jeg blev oversætter, og jeg
forestiller mig en dansk bog som et dansk
hus. Det danske sprog er nøglen, som lader
mig gå ind og se, hvordan det er bygget, og
bagefter kan jeg gå over til byggegrunden og
bygge det op igen, selv om jeg mangler nog-
le af materialerne. Og når en engelsktalende
læser så bruger sin nøgle og går ind i tvillin-
gehuset, vil vedkommendes oplevelse være
tæt på den, som en dansk læser har i
det danske hus.«

»Jeg undrer mig tit over, hvordan I selv ser på jeres forfattere«

»Jeg fik en forespørgsel fra Bosnien om Peter
Høeg. Min forlægger havde hørt fra bosni-
ske flygtninge i USA, der efterspurgte ham
på deres eget sprog. De havde læst ham i
engelsk oversættelse derovre og var vilde
med ham, så de ville have mere end ”Frø-
ken Smilla”.

Min mand er dansklærer i gymnasiet, og
han foreslog, at jeg skulle oversætte Høegs
anden bog, ”Fortællinger om Natten”. Da
jeg begyndte på arbejdet, vidste jeg, at det
var det helt rigtige tidspunkt at udgive den
bog i Bosnien. Der var så mange menne-
sker, især mænd, som gik og tænkte:
”Hvem er jeg?”, ”hvem er vi?”, og ”er det
okay at være anderledes?”. En af historier-
ne i den bog, ”Spejlbillede af en ung mand
i balance”, handler netop om det. 

Vi holdt et arrangement i en boghandel,
hvor den blev læst op, og der stod voksne
mænd og græd over fortællingen. De tog
det meget personligt. Da kunne jeg se,
hvor anderledes deres litteratursyn er fra
det danske. Det samme skete, da jeg havde
oversat Karen Blixens ”Et vintereventyr”,
og vi læste ”Peter og Rosa” højt i Zenica.
Det er en meget multietnisk by. Vi stod i et
katolsk menighedshus, hvor en muslimsk
pige læste den højt for et kroatisk publi-
kum, og det var helt utroligt, hvordan de
tog den. 

I Kroatien og Bosnien er de danske forfattere
befriet for alle de der jantelovsting og de
biografiske læsninger. Dernede ser de ikke
Blixen som baronessen, men som en god
fortæller. Det er det samme med Høeg. De
ser hans bøger som stor fortællekunst,
men i Danmark er der ingen, der taler om
selve hans værk. Anmeldelserne handler
om alt muligt andet end teksten. 

Hans seneste bog, ”Effekten af Susan”,
handler meget om København, og jeg var i
tvivl om, hvilken glæde en læser i Zagreb
ville have af den. Skulle man indlægge et
kort over byen? Men min forlægger så helt
anderledes på det. De kroatiske læsere sy-
nes, det er spændende at høre navnene på
gaderne, de vil med til København, det er
en rejse til et spændende sted med lyse
nætter, som ikke længere er så langt væk
fra os.

Jeg undrer mig tit over, hvordan I selv ser på
jeres forfattere. Alle kroater vokser op med
H.C. Andersen, både som bøger og børne-
teater. Hvert år bliver ”Snedronningen”
opført som en flot forestilling på et bjerg i
Zagreb for børn. Men mine børnebørn her
i Danmark har ikke noget særligt forhold
til ham.«

Michael Goldman, amerikansk tømrer og oversætter, har oversat en række danske forfattere til engelsk,
blandt andet Knud Sørensens ”Bondedigte”, der på engelsk er udkommet som ”Farming Dreams”. 
FOTO: KENNETH LYSBJERG KOUSTRUP 

Durdica Zlebacic Sørensen, herboende kroat, har oversat en række danske forfattere til kroatisk,
blandt andre Karen Blixen. Her er hun fotograferet i det grønne værelse på baronessens museum.
FOTO: TOBIAS NICOLAI



»Vi lever i en storhedstid for skandinavisk
kultur i England«
»Der er en kæmpe interesse for Skandinavien i Storbritannien
i disse år. Med ”Forbrydelsen” og ”Borgen” var det første
gang i 30 år, der blev vist tv-serier med undertekster i Eng-
land. Vi hører også jævnligt om jeres restauranter, jeres mo-
de og jeres design, og i de sidste to år har det så handlet om,
hvordan vi lærer at hygge. Siden kom der bøger om, at dan-
ske forældre er særligt gode forældre. Så vi lever i en stor-
hedstid for skandinavisk kultur i England.

Når du går ind i en engelsk boghandel, findes der også skan-
dinavisk skønlitteratur, men 90 procent er krimier, otte pro-
cent er Knausgård, og så er der lidt Kierkegaard. Det er der
intet galt med, men jeg syntes, der måtte være plads til me-
re end det. Jeg boede i Danmark i seks år, hvor jeg arbejdede
for Saxo Bank, så jeg læser dansk. Efterhånden læste jeg kun
danske forfattere, og det blev et problem, at de ikke fandtes
på engelsk. Jeg vidste ikke noget om bogbranchen, men jeg
tænkte: ”Hvor svært kan det være?” Så jeg kontaktede Gyl-
dendal og købte rettighederne til Tom Kristensens ”Hær-
værk”. Det er en fantastisk bog, og jeg var vildt overrasket
over, at den ikke havde været udgivet i UK før. Nu er den
første udgivelse på mit forlag, Nordisk Books.

England og Danmark ligner hinanden kulturelt. Geografisk er
vi tættere på Frankrig, men vores humor og tankemåde og
væremåde er tættere på det skandinaviske område end det
latinske. En serie som ”Fawlty Towers” er jo elsket i Dan-
mark, og hvis man lavede ”Klovn” på engelsk med de rigti-
ge skuespillere, ville den også blive et kæmpe hit. 

Kun tre procent af de solgte bøger i UK er oversatte bøger.
Men når nu folk har vist sig at være så fascineret af de andre
dele af skandinavisk kultur, hvorfor så ikke forsøge med
skønlitteraturen også? Bøger er et godt spejl for, hvordan
folk lever og tænker – uden at I alle sammen minder om Ole
Jastrau, selvfølgelig. 

Jeg er stadig bankmand, og jeg er glad for mit job, men der er
få, der arbejder i den sektor af ren og skær passion. Bogver-
denen er anderledes, der brænder folk for det, de laver, og
de elsker at læse. Det er en anden måde at arbejde på. Men
det er også en branche, der arbejder lidt mindre professio-
nelt end banker.«

»Dan Turèll har skrevet de allerfineste 
eksempler på europæisk beat-litteratur«
»Jeg mødte Dan Turèll i 1974 gennem redaktionen på tids-
skriftet Victor B. Andersen’s Maskinfabrik. Han interessere-
de mig, fordi han var så formfuldendt i sit sprog, så distinkt
i sin udtale. Uanset om der blev røget og drukket meget, var
han altid præcis i sin sprogbrug, det blev aldrig plat.

Turèll var meget inspireret af amerikansk litteratur, og en-
gang spurgte han mig, om jeg ikke kunne oversætte hans
forfatterskab til engelsk. Men jeg er billedkunstner, ikke
oversætter, så det kunne jeg ikke påtage mig. Men jeg love-
de ham, at jeg en dag ville finde den helt rigtige til det. I ste-
det arbejdede vi sammen om flere bogudgivelser, hvor han
skrev, og jeg tegnede eller malede. Engang var vi i Ringkø-
bing for at mødes med en bogtrykker, hvor de lokale fiskere
lovede os tæsk, fordi han så for outreret ud. Klokken tre om
natten blev jeg vækket af ham på hotellet, hvor han stod
med blod ud af munden og sagde: ”De stjal sgu min hat”.
Næste morgen skyndte vi os hjem til København.

Jeg sagde altid til ham, at han var den mest amerikanske
dansker, jeg nogensinde havde mødt, og han sagde, at jeg
var den mest danske canadier. 

Jeg besøgte ham på hospitalet, da han var døende, og han lå
der med røde streger på halsen efter behandlingen. Kort ef-
ter hørte jeg i radioen, at han var død, og samme dag mod-
tog jeg en pakke med posten. Det var ”Karma Cowboy” med
en personlig dedikation.

I 2008 skulle jeg til Canada. Da jeg ventede på en taxa, hørte
jeg en radioudsendelse, hvor en mand med stærk ameri-
kansk accent fortalte, at han havde oversat Henrik Nord-
brandt. Han hed Thomas E. Kennedy, og han måtte være
den rette til at oversætte Dan, så jeg ringede til ham og satte
ham i forbindelse med Chili Turèll. Nu er en række af Dans
tekster udgivet i amerikanske tidsskrifter, og sammen med
Thomas har jeg udgivet en illustreret bogudgave af ”Gen-
nem byen en sidste gang”. Så jeg holdt mit løfte.

Når amerikanerne læser ham i dag, siger de, at han skulle have
været præsenteret for dem for mange år siden. Han havde
potentialet til at give en særlig europæisk vinkel på beatkul-
turen.

BØGER
Dansk litteratur
i udlandet 

Tal fra Statens Kunstfond viser,
at salget af rettigheder til dan-
ske bøger har været støt stigen-
de siden 2009. I 2009 blev der
solgt rettigheder til 220 titler til
udlandet, i 2016 er tallet steget
til 393.

Udvalget af dansk litteratur er
størst i Sverige, Norge og Tysk-
land. Derefter følger lande som
Frankrig, Storbritannien og Hol-
land.

I onsdags var Dorthe Nors short-
listet til den ansete litteratur-
pris Man Booker International
for roman ”Mirror, shoulder, sig-
nal” (”Spejl, skulder blink”,
2016). Oversat af Misha Hoek-
stra.

Onsdag i næste uge er Kim Lei-
ne shortlistet til Dublin Literary
Award for romanen ”The prop-
hets of eternal fjord” (”Profe-
terne i Evighedsfjorden”, 2006).
Oversat af Martin Aitken.

Bøger er et
godt spejl for,
hvordan folk
lever og tæn-
ker – uden at I
alle sammen
minder om
Ole Jastrau,
selvfølgelig.
Duncan Lewis,
britisk forlægger

Duncan Lewis, britisk bankmand og forlægger, har grundlagt forlaget Nordisk Books og udgivet
Tom Kristensens berømte drukroman ”Hærværk” under titlen ”Havoc” i England. Her sidder han
på Jernbanecaféen i København. FOTO: CARSTEN BUNDGAARD

Barry Lereng Wilmont, canadisk billedkunstner, nu dansk statsborger. Har arbejdet sam-
men med flere danske forfattere, blandt andre Dan Turèll. Her fotograferet ved Turèll-
monumentet ved Vangede Bibliotek. FOTO: TOBIAS NICOLAI
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