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VELKOMMEN TIL NORD
”Kræv ikke, ven, at jeg skal gåden klare;/ jeg spørger helst; mit kald er ej
at svare.” Ordene er Henrik Ibsens.
På NORD kan vi ikke love at give nogen entydige eller forenklede svar.
Til gengæld byder vi indenfor til den åbne, nysgerrige og undersøgende
samtale – som litteraturen afføder.
Over to dage kan du her på NORD – Nordisk Litteraturfestival opleve
nogle af Nordens stærkeste forfatterstemmer og deres litteratur – der
sætter barren højt. Her er litteratur til tiden og om tiden: dén litteratur,
der skrives i dag, og dé temaer og motiver, som litteraturen kredser om
netop nu; og dén litteratur, der er skrevet for længe siden, og som den
nordiske samtidslitteratur står på skuldrene af - for al god litteratur fører
en dialog med sig selv over tid.
Samtalen i litteraturen og om litteraturen slutter med andre ord ikke
her. Når du går fra festivalen, er du måske blevet udfordret, begejstret,
bekræftet, oprørt, og måske har den litteratur, du har mødt, givet dig ord
til selv at søge svar.
God fornøjelse.
Bibliotekschef Søren Mørk Petersen
afdelingsleder Lise Rud Kinch
& festivalleder Gro Frank Rasmussen

FREMTIDEN LIGE NU SCI-FI-GREB OG FREMTIDSSCENARIER
I DEN NORDISKE SAMTIDSLITTERATUR
KASPAR COLLING NIELSEN (DK) og CATHRINE KNUDSEN (NO) i samtale
Moderator: Mikkel Bruun Zangenberg
Fredag kl. 13.00 - 13.50, Dækket
Er samtidslitteratur fremtidslitteratur? Der er i de seneste år sket en stigning i udgivelser
af nordisk skønlitteratur, som er præget af en uro for fremtiden; digital kontrol, økologiske,
teknologiske og ideologiske påvirkninger; fremtidsfortællinger, der låner træk fra dystopien
og science-fiction-litteraturen, og som stiller spørgsmål til den verden, vi er ved at skabe.
Kaspar Colling Nielsen og Cathrine Knudsen benytter sig i deres forfatterskaber begge af
disse greb. Mød dem i samtale med litteraturkritiker Mikkel Bruun Zangenberg om fremtidsscenarier i nutidslitteraturen.
Kaspar Colling Nielsen (DK) F. 1974. Debuterede i 2010 med ’Mount København’, som indbragte ham Danske Banks debutantpris. Siden er udkommet ’Den danske borgerkrig 20182024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). I Kaspar Colling Nielsens litteratur forvrænges
og forstørres aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i en nær fremtid. I efteråret 2019
udkommer fortællingerne ’Dengang dinosaurerne var små’.
Cathrine Knudsen (NO) F. 1970. Debuterede i 2005 med romanen ’Mulighetene’, og har siden
udgivet fire romaner. I 2014 udkom ’Manuel’ på Karl Ove Knausgårds forlag Pelikanen, der også
udgav ’Den sidste hjælper’ (2019), en uhyggelig, lavmælt og filosofisk nærfremtidsroman.

KVINDER, SPROG
OG KUNSTNERISK SKABERTRANG
BIRGITTE POSSING (DK), HELENE URI (NO) OG DITTE HANSEN (DK) i samtale
Moderator: Dorte Krogsgaard
Fredag kl. 14.00-14.50, Store Scene
Hvordan farver sproget vores virkelighed? Hvilke forestillinger om køn ligger der indlejret i
vores sprog? Og hvornår tager man ordet – i stedet for at vente på det?
En af Norges fremtrædende intellektuelle, sprogforsker og forfatter til bl.a. den prisvindende
bog ‘Hvem sagde hvad – kvinder, mænd og sprog’ Helene Uri, har over en 10-årig periode undersøgt, hvordan sproget bekræfter og afkræfter vores forestillinger om køn. Professor emerita Birgitte Possing afdækker i sin bog ‘Argumenter imod kvinder’ den modstand, som kvinder har mødt og stadig møder i deres professionelle stræben fra demokratiets indførelse til
i dag. Skuespilleren Ditte Hansen har igennem sin prisvindende tv-serie ‘Ditte og Louise’ og
filmen af samme navn sat skarpt fokus på kvindens vilkår i en mandsdomineret branche.
Helene Uri (NO) F. 1964. Forfatter og sprogforsker.
Inden hun begyndte at skrive på fuld tid, arbejdede
Helene Uri i tolv år på Oslo Universitet. Hendes
skønlitterære debut kom i 2001 med romanen ’Dyp
rød 315’, og hendes bøger er oversat til flere sprog.
I 2019 udkom ’Hvem sa hva’, der handler om forholdet mellem sprog og køn.
Birgitte Possing (DK) F. 1952. Professor emerita i
historie og antropologi. Har blandt andet forsket i køn
og i kunsten at skrive biografier, og har skrevet bøger
om Henrik Ibsen, Natalie Zahle, Iben Koch og Clara
Zetkin. I ’Argumenter imod kvinder’ (2018), fremlægges og analyseres skarpt den modstand, som kvinder
siden grundloven har mødt i deres stræben i verden.
Ditte Hansen (DK) F. 1970. Uddannet på
Den Danske Scenekunstskole i Odense i
1996 og har siden medvirket i en lang række
spillefilm og tv-serier. Hun har med Louise
Meritz skrevet den satiriske serie og film
’Ditte og Louise’, som de selv spiller hovedrollerne i.

P.O. ENQUIST-PRISEN
UDDELES
JONAS HASSEN KHEMIRI (S),
DORTHE NORS (DK) og PRISVINDEREN
Moderator: Tore Leifer
Fredag kl. 15.00-15.50, Store Scene
P.O Enquist-prisen er en af Skandinaviens eftertragtede litteraturpriser. Den er indstiftet i
forbindelse med Per Olov Enquists 70-års fødselsdag i 2004. Prisen uddeles til “en yngre
forfatter på vej ud i Europa” med stor vægt på forfatterens seneste udgivelse. Juryen består af
forlæggere fra Norstedts i Sverige, Gyldendal i Norge og Rosinante & Co i Danmark. Borgmester i Helsingør Benedikte Kiær byder velkommen til dette års prisoverrækkelse, juryformand Cathrine Bakke Bolin (NO) holder årets motiveringstale, og prisvinderen afsløres.
Men hvad betyder det at modtage en pris som denne? Og hvad betyder det, at ens forfatterskab får et liv i en international kontekst? Prisvinderen taler med to tidligere prisvindere, Dorthe Nors og Jonas Hassen Khemiri, hvis forfatterskaber har vundet international
udbredelse. Samtalen modereres af kulturjournalist ved DR, Tore Leifer.
Dorthe Nors (DK) F. 1970. Fik i 2013, som den første danske forfatter nogensinde, trykt en
novelle i det prestigefyldte amerikanske tidsskrift ’The New Yorker’. Hendes bøger er i dag solgt
i flere end 17 lande, og i 2017 blev hun, ligeledes som den første danske forfatter, finalist til The
Man Booker International Prize. Hun har senest udgivet novellesamlingen ’Kort over Canada’.
Jonas Hassen Khemiri (S) F. 1978. Udgivet på mere end 30 sprog. Han er aktuel med romanen
’Farklausulen’ (2019).

EVA TIND (DK)
Interviewer: Nanna Goul
Fredag kl. 15.00-15.50, Dækket
Hvor finder man hjem? Eva Tind gæster NORD med den vilde og glimtende eventyrlige
roman ’Ophav’. Miriam forlader sin datter og Kai, som hun elsker højere end barnet, for at
forfølge sine kunstneriske ambitioner. Kai, som opfostrer datteren Sui alene, blev selv forladt
af sin koreanske far, da han var barn. Da datteren Sui vælger at flytte hjemmefra som ganske
ung, har Kai svært ved at finde ud af, hvad han skal stille op med sit liv. Sui skal navigere i familiens smertefulde historier for at finde sin egen vej. Eva Tind har i flere af sine værker taget
afsæt i adoptivbarnets erfaring – som også er forfatterens egen. Også ’Ophav’ har identitet
og relationens fællesskab som tematiske markører, men skildrer også, at man kan gå mange
veje for at søge svar.
Eva Tind (DK) F. 1974. Udannet på Arkitektskolen i 2001 og arbejder som forfatter, billedkunstner og filmskaber. Debuterede med digtsamlingen ’DO’ i 2009, som hun modtog Klaus
Rifbjergs debutantpris for lyrik for. Hun er aktuel med romanen ’Ophav’ (2019), en roman om
tilhørsforhold, om at forlade og blive forladt.

HAVET I LITTERATUREN
SIRI RANVA HJELM JACOBSEN (DK), IB MICHAEL (DK) OG PATRIK SVENSSON (S) i samtale.
Moderator: Kamilla Löfström
Fredag kl. 16.00-16.50, Store Scene
HAVET: Fortryllende, lokkende, frihedsappellerende, hemmelighedsfuldt, destruktivt, truende - og truet. Fra den nordiske mytologi, den norrøne skjaldedigtning over romantikken til i
dag har den nordiske litteratur budt på vægtige skildringer af havet. Men hvordan fremstilles
havet og menneskets forhold til det i den nordiske samtidslitteratur?
Siri Ranva Hjelm Jacobsen giver i sin seneste bog ’Havbrevene’ stemmen tilbage til Middelhavet og Atlanterhavet. I Ib Michaels forfatterskab er havet et tilbagevendende omdrejningspunkt. Patrik Svenson undersøger gennem nedslag i litteraturen, historien og moderne
marinebiologi et af havets mest gådefulde dyr i sin debutbog ’Åleevangeliet’.
Siri Ranva Hjelm Jacobsen (DK) F. 1980. Litteraturkritiker og forfatter. Debuterede i 2016
med romanen ‘Ø’, en stemningsfuld beretning om 1. og 3. generation af en familie, der
udvandrer fra Færøerne til Danmark. I 2018 kom ’Havbrevene’, en kultur- og klimakritisk
brevveksling mellem Atlanter- og Middelhavet.
Patrik Svensson (S) F. 1972. Kulturjournalist på Sydsvenskan og forfatter til ‘Åleevangeliet’.
Bogen, der består af lige dele barndomserindringer og essays om ålen, er allerede et hit i
forlagsverdenen, hvor den er blevet solgt til rekordhøje priser i mange lande.
Ib Michael (DK) F. 1945. Har siden debuten ’En hidtil uset drøm om skibe’ (1970) udgivet en
lang række bøger, senest rejseskildringen ’Rejse i koralhavet’ (2016). Han blev i 1989 tildelt
De Gyldne Laurbær for ’Kilroy Kilroy’, og i 1991 vandt han Kritikerprisen for ’Vanillepigen’.
Ib Michael er opdagelsesrejsende i litteraturen såvel som i virkeligheden. Få forfattere har
beskæftiget sig så meget med havet som Ib Michael.

PETER ØVIG (DK)
og KAREN FASTRUP (DK)
Moderator: Nanna Mogensen
Fredag kl. 17.00-17.50, Store Scene
Er du gal? Forfatterne Peter Øvig og Karen Fastrup har begge haft psykisk sygdom helt tæt
på. Men hvordan omdanner man erfaringsstoffet til litteratur? Hvordan vinder man skriften
tilbage? Mød de to forfattere i samtale.
Onsdag d. 2. november 2016 jubler Peter Øvig af glæde. Hans mor er endelig død. I et forsøg
på at lære sin mor at kende beslutter journalisten og forfatteren Peter Øvig at skrive en bog
om hende. Det skulle have været en bog om at have en psykisk syg mor, en kvinde, der bar på
et grumt mørke, en dæmonisk rædsel. Men pludselig mærker Øvig, hvordan mørket kryber
ind på ham selv. Og han kan ikke bare ryste det af sig.
Karen Fastrup har skrevet en roman om pludselig at befinde sig nøgen på Ballerup Boulevard. Om næsten at miste sprog og retning, om en opvækst i et højskolemiljø i Jylland, om
at få en pose med pænt foldet undertøj overrakt af en mand, som man holder af og vil være
sammen med, men som man måske også har truet med en køkkenkniv. ’Hungerhjerte’ er en
usentimental og glasklar beretning om at leve med et skrøbeligt sind.

KJERSTI ANNESDATTER
SKOMSVOLD (NO)
Interviewer: Jannie Schjødt Kold
Fredag kl. 16.00-16.50, Dækket
Kjersti Annesdatter Skomsvold besøger NORD med romanen ’Barnet’, en roman om
kærlighed og om længsel. Om at skabe kunst. Om skrøbeligheden og sårbarheden i at elske.
En mand for eksempel. Eller et barn. Om hvor svært det er at beskytte sig mod at nære følelser for andre og for sig selv.
En yngre kvinde fortæller sit nyfødte barn om de begivenheder, der fører frem til dette barn.
En nær og stærk fortælling om at bære ensomheden i sig og samtidig knytte an til andre og
blive en familie. Weekendavisen skrev blandt andet i deres anmeldelse af bogen: ”Sådan er
prosaen, fint tyndt glas, der truer med at knuses; ordene bærer braget i sig, selvom det ikke
kommer (…) Det er sprødt, ærligt, fuldt af magiske billeder og en stilfærdig respekt for vanviddet, der findes i bevidsthedens udkant.”
Kjersti Annesdatter Skomsvold (NO) F. 1979. Debuterede i 2009 med romanen ‘Jo hurtigere
jeg går, jo mindre er jeg’, der udkom i 26 lande. På dansk foreligger desuden ‘Monstermenneske’ (2012), der blev kaldt en triumf for norsk autofiktion. For ‘Barnet’ har hun høstet stor
anerkendelse i både Norge og Danmark.

Signering fredag kl. 19.15: Peter Øvig og Karen Fastrup
Sted: Arkaden - NORDs pop up-boghandel
Karen Fastrup (DK) F. 1967. Debuterede i 2000 med ’Brønden’ og har siden udgivet 5 romaner og en enkelt novellesamling. Hendes seneste roman, den autofiktive ’Hungerhjerte’ fra
2018, modtog flotte anmeldelser, blandt andet for dens nuancerige skildring af psykisk sygdom. Karen Fastrup har studeret litteraturvidenskab og gået på forfatterskolen, og har oversat
forfattere som Harper Lee, Linn Ullmann, Karl Ove Knausgård og Vigdis Hjorth.
Peter Øvig (DK) F. 1961. Forfatter til en række dokumentariske bøger. Brød igennem
med ’Blekingegadebanden’
(2007) som indbragte ham
Cavlingprisen, Montanas Litteraturpris, Læsernes Bogpris,
Den Berlingske Journalistpris
samt prisen for Årets Historiske Bog. Har desuden udgivet
’Birkedal’ (2004),
’Hippie’ (2011 - 2012) og ’BZ
– Du har ikke en chance – Tag
den!’ (2016). På NORD er han
aktuel med ’Min mor var besat’
(2018).

KLIMA OG
LITTERATUR
C.Y. FROSTHOLM (DK) OG
RASMUS NIKOLAJSEN (DK) i samtale
Moderator: Erik Skyum-Nielsen
Fredag kl. 17.00-17.50, Dækket

Hvad er forholdet mellem natur og
sprog? Kan man skrive om naturen
uden samtidig at afskrive den?
Og hvordan forholder man sig som
forfatter til de økopolitiske problemstillinger, som er så påtrængende
netop nu?
Klimaet er på alles læber, det gælder også i nordisk samtidslitteratur. NORD har inviteret
forfatterne C.Y. Frostholm og Rasmus Nikolajsen til en samtale om klima og litteratur, og om
hvordan man kan skrive om naturen.
C.Y. Frostholm har i sin anmelderroste bog ’Træmuseet’, som han modtog kritikerprisen
for, øjnene rettet mod naturen og litteraturen. Et vidtforgrenet værk om at blive og være
opmærksom på det, der ligger ud over mennesket. Som en håndfuld løsrevne blade i en
skovbund blander C.Y. Frostholm i ’Træmuseet’ essayistik, poesi, rejseskildringer og erindringer i fragmentarisk stil med forfatterens egne fotografier af træer fra hele verden. Bogen
fik strålende anmeldelser for sin hybridagtige og poetiske form og for sine tænksomme og
økokritiske refleksioner over forholdet mellem litteraturen, mennesket og naturen.
Den danske digter Rasmus Nikolajsen beskæftiger sig også med menneskets forhold til naturen. Nikolajsen er både eksperimenterende og systemisk. Forgængelighed, natur, skønhed
og forbindelsesmønstre karakteriserer hans digtning. I 2016 modtog han Kritikerprisen for
digtsamlingen ’Tilbage til Unaturen’, som er skrevet i naturen, om naturen. I 2018 udkom
efterårslangdigtet ’hvad skal vi med al den skønhed?’, der, ligesom forgængeren, i en legende og let tone reflekterer over forholdet mellem naturen, sproget og mennesket.

Christian Yde Frostholm (DK) F. 1963. Forfatter og billedkunstner. Er uddannet fra forfatterskolen i 1989, men debuterede allerede i 1985 med digtsamlingen ’Før skrænten af sommeren’ og har siden udgivet en lang række bøger. Gennemgående i forfatterskabet er en eksperimenterende tilgang til sproget og til genrerne. Frostholm var i 1999 med til at starte websitet
Afsnit P - et virtuelt udstillingsrum for litteratur og kunst, som har haft stor betydning for
udviklingen af den digitale litteratur i Danmark.
Rasmus Nikolajsen (DK) F. 1977. Den danske digter debuterede i 2000 med samlingen ’digte
om lidt’. Siden har han udgivet flere digtsamlinger, en lyrisk rejseroman, en sportskrimi og
en samling fortællinger. For digtsamlingen ’Socialdemokratisk digt’ blev han nomineret til
Weekendavisens Litteraturpris. ’Tilbage til Unaturen’ blev tildelt Kritikerprisen i 2016. Senest
har han udgivet ’hvad skal vi med al den skønhed?’ (2018).

SJÓN (IS)
Interviewer: Kim Skotte
Fredag kl. 19.00-19.50, Store Scene
Sjón er blevet lovprist både i skandinavisk og international sammenhæng. Blandt andet har den
verdenskendte bookerpris-vindende forfatter A.
S. Byatt kaldt ham “en extraordinær og original
forfatter”. På NORD er han aktuel med romantrilogien ‘CoDex 1962’, som består af ‘Dine øjne
så mig’, ‘Med skælvende tårer’ og ‘Jeg er en
sovende dør’. Der er tale om et litterært storværk, der væver elementer fra fiktion, historie,
mytologi, popkultur og poesi – og selvfølgelig
den rige islandske fortælletradition – sammen i
et helt særligt univers. En kærlighedshistorie, en
krimihistorie og en sci-fi-historie: ‘CoDex 1962’
rummer det hele.
Sjón (IS) F. 1962. Islandsk stjerneforfatter og Oscar-nomineret sangskriver. Modtog i 2005
Nordisk Råds litteraturpris for romanen ‘Skygge-Baldur’, en roman, der blev hans helt store
internationale gennembrud. Hans romaner er oversat til mere end 30 sprog, og som sangskriver har han blandt andet arbejdet tæt sammen med sangerinden Björk.

CHRISTINA HESSELHOLDT (DK)
Interviewer: Elisabeth Friis
Fredag kl. 19.00-19.50, Dækket
Christina Hesselholdts seneste roman ’Virginia is for lovers’ løfter sig ud af den virkelige
historie om det grusomme dobbeltmord på Derek og Nancy Haysom i Virginia i 1985.
Datteren Elizabeth og hendes tyske kæreste, diplomatsønnen Jens Söring, blev dømt for
forbrydelsen, og Elizabeth Haysom afsoner den dag i dag en straf på 90 år i et kvindefængsel
i Virginia. Jens Söring hævder stadig, at han er uskyldig. I 2017 anmodede han for 12. gang
om prøveløsladelse. Og fik afslag. Romanen er imidlertid ikke nogen klassisk whodunnut-historie. Hovedfortælleren, der kalder sig Mr. Up Front, opruller i stedet et mørkt forkvaklet
forhold mellem en mor og en datter og en længsel
efter kærlighed og erotik.
Christina Hesselholdt (DK) F. 1962. En af Danmarks fremmeste prosaister. Debuterede i 1991 med
romanen ’Køkkenet, gravkammeret & landskabet’ og
har modtaget flere priser for sine bøger, bl.a. Beatrice-Prisen (2007) og Kritikerprisen (2010). I 2017
var hun nomineret til Nordisk Råds litteraturpris for
kunstnerromanen ’Vivian’. Forfatterskabet fremhæves
ofte for sin sproglige fornyelse og ekvilibrisme.

HENRIK IBSEN
IVO DE FIGUEIREDO (NO), VIGDIS HJORTH (NO), KLAS ÖSTERGREN (S)
OG MERETE PRYDS HELLE (DK) i samtale
Moderator: Klaus Rothstein
Oplæsning: Helle Fagralid
Fredag kl. 20.00-21.30, Store Scene
Henrik Ibsen (1828-1906), den fattige købmandssøn fra Norge, der blev en verdensmand og
åndseuropæer, regnes i dag for det moderne dramas grundlægger og en af verdenslitteraturens mest betydningsfulde skikkelser.
Hvad sker der, når man sætter tre af Nordens største, nutidige forfattere til at skrive romaner
inspireret af Ibsens dramaer? Hvordan tager man livtag med et så stort og anerkendt forfatterskab som Ibsens?

Vigdis Hjorth (NO) F. 1959. En helt central skikkelser i den norske
samtidslitteratur. I 2016 fik hun sit store kommercielle gennembrud
med den anmelderroste roman ‘Arv og miljø’, der blandt andet vandt
Bokhandlerprisen, Kritikerprisen og var nomineret til Nordisk Råds
litteraturpris i 2017. Hendes bøger er oversat til flere sprog.

Klas Östergren (S) F. 1955. En af Sveriges litterære sværvægtere og
mest værdsatte forfattere. Sit store gennembrud fik han med romanen ‘Gentlemen’ i 1980, som i Sverige er blevet, hvad ‘Den kroniske
uskyld’ af Klaus Rifbjerg er i Danmark – en uomgængelig nyklassiker.
Östergren har tidligere siddet i det Svenske Akademi. Udover at skrive,
oversætter Östergren. Blandt andet har han oversat Henrik Ibsen til
svensk.

Mød Merete Pryds Helle, Vigdis Hjorth og Klas Östergren, når deres tre nyskrevne romaner –
”Nora”, ”Henrik” og ”Hilde” lanceres på NORD.
Merete Pryds Helle har ladet sig inspirere af Ibsens nok mest kendte kvindeskikkelse, Nora
Helmer fra ‘Et dukkehjem’. Hos Pryds Helle følger vi Nora gennem hele livet. Vigdis Hjorth
har baseret sin roman på Ibsens drama ’Hedda Gabler’, flyttet handlingen op til nutiden og
ladet sin hovedperson skifte køn. Ibsens kvindeskikkelse Hilde Wangel – der optræder i både
‘Fruen fra havet’ og ‘Bygmester Solness’ – er omdrejningspunkt for Klas Östergrens roman,
hvor handlingen udspiller sig i 1920’ernes Berlin.
Men hvem var Henrik Ibsen egentlig? Med på scenen er historiker Ivo de Figueiredo (NO),
forfatter til den væsentligste biografi i nyere tid om Henrik Ibsen: ”Mennesket og masken”.
Klaus Rothstein, litteraturkritiker og vært på Skønlitteratur på P1, taler med Ivo de Figueiredo
om Ibsens liv og værk og med Merete Pryds Helle, Vigdis Hjorth og Klas Östergren om deres
Ibsen-inspirerede romaner.
Oplæsning ved skuespiller Helle Fagralid.
Signering fredag kl. 16.30: Ibsen-Special - Merete Pryds Helle,
Vigdis Hjorth, Klas Östergren og Ivo de Figueiredo
Sted: Arkaden - NORDs pop up-boghandel

Merete Pryds Helle (DK) F. 1965. Debuterede i 1990 med novellesamlingen ‘Imod en anden ro’. Gennembruddet kom i 2000 med romanen
‘Fiske i livets flod’. I 2017 modtog hun De Gyldne Laurbær for romanen
‘Folkets Skønhed’, der tog udgangspunkt i hendes egen slægt. ‘Vi kunne
alt’ (2018) er en selvstændig efterfølger til ‘Folkets skønhed’.

Ivo de Figueiredo (NO) F. 1966. forfatter, historiker og kritiker. Han har
udgivet en række historiske biografier. Det store gennembrud kom i
2002 med biografien om den norske højesteretsadvokat Johan Bernhard Hjort, som han fik Brageprisen for. Ved udgivelsen af slægtshistorien ’En fremmed ved mitt bord’ (2016) skrev en anmelder i det
norske dagblad Klassekampen: “Med ‘En fremmed ved mitt bord’ udvider Ivo de Figueiredo forståelsen af, hvad sagprosa kan være (...) Et af
samtidens mest betydelige norske forfatterskaber”. De Figueiredos stort
anlagte biografi om Henrik Ibsen,’Mennesket og masken’, blev ligeledes
mødt med stor kritikerros, da den udkom på norsk. Her forener han den
gode fortælling med historikerens grundighed på en genrefornyende
måde. Biografien lanceres i en dansk udgave på NORD.

Helle Fagralid (DK) F. 1976. Dansk skuespiller med færøsk afstamning.
Uddannet fra Statens teaterskole i 2001. Har medvirket i en lang række
teaterstykker, film og tv-serier, heriblandt serierne ’Nikolaj og Julie’,
’Forbrydelsen’ og ’1864’ samt filmene ’Kongekabale’, ’Sorg og glæde’
og ’Så længe jeg lever’. Var i en lang årrække en del af det faste ensemble på Det Kongelige Teater.

BYEN I LITTERATUREN
LARS SAABYE CHRISTENSEN (NO) OG SØREN ULRIK THOMSEN (DK) i samtale
Moderator: Dan Ringgaard
Lørdag kl. 10.00-10.50, Store Scene
Storbyen ligger som en puls i Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. Især København bliver en
besættelse, han vil tale dens sprog og gøre den til en del af sig; byen bliver en katalysator for
fantasien. I Lars Saabye Christensens forfatterskab spiller Oslo en central rolle, ikke mindst
i hans nyeste romantrilogi, hvor byen har sneget sig helt ind på titelniveau. Hos Christensen
hører man lyden af Oslo, ser for sig gaderne, der slynger sig ind og ud af hinanden, og følger
de mennesker, der bor der, og de veje, de vælger at gå. De to forfattere mødes i en samtale
om de spor, byen har sat i deres værker, med professor Dan Ringgaard.
Lars Saabye Christensen (NO) F. 1953. En af Nordens største fortællere. Debuterede i 1976
med digtsamlingen ‘Historien om Gly’ og fik sit helt store gennembrud med generationsromanen ‘Beatles’ i 1984. I 2001 modtog han Nordisk Råds litteraturpris for ‘Halvbroderen’.
Hans bøger udkommer i 36 lande. Aktuel med romantrilogien ‘Byens spor’.
Søren Ulrik Thomsen (DK) F. 1956. Efter sin debut i 1981 med digtsamlingen ’City Slang’
kom Søren Ulrik Thomsen hurtigt til at indtage en position som en af de mest toneangivende
digtere i Danmark. Siden har han udgivet 6 digtsamlinger og en lang række essays og artikler.
I 2016 udkom ’En hårnål klemt inde bag panelet’. Søren Ulrik Thomsen er medlem af Det
Danske Akademi.

DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD –
ÆGTESKABET SOM LITTERÆRT TEMA
HELENE URI (NO), KATRINE MARIE GULDAGER (DK) OG LOTTE KAA ANDERSEN (DK)
i samtale
Moderator: Jannie Schjødt Kold
Lørdag kl. 11.00-11.50, Store Scene
Henrik Ibsens Nora forlod det, Amalie Skrams Constance Ring forliste i det, August Strindberg forbandede det: Ægteskabet. Men hvordan fremstilles ægteskabet i den nordiske
samtidslitteratur?
NORD har indbudt forfatterne Katrine Marie Guldager, Lotte Kaa Andersen og Helene Uri til
en samtale om, hvordan man kan skrive om denne både vanskelige og eftertragtede institution og om, hvordan det står til med kærlighedens betingelser anno 2019.
Helene Uri (NO) F. 1964. Forfatter og sprogforsker. Inden hun begyndte at skrive på fuld tid,
arbejdede Helene Uri i tolv år på Oslo Universitet. Hendes skønlitterære debut kom i 2001
med romanen ’Dyp rød 315’, og hendes bøger er oversat til flere sprog. I 2019 er hun aktuel
med fagbogen ‘Hvem sa hva’ (dansk udgave på vej) samt ægteskabsromanen ’Sort is’ - et
ibsensk, psykologisk drama fra samlivets dunkle opholdsstue.
Katrine Marie Guldager (DK) F. 1966. Debuterede med digtsamlingen ’Dagene skifter
hænder’ (1994), og har siden udgivet en lang række digtsamlinger, noveller og romaner,
blandt andet den seks romaner lange ’Køge-krønike’, der tematiserer de forandringer, familien som institution undergår i slutningen af nittenhundredetallet. Har desuden bidraget til
Politiken-klummen Moderne Mennesker. Er aktuel med romanen ‘Et rigtigt liv’.
Lotte Kaa Andersen (DK) F. 1968. I Lotte Kaa Andersens romaner udstilles overklasse-Danmarks facader, skuespil og skjulte skeletter med satirisk skarphed. I trilogien bestående af romanerne ’Hambros Allé 7-9-13’ (2014), ’100 dage’ (2016) og NORD-aktuelle ’Syv sind’ (2018)
portrætteres en række velhavende familiers liv nord for København.

CARL FRODE TILLER (NO)

TORE SKEIE (NO)

Interviewer: Mai Misfeldt
Lørdag kl. 11.00-11.50, Dækket

Interviewer: Tore Leifer
Lørdag kl. 12.00-12.50, Dækket

Norske Carl Frode Tiller er en forfatter, der søger konflikten. Dén, der opstår i familierelationer,
og dén, som mennesket selv bærer rundt på. Tillers forfatterskab favner mørket, brutaliteten, raseriet, svigtet og volden. Også den vold, vi øver mod naturen. Med sin seneste roman
’Begyndelser’ har Tiller skrevet en svært aktuel roman om menneske og natur - to størrelser,
som vi er optagede af at destruere.

Tore Skeie er en af Norges mest toneangivende og velskrivende
historikere netop nu. Han levendegør en tid, som i disse år er mere
populær end nogen anden historisk periode: Vikingernes.

Carl Frode Tiller har lige siden sin debut indtaget en central placering i nordisk samtidslitteratur. Debutromanen ’Skråninga’ blev kåret til en af de 25 bedste romaner i vor tid,
og romantrilogien ’Innsirkling’ betragtes som et hovedværk i den norske litteratur efter
årtusindskiftet. I 2005 blev han udnævnt til en af de 10 bedste norske forfattere under 35
år. Han er hædret med adskillige priser. To gange har han været nomineret til Nordisk Råds
litteraturpris – senest for romanen ’Begyndelser’, som han gæster NORD med.
Carl Frode Tiller (NO) F. 1970. Uddannet historiker og debuterede som forfatter i 2001 med
romanen ’Skråninga’. Har siden skrevet romaner, kortprosa, noveller og skuespil. Aktuel på
NORD med ’Begyndelser’ (2017), en roman med en klimaengageret drivkraft, en roman
præget af gennemborende psykologisk indsigt og sammenbrud.

Tore Skeie er anerkendt for at løfte historieskrivningen op på et nyt
litterært niveau. I sine værker om Nordens tidlige historie forener
han tidens gang med øjeblikkets skarphed. Skeie skriver om virkelighedens nordiske magtkampe, intriger, alliancer, grådighed, vold og plyndrende vikinger, så tv-serier som ’Games of
Thrones’ og ’Vikings’ fremstår som blodfattige kopier.
I sin seneste bog ’Olav den Hellige – Vikingekongernes tid’ tegner Skeie et billede af Norden i
begyndelsen af 1000-tallet. En turbulent periode, præget af magtkampe om territorier omkring
Nordsøen, hvor kristendommen langsomt spreder sig, og en ny samfundsorden vinder frem.
Tore Skeie (NO) F. 1977. Historiker, forfatter og kritiker ved det norske dagblad Klassekampen.
Hans debutbog om adelsmanden Alv Erlingsson kaldte den norske forfatter Dag Solstad
for ’lysende skrivekunst’, og da ’Olav den hellige’ (2018, da. 2020) udkom, ville kritikerrosen
ingen ende tage. Bogen der er første bind i et ambitiøst vikinge- og middelalderværk om tidens
kongeskikkelser er blevet tildelt den prestigetunge, norske historikerpris, Sverre Steen-prisen.

CAROLINA
SETTERWALL (S)
Interviewer: Lotte Kirkeby Hansen
Lørdag kl. 12.00-11.50, Horisonten

Bjerge dukker op i København, samfund kollapser, teknologier tager over, grænserne for
menneskers rettigheder skubbes. Kaspar Colling Nielsens forfatterskab er fyldt med både
overrumplende og dystre, virkelighedsudvidende fremskrivninger. Her forstørres aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger som finans- og flygtningekrise, integration og uligheder, som sættes i et nyt perspektiv. Hør ham læse op fra ’Dengang dinosaurerne var små’.

Svenske Carolina Setterwalls debutroman ’Lad os håbe på det bedste’ er en frygtløs undersøgelse af, hvad og hvordan man kan skrive om sorg, om døden og den kompleksitet, der
ligger bag enhver kærlighed til et andet menneske. Her skånes ingen – heller ikke forfatteren
selv. En dag modtager Carolina en mail fra sin kæreste Aksel, mens hun sidder og ammer
deres 3 måneder gamle baby. Den indeholder praktisk information, der er god at have, hvis
han nu skulle gå hen og dø, skriver han helt usentimentalt og praktisk. ”Lad os håbe på det
bedste!” afslutter han mailen. 5 måneder senere er Aksel død. ’Lad os håbe på det bedste’
er baseret på Setterwalls eget liv og personlige oplevelser. Det er en usminket og ærlig
beretning om pludseligt og uden varsel at miste sin kæreste og faren til sit barn. Det er en
fortælling om boblende forelskelse, om udfordringerne ved at blive et par, få et barn og navigere i sin egen lille familie. Politiken har kaldt bogen ”et vægtigt bidrag til sorglitteraturen.”

Kaspar Colling Nielsen (DK) F. 1974. Debuterede i 2010 med ’Mount København’, som indbragte ham Danske Banks debutantpris. Siden er udkommet ’Den danske borgerkrig 20182024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). I 2019 udkommer ’Dengang dinosaurerne var
små’ - fortællinger om det, vi ved, og det, vi ikke begriber.

Carolina Setterwall (S) F. 1978. Kommunikationsuddannet, skriver for forskellige medier og
har sin egen blog. ’Lad os håbe på det bedste’ (2018) er hendes litterære debut. Den handler om det pludselige tab af kæresten og faren til sit barn. Bogen, der har taget læserne og
anmelderne med storm, er hidtil solgt til 24 lande.

KASPAR COLLING NIELSEN (DK)
OPLÆSNING
Lørdag kl. 11.00-11.20, Horisonten

Horisonten Scene
3. etage

Sangvært: Gertrud Højlund
Lørdag kl. 9.30-10.00, Dækket
Begynd dagen med sang. Gertrud Højlund er sangvært
og har udvalgt en række nordiske sange.
Bag klaveret sidder kapelmester Stig Christensen.

Dækket Scene
2. etage

Gertrud Thisted Højlund (DK) F. 1981. Journalist og tv-vært.
Hun er NORDs faste vært på Store Scene, hvor hun kyndigt guider
os gennem de to dages program.

Foyer Billetter
Stueetage
Store Scene
Stueetage

DRØMMENES VÆRKSTED
- litteraturen som frihedens
forudsætning

Fredag og lørdag, Biblioteket 2. etage. Torv Fiktion
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Oaser
Alle etager

CHRISTIAN LEIFELT STUDIO

Udstilling om Troels Kløvedals litterære inspiration og
forholdet mellem havet og litteraturen.
Der serveres Nordkaper-forfriskning til lyden af bølgeskvulp:
Fredag kl. 14.00-15.00 og 17.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-11.00 og 14.00-15.00

BØRNEBIBLIOTEKET
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Parkering
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‘Min morfar’
‘Min morfar’ stævner ud på de syv have i undervandbiblioteket. Det er forfatteren, Helle Laursen, der læser op.
Efter oplæsningen vil der være tid til at smage på sjove
ord som luskeløjser og takkelage, mens man nyder en
lakridspibe eller smager på beskøjter.
Lørdag kl. 11, 13 og 15 på børnebiblioteket.
Børnebiblioteket går under vand.
Vi ligger tæt på vandet, vi kommer fra vandet, og biblioteket
ligger nu i det gamle skibsværft.Besøg Legerummet med
oplevelser fra havets bund, se udstillingen ”Prøv den digitale
papirbog” og tag på skattejagt fredag og lørdag.
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Store Scene
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Armbånd

CHRISTIAN LEIFELT STUDIO

Ind

Ind/ud

Kronborg

OVERSIGT

NORDISK
MORGENSANG

PROGRAM
DÆKKET

Fredag 13. sep. kl. 13-21.30
STORE SCENE

13-13.50 Fremtiden lige nu - sci-fi-greb og fremtidsscenarier
i den nordiske samtidslitteratur
Kaspar Colling Nielsen (DK) og Cathrine Knudsen (NO)

19-19.50 Christina Hesselholdt (DK)

17-17.50 Klima og litteratur
C.Y. Frostholm (DK) og Rasmus Nikolajsen (DK)

16-16.50 Kjersti A. Skomsvold (NO)

15-15.50 Eva Tind (DK)

14-14.50 Kvinder, sprog og kunstnerisk skabertrang
Birgitte Possing (DK), Helene Uri (NO)
og Ditte Hansen (DK)
15-15.50 P.O. Enquist-prisen uddeles
Dorthe Nors (DK), Jonas Hassen Khemiri (S)
og prisvinderen
16-16.50 Havet i litteraturen
Siri Ranva Hjelm Jacobsen (DK), Ib Michael (DK)
og Patrik Svensson (S)
17-17.50 Peter Øvig (DK) og Karen Fastrup (DK)
19-19.50 Sjón (IS)

UDSTILLING
Drømmenes Værksted
Udstilling om Troels Kløvedal

9.30-10

Carl Frode Tiller (NO)

Nordisk morgensang

15-15.50 Anne Swärd (S)

14-14.50 NORDs litterære brevkasse
Katrine Marie Guldager (DK) og Nikoline Werdelin (DK)

13-13.50 Vigdis Hjorth (NO)

12-12.50 Tore Skeie (NO)

11-11.50

DÆKKET

Lørdag 14. sep. kl. 9.30-21

20-21.30 Henrik Ibsen-special
Ivo de Figueiredo (NO), Vigdis Hjorth (NO),
Klas Östergren (S) og Merete Pryds Helle (DK)
Oplæsning: Helle Fagralid (DK)

STORE SCENE

10-10.50 Byen i litteraturen
Lars Saabye Christensen (NO)
og Søren Ulrik Thomsen (DK)
11-11.50 Det er så yndigt at følges ad
- Ægteskabet som litterært tema
Helene Uri (NO), Katrine Marie Guldager (DK)
og Lotte Kaa Andersen (DK)
13-13.50 Jens Christian Grøndahl (DK)

16-16.50 Maren Uthaug (DK) og Inga Ravna Eira (NO/SÁPMI)
17-17.50 Performance v. Jessie Kleemann (GL)

14-14.50 Jonas Hassen Khemiri (S)
15-15.50 Nordens første klassikere - At holde liv i historien
Thorvald Steen (NO), Tore Skeie (NO)
og Rolf Stavnem (DK)

HORISONTEN

Oplæsning v. Kaspar Colling Nielsen (DK)
12-12.50 Carolina Setterwall (S)

11-11.20

16-16.50 Dorrit Willumsen (DK)
17-17.50 Fodbold og fiktion - 40 år med ’Fodboldenglen’
Morten Pape (DK) og Peter Christensen (DK)

NORDFESTIVAL.DK

15-15.50 Johanna Frid (S)
18-18.50 Mød nominerede til Nordisk Råds litteraturpris
Sami Said (S), Kristín Eírksdóttir (IS), Lars Sund (FI), 16-16.50 Hanne Højgaard Viemose (DK)
Pivinnguaq Mørch (GL) og Inga Ravna Eira (NO/SÁPMI)
19.30-21 Nordiske mesterskaber i poetry slam

JENS CHRISTIAN
GRØNDAHL (DK)
CHRISTIAN
CHRISTIAN
LEIFELT LEIFELT
STUDIO STUDIO
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Interviewer: Lene Johansen
Lørdag kl. 13.00-13.50, Store Scene
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Scene
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Jens Christian Grøndahl er ophavsmand til et stort
internationalt og prisbelønnet forfatterskab, der er lige så udbredt i Frankrig, Holland og
Belgien som i Danmark. Han er flere gange blevet sammenlignet med blandt andre Anton
Tjekhov og Albert Camus. I sin seneste roman, ’Inde fra Stormen’, tager Grøndahl livtag med
det intime og det dramatiske. Hovedpersonen, forfatteren Adam Huus har ikke skrevet en
roman i 5 år, måske kan han ikke skrive mere. Hans anden hustru siger sit job op for at rejse til
Jylland og passe sin syge far. Hans voksne datter er i voldsomme problemer, men lukker sin
far ude, og sønnens blik har han svært ved at fastholde. Imens blæser en storm op, også på
de indre linjer: Huus befinder sig pludseligt i #MeToos virale stormvejr. ’Inde fra stormen’ en
roman om proportionssans, om ansvar og livsvalg og sårbarheden i menneskelige relationer.
Om de uforudsete hændelser, der kan vender op og ned på ens liv. En roman, der i et blidt og
undersøgende toneleje udforsker det hverdagsliges betydningsfuldhed.
CHRISTIAN LEIFELT STUDIO

Jens Christian Grøndahl (DK) F. 1959. Uddannet filminstruktør fra Statens Filmskole, og debuterede med ’Kvinden i midten’ i 1985. ’Tavshed i oktober’ fra 1996 og ’Lucca’ fra 1998 gav ham det
helt store publikum, og i dag tæller hans forfatterskab mere end 30 bøger, herunder romaner,
børnebøger, skuespil, en selvbiografi. Han har også skrevet flere essays bl.a. om europæisk
identitet. Jens Christian Grøndahl er ikke bange for at blande sig i den offentlige debat.
CHRISTIAN LEIFELT STUDIO

VIGDIS HJORTH (NO)
Interviewer: Nanna Mogensen
Lørdag kl. 13.00-13.50, Dækket

CHRISTIAN LEIFELT STUDIO
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Oversigt Kulturværftet

Hvad sker der med et menneske, når det ser sig selv
igennem en andens blik? Det spørgsmål stiller Vigdis
Hjorth, forfatteren til bestselleren ’Arv og miljø’, i sin
nye roman, ’Lærerindens sang’.
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Hovedpersonen Lotte Bøk underviser i dramatik på Skuespillerlinjen ved Kunsthøgskolen i
Oslo. En dag bliver hun af afgangseleven Tage Bast spurgt, om hun vil lade sig filme på arbejdet og i hjemmet som en del af et afgangsprojekt. Lotte går efter en del tøven med til det.
I løbet af arbejdet bliver grænsen mellem hendes private og hendes offentlige jeg gradvist
udvisket, og hendes selvforståelse rokkes, da hun konfronteres med optagelser af sig selv:
”Hun tænkte på det svenske digt, hvor et menneske banker på et andet menneskes dør, og
da døren bliver åbnet, siger den, der banker: Undskyld, at jeg forstyrrer. Og den, der åbner,
svarer: Du ikke bare forstyrrer. Du ryster hele min verden.”

Vigdis Hjorth (NO) F. 1959. I 2016 fik hun sit store kommercielle gennembrud med den
anmelderroste roman ‘Arv og miljø’, der blandt andet vandt Bokhandlerprisen, Kritikerprisen
og var nomineret til Nordisk Råds litteraturpris i 2017. Hun gæster NORD med to romaner:
‘Henrik’ og ‘Lærerindens sang’.

NORDS LITTERÆRE BREVKASSE
KATRINE MARIE GULDAGER (DK) og NIKOLINE WERDELIN (DK)
Lørdag kl. 14.00-14.50, Dækket

For nogle af litteraturens helte er livet en besk drik,
for andre er det fyldt med muligheder.
For mange af dem gælder det, at de tumler med
et dilemma eller to.
NORDs litterære brevkassebestyrere, Nikoline Werdelin og Katrine Marie Guldager, tager
litteraturens dilemmaer under kærlig behandling; de giver gode råd og kærlige skub til
litteraturens helte i kvaler, når de på scenen svarer på spørgsmål fra nogle af den nordiske
litteraturhistories store skikkelser.

JONAS HASSEN KHEMIRI (S)
Interviewer: Tore Leifer
Lørdag kl. 14.00-14.50, Store Scene
Den svenske forfatter Jonas Hassen Khemiri er udgivet på mere end 30 sprog og har modtaget
nogle af Nordens største litteraturpriser. Centralt i hans forfatterskab står retten til at opfinde sig
selv. Han er kendt for, gennem en overraskende og træfsikker sprogfornyelse, at åbne op for nye
verdener. Da Jonas Hassen Khemiri debuterede som romanforfatter med ‘Et øje rødt’ i 2003,
blev han udråbt som en ny generations litterære stemme. En forfatter, der kunne løfte arven
fra J.D. Salingers ’Forbandede ungdom’ og Leif Panduros ’Rend mig i traditionerne’. Siden har
Jonas Hassen Khemiri udgivet fire romaner og seks teaterstykker, som er blevet sat op i en lang
række lande. Som en af ganske få skandinaviske forfattere har han fået optaget en novelle i det
prestigiøse amerikanske tidskrift The New Yorker.
I romanen ’Farklausulen’, som Khemiri gæster NORD med, foldes en moderne familiehistorie ud. En ung mand er blevet far, og hans egen far vender tilbage til Sverige for at være sammen med familien. Men hvordan forvandler man fravær til nærvær? Og hvem er det egentlig,
der skal tage hånd om hvem? Og findes der en nødudgang – fra familielivet? Khemiris forfatterskab kredser ofte om spørgsmålet om identitet, kulturelle tilhørsforhold og om forholdet
mellem far og søn.

Nikoline Werdelin (DK) F. 1960. Tegner, dramatiker og brevkasseredaktør. Hun er ophavskvinde til Politiken-striben ’Homo Metropolis’, der i samlet set tyve år blev trykt på avisens bagside. Som dramatiker debuterede hun med ’Liebhaverne’ i 1997, og har siden 2004 bestyret
Ugebladet Søndags brevkasse.

Jonas Hassen Khemiri (S) F. 1978. Khemiris forfatterskab kredser ofte om spørgsmålet om
identitet, kulturelle tilhørsforhold og om forholdet mellem far og søn. Debuterede med
romanen ‘Et øje rødt’ i 2004, der blev en stor succes. På dansk er desuden udkommet
romanerne ‘Montecore’ (2007) og ’Alt det jeg ikke husker’ (2016). Han er aktuel med romanen ’Farklausulen’ (2019).

Katrine Marie Guldager (DK) F. 1966. Debuterede med digtsamlingen ’Dagene skifter
hænder’ (1994), og har siden udgivet en lang række digtsamlinger, noveller og romaner,
blandt andet den seks romaner lange ’Køge-krønike’, der tematiserer de forandringer,
familien som institution undergår i slutningen af nittenhundredetallet. Har desuden
bidraget til Politiken-klummen Moderne Mennesker. Er aktuel med romanen ‘Et rigtigt liv’.

NORDENS FØRSTE KLASSIKERE
– AT HOLDE LIV I HISTORIEN

ANNE SWÄRD (S)

THORVALD STEEN (NO), TORE SKEIE (NO) og ROLF STAVNEM (DK) i samtale
Moderator: Erik Skyum-Nielsen
Lørdag kl. 15.00-15.50, Store Scene

En ung kvinde, der kalder sig Sandrine, ankommer fra et mørkt og
krigshærget Europa til et lysere Sverige. Året er 1945. Snart er hun
lægen Ivar Ceders brud. Bag brudekjolens folder gemmer hun
på en svulmende mave. Her ruger et barn, som hun længes efter
at skille sig af med, og en hemmelighed, som aldrig må afsløres.
Den svenske forfatter Anne Swärd, nyt medlem i Det Svenske
Akademi, besøger NORD med romanen ’Vera’, der er blevet kaldt
lige så smuk som havet. Anne Swärd har med bare få romaner bag
sig indskrevet sig som en af Sveriges mest populære prosaister.
Hun skriver en episk, stemningsmættet litteratur, og er ikke bange
for at skrive sig ind på store følelser og tabuer.

Hvordan gør man det historiske stof nærværende og levende?
Snorres Edda og Den poetiske Edda står som de vigtigste indgange til nordisk tænkning og
mytologi. Den poetiske Edda, om de nordiske guder og helte, er netop udkommet i en ny dansk
gendigtning for første gang i 75 år. En begivenhed i sig selv, som er blevet modtaget med
overvældende gode anmeldelser: “Spillevende verdenslitteratur” kaldte Information bogen.
Mød middelalderhistoriker og sagprosaforfatter Tore Skeie (NO) – anerkendt for at løfte
historieskrivningen op på et højt litterært niveau – Thorvald Steen (NO) – forfatteren bag en
lang række roste, historiske romaner bl.a. om middelalderen – og Rolf Stavnem (DK) – filolog
og oversætter af Den poetiske Edda – til en samtale med lektor og litteraturkritiker Erik
Skyum-Nielsen; om eddadigtningen, om Snorre Sturlason, om historieskrivning som skønlitteratur og som sagprosa og om, hvordan man puster liv i historien.
Thorvald Steen (NO) F. 1954. Internationalt anerkendt forfatter der er oversat til 27 sprog.
Særligt kendt for sine historiske romaner, blandt andet ’Snorres sidste dage’, hvor han tegner
et nuanceret og ikke ukritisk billede af Snorre Sturlason. I 2018 bidrog Steen til den norske
antologi ’Ti kniver i hjertet – vår tids sagaskrivere’, som består af tekster inspireret af sagalitteraturen.
Tore Skeie (NO) F. 1977. Historiker, forfatter og kritiker ved det norske dagblad Klassekampen.
Hans debutbog om adelsmanden Alv Erlingsson kaldte den norske forfatter Dag Solstad
for ’lysende skrivekunst’, og da ’Olav den hellige’ (2018, da. 2020) udkom, ville kritikerrosen
ingen ende tage. Bogen der er første bind i et ambitiøst vikinge- og middelalderværk om tidens
kongeskikkelser er blevet tildelt den prestigetunge, norske historikerpris, Sverre Steen-prisen.
Rolf Stavnem (DK) Ph.d. i nordisk litteratur og har oversat en lang række bøger fra islandsk,
norrønt, norsk, nynorsk og engelsk. I 2018 udkom hans oversættelse af ’Den Poetiske Edda’,
den første danske siden 1943. Stavnem fik flotte anmeldelser for sin bearbejdning af de 32
gude- og heltedigte.

Interviewer: Kåre Vedding Poulsen
Lørdag kl. 15.00-15.50, Dækket

Anne Swärd (S) F. 1969. Debuterede i 1984, som helt ung, med børnebogen ’Villa humlesurr’, og har siden skrevet romaner for både børn og voksne, der oversat til flere sprog. Hun
er aktuel på NORD med den stemningsmættede roman Vera (2017). I foråret 2019 blev hun
valgt ind i Det Svenske Akademi, som hun officielt træder ind i ved den årlige sammenkomst
sidst i december.

JOHANNA FRID (S)
Interviewer: Lone Nikolajsen
Lørdag kl. 15.00-15.50, Horisonten
”Jeg håber ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at det her er begyndelsen på et stort forfatterskab (…) når jeg leder efter nogen at
sammenligne med, kommer jeg egentlig kun på Strindberg.”
Sådan lød det bl.a. i de svenske medier, da Johanna Frids
debutroman, ’Nora eller Brænd Oslo Brænd’ udkom. I romanen
præsenteres læseren for svenske Johanna. Hun er kæreste med
danske Emil, som har en imødekommende familie i provinsen,
skriver fine digte og lever nøjsomt. Da Johanna finder ud af, at
Emil har planer om at mødes med sin ekskæreste Nora over
en kop kaffe, håndterer hun det ikke godt. Nora er fotogen, får
massevis af likes på de sociale medier, og så er hun ovenikøbet
norsk! Hvor perfekt har man egentlig lov at være?
’Nora eller Brænd Oslo Brænd’ er en roman om danskere, svenskere og nordmænd, om
ensomhed og sociale relationer og om at blive fortæret indefra af jalousi og sygdom.
Johanna Frid (S) F. 1988. Kandidat i filosofi fra Södertörns Högskola og cand.mag. i kulturformidling fra Syddansk Universitet. Debuterede i 2017 med digtsamlingen ’Epos’, som hun
udgav sammen med Gordana Spasiz. Romanen ’Nora eller Brænd Oslo Brænd’ (2018, da.
2019) indbragte hende den prestigefyldte svenske pris Dagens Nyheters Kulturpris 2019.

SAMISKE RØDDER
INGA RAVNA EIRA (NO/SÁPMI) og MAREN UTHAUG (DK) i samtale
Moderator: Mai Misfelt
Lørdag kl. 16.00-16.50, Dækket
Hvordan præger ens rødder ens forfatterskab? Forfatteren og tegneren Maren Uthaug karakteriserer sig selv som halvt samisk, halvt norsk og ret dansk. I centrum for Inga Ravna Eiras forfatterskab står den samiske kultur og natur. Mød de to forfattere i samtale om at have samiske
rødder og om at forholde sig kunstnerisk til en samisk kultur.
Inga Ravna Eira er i år nomineret til Nordisk Råds litteraturpris for digtsamlingen ’Dette er ikke
den jorda’, der elegant skildrer de barske forandringer der indlejrer sig, når klimaet begynder
at ændre sig. Med et rigt sprog tematiserer digtene de konsekvenser, som klimaforandringerne
har haft for det samiske naturområde og den samiske kultur. Ravna Eira er født ind i en rendriftsfamilie i Karasjok i Norge, hvor hun stadig bor. Hun skriver på nordsamisk.
Maren Uthaug tilbragte sin tidlige barndom i Kautokeino i Nordnorge med sin norske mor og
samiske far, indtil hun som 11-årig flyttede til Danmark. I romandebuten ’Og sådan blev det’
er historien om pigen Risten, der flytter fra Nordnorge til Danmark. Romanen skildrer kløften
mellem samisk og dansk kultur. Sammen med sin kusine Mona Solbakk har Maren Uthaug
desuden lavet en serie satiriske tegneserier, som illustrerer forholdet mellem samisk og
norsk kultur, fordomme såvel som konflikter inden for den samiske gruppe. Det er gøy å være
same (2010) og opfølgerne Same shit (2011) og Mens vi venter på solen (2012) er udkommet på
norsk og samisk.

DORRIT WILLUMSEN (DK)
Interviewer: Klaus Rothstein
Lørdag kl. 16.00-16.50, Store Scene
Dorrit Willumsen regnes som en af sin generations største forfattere. I et altid stærkt sansende
og præcist sprog har hun leveret nogle af dansk litteraturs prægnante menneskeportrætter.
Ikke mindst af kvinder. Hun er kendt for sit blik for tingsliggørelse, forholdet mellem kønnene
og for fravær af kærlighed og menneskelig nærhed i et moderne samfund.
Dorrit Willumsen gæster NORD til en samtale om sin seneste bog ’Løg trækker tårer’ – om
kvinden Wendy, der på sin 74-årige fødselsdag har fået nok. Hendes mand synes ikke at bekymre sig. Hun beslutter sig for at gå sin vej. Hun tager sin taske og sin ulvepels og finder et sted
at bo i København. Der er ikke meget plads, men det går for Wendy og for ulvepelsen, som
efterhånden udvikler flere og flere menneskelige træk.
Dorrit Willumsen (DK) F. 1940. Debuterede i 1965 med novellesamlingen ’Knagen’ og
modtog i 1981 som den første kvinde nogensinde Det danske Akademis Litteraturpris. Hendes
store læsergennembrud kom med den historiske roman ’Marie’ (1983) om Madame Tussaud.
For romanbiografien ’Bang’ (1996) om Herman Bang modtog hun Nordisk Råds litteraturpris.
Dorrit Willumsen er aktuel med bogen ’Løg trækker tårer’ (2019).

Maren Uthaug (DK) F. 1972. Forfatter, tegner og blogger. Blandt andet kendt for den humoristiske tegneseriestribe ’Ting jeg gjorde’, der siden 2013 har kørt dagligt i Politiken. Som romanforfatter debuterede hun med ’Og sådan blev det’ (2013) og i 2017 udkom ’Hvor der er fugle’,
som hun modtog DR Romanprisen for. Uthaug er eksponent for en enkel, men slagkraftig og
fandenivoldsk stil og er ikke bange for at kradse i nogen tematiske sår.
Inga Ravna Eira (NO/SÁPMI) F. 1948. er samisk digter, novelle- og børnebogsforfatter, lærer
og oversætter. Hun debuterede i 1979 med børnebogen, ’Guovdageainnu mánát muitalit’. I
Eiras forfatterskab har samisk
kultur, tradition og mytologi en
stor plads. Også det levende
ord optager Inga Ravna Eira.
Hun har ved flere anledninger
optrådt med digtoplæsninger
i grænselandet mellem rap
og slam-poesi, ligesom hun
har arbejdet med performance-forestillinger. Inga
Ravna Eira gæster NORD
med digtsamlingen ’Dette er
ikke den jorda’, som hun er
nomineret til Nordisk Råds
litteraturpris for.

HANNE HØJGAARD
VIEMOSE (DK)
Inteviewer: Nanna Goul
Lørdag kl. 16.00-16.50, Horisonten
Hanne Højgaard Viemose vidste godt, hvilken
roman hun skulle i gang med at skrive – men så
stak både hovedpersonen og historien af.
”EFTERLYSNING: Hannah, delvist opdigtet
romanfigur, er stukket af fra sin forfatter. Hun
forcerede kl 9.39 her til formiddag et rækværk på
rygeperronen på Bispebjerg Hospital og forsvandt i løb mellem hospitalsbygningerne med
retning mod Tagensvej. Forfatteren udtrykker
bekymring og vil gerne i kontakt med sin figur,
hun anser det for sandsynligt at Hannah vil
forsøge at stikke af til udlandet på hendes pas.”
’HHV FRSHWN: Dødsknaldet i Amazonas’ er en morsom og rå roman, som bygger på vildveje –
dem der former vores liv og vores fortællinger.
Hanne Højgaard Viemose skriver en vild og uforfærdet autofiktiv prosa, tøjlesløs som en flok vilde islandske heste, om krop og sind, om at være menneske – sårbar og rasende som en heks.
Hanne Højgaard Viemose (DK) F. 1977. Bachelor i antropologi og etnografi og uddannet fra
Forfatterskolen i 2011. Hanne Højgaard Viemose debuterede i 2011 med ’Hannah’, som hun
modtog Munch-Christensens Kulturlegat for. ’Mado’ udkom i 2015 og blev nomineret til et
væld af priser. Aktuel med romanen ’HHV FRSHWN: Dødsknaldet i Amazonas’.

Performance v.
JESSIE KLEEMANN (GL)
Introduktion: Elisabeth Friis
Lørdag kl. 17.00-17.50, Dækket
Den grønlandske performancekunstner og forfatter Jessie Kleemann har optrådt i hele verden
med sine performances. I hendes optrædener blandes traditionelle grønlandske genstande
med vestlig modernitet. Forandring og metamorfose er gennemgående temaer i Kleemanns
kunst, hvor beskueren ofte ender med at føle sig som det beskuede. Blandt de materialer, som
Kleemann har været optaget af, er det grønlandske spæk. Og hun arbejder generelt ikke bare
med det fysiske materiale, men også med dets kulturelle og politiske konnotationer.
Jessie Kleemann (GL) F. 1959. Har optrådt verden over med sin performancekunst og er
kendt for at blande traditionelle grønlandske genstande med vestlig modernitet. Transformation og metamorforse er udbredte temaer i Kleemanns optrædener.

FODBOLD OG FIKTION
– 40 ÅR MED
’FODBOLDENGLEN’
PETER CHRISTENSEN (DK) og MORTEN PAPE (DK) i samtale
Moderator: Asker Hedegaard Boye
Lørdag kl. 17.00-17.50, Store Scene
Ganske få fodboldbøger i fiktionen har opnået samme status som ’Fodboldenglen’ af Hans-Jørgen Nielsen i den vanskelige genre sportslitteratur. Hvad er det, værket kan, og hvordan kombineres sportens og litteraturens æstetik i læseværdige lykketræf?
Til at kortlægge ’Fodboldenglens’ bemærkelsesværdige status i litteraturhistorien gæster
forfatter Morten Pape og redaktør Peter Christensen NORD til en samtale med forfatter og
journalist Asker Hedegaard Boye i bedste sendetid. Sportsjournalist og fodboldkommentator
Henrik Liniger lægger stemme til romanen.
”Fodboldenglen er måske den yngste danske roman, der for alvor kan kaldes en klassiker. Og
den er stadigvæk et brag af en roman.” - Information
Peter Christensen (DK) F. 1973. Tidligere litteratur- og kritikredaktør på
Politiken og forlagsredaktør på Gyldendal. Har medredigeret bogen ’Fodbold: forfattere om fænomenet fodbold’ (2003), en samling tekster af
danske og internationale forfattere. Har spillet superligakampe for OB.
Morten Pape (DK) F. 1986. Debuterede i 2015 med ’Planen’, som han fik
Bogforums Debutantpris for. Siden er ’Guds Bedste Børn’ (2019) udkommet. To’eren fortsætter i samme rille som forgængeren i dens rå beskrivelser af det underste Danmark. Morten Pape er fan af Fremad Amager.
Henrik Liniger (DK) F. 1973. Sportskommentator og journalist på DR.
Har dækket mange store sportsbegivenheder de seneste tyve år, herunder
otte fodboldslutrunder og fire Olympiske Lege. Stofområder: Fodbold,
atletik og cykelsport. Er DRs faste korrespondent på sportspolitik og
sportens skyggesider, fx doping og matchfixing.
Hans-Jørgen Nielsen (DK) (1941-1991). En af efterkrigstidens mest markante forfattere.
Udgav i 1963 ’Haiku: introduktion og 150 gendigtninger’ og i 1965 kom debuten i eget navn
med digtsamlingen ’at det at/læsealbum’, en række avantgardistiske/konkretistiske digte.
Siden udgav han flere digtsamlinger, et par romaner og en håndfuld essaysamlinger. Efter en
skønlitterær pause i størstedelen af halvfjerdserne udkom i 1979 ’Fodboldenglen’, en generationsroman om det venstredrejede årti og om den fodboldgale barndom og opvækst på
efterkrigstidens Amager. Romanen blev Hans-Jørgen Nielsens gennembrud på den bredere
scene og er en nyklassiker i dansk litteraturhistorie.

MØD NOMINEREDE TIL
NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS
SAMI SAID (S), KRISTÍN EIRÍKSDÓTTIR (IS), LARS SUND (FI), PIVINNGUAQ MØRCH (GL)
og INGA RAVNA EIRA (NO/SÁPMI)
Moderator: Tore Leifer
Lørdag kl. 18.00-18.50, Store Scene
I et eksklusivt samarbejde med Nordisk Ministerråd byder NORD velkommen til fem af de
nominerede forfattere til Nordisk Råds litteraturpris 2019. Prisen uddeles til et skønlitterært
værk, der lever op til høje kunstneriske og litterære krav. Hør de fem forfattere læse op fra deres
prisnominerede værker på de nordiske sprog. Mørch, Said, Eira, Eiríksdóttir og Sund vil desuden
blive introduceret af og samtale med journalist ved DR, Tore Leifer.

Sami Said (S) F. 1979 i Keren, Eritrea. Debuterede i 2012 med romanen ’Väldigt sällan fin’ en skildring af en studerendes forsøg på at finde sin egen plads mellem en eritreisk families
forventninger og en svensk omverden. Med ’Människan är den vackraste staden’ (2018) har Said
positioneret sig som en af Sveriges mest interessante, nyere litterære stemmer.
Kristín Eiríksdóttir (IS) F. 1981. Debuterede som digter i 2004 med samlingen ’Kjötbærinn’
(2004) og har siden skrevet romaner, noveller, digtsamlinger og skuespil. På dansk er udkommet ’Det hudfarvede øde’ (2008). Hendes roman ’Elin, ýmislegt’ (2017) er nomineret til Nordisk
Råds litteraturpris.
Lars Sund (FI) F. 1953. Har siden sin debut, digtsamlingen ’Ögonblick’ (1974), udgivet ni
romaner, heriblandt ’Natten är ännu ung’, der antog kultstatus hos den svensk-finske ungdom,
og den såkaldte ’Siklax-trilogi’. ’Där musiken började’ (2018) er nomineret til Nordisk Råds
litteraturpris. Står for en eksperimenterende og fabulerende prosa.
Pivinnguaq Mørch (GL) F. 1993. En af de nye grøndlandske forfattere, der de senere år har
markeret sig med vedkommende udgivelser af høj litterær kvalitet. Hans debut, digt- og novellesamlingen ’Arpaatit gagortut’ (2015) er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris.
Inga Ravna Eira (NO/SÁPMI) F. 1948. Samisk digter, novelle- og børnebogsforfatter. Hun
debuterede i 1979 med børnebogen, ’Guovdageainnu mánát muitalit’. Digtsamlingen ’Ii dát
leat dat eana’ (2018) er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris og tematiserer klimaforandringernes konsekvenser for samisk kultur.

NORDISKE MESTERSKABER
I POETRY SLAM
Lørdag kl. 19.30-21.00, Store Scene
Medrivende? Ja. Tankevækkende underholdning? Det kan du tro. Oplev de allebedste poetry
slammere kæmpe om titlen som ny nordisk mester. Poetry slam er en konkurrence i mundtlig fremførelse af poesi og poetiske tekster med mere: Talte ord med humor og nerve. Det er
forrygende litterær underholdning, hvor der både er noget til lattermusklerne og eftertanken.
Showet foregår på dansk, svensk, norsk, finsk og en smule islandsk.
Peter Dyreborg (DK) Vært for og arrangør af Nordisk mesterskab i poetry slam
Det mest kendte navn inden for dansk poetry slam. Forfatter. Digter. Vundet DM i poetry slam
2008. Dansk slam-nestor og grand old slam-man. Og næsten et godt menneske.
Kristine Madsen (DK) Fynsk mester i poetry slam 2019. Dansk mester i poetry slam 2019. Poet
med power. Skriver mest om det meste mellem himmel og jord. Både på fynsk og dansk.
Rasmus Rhode (DK) Poetry slammer. Skuespiller. Musiker. Allround genial performer. Ganske
unik. Hans dramatiske tekster og ud over scenekanten-kropssprog er et kapitel for sig.
Marius Abrahamsen (NO) Norsk mester i poetry slam 2018. Og svensk mester i team-slam i
både 2016 og 2017. Finalist i Norske Talenter 2017. Taler meget om bagsiden af samfundet. De
oversete og misforståede. Og sig selv. Og meget andet.
Taro Vestøl Cooper (NO) Født i New York. Opvokset i Oslo. Norsk mester i poetry slam 2010.
Og 2013. Skandinavisk mester i 2011. Og svensk mester i team-slam i både 2016 og 2017.
Indbegrebet af norsk slampoesi. Og helt og aldeles genial.
Hilde Slåtto (NO) Konsulent hos Foreningen !les, der arbejder med litteratur- og formidlingsprojekter. Medarrangør af det norske mesterskab i poetry slam. Litteraturkritiker.
Andra Anna (S) Svensk mester i poetry slam 2019. Som ved hvor skabet skal stå. Og med sine
personlige fortællinger og træfsikre beskrivelser viser hun det også gerne.
Henry Bowers (S) Prisbelønnet og berejst spoken word-poet. Svensk mester i poetry slam
2004, samt vinder af diverse internationale slam-events. Navnkundig battlerapper, både i Sverige og det store udland.
Nihkee Akka (FI) Finsk mester i poetry slam 2018. Fik en 4. plads ved europamesterskabet i
poetry slam 2018. Grumpy bitch poet. Feministisk facilitator og queer-agitator.
Juho Kuusi (FI) Poet, musiker og community underviser/inspirator fra Helsinki. Finsk mester i
poetry slam i 2012 og 2016. En del af arrangørgruppen Helsinki Poetry Connection.
Beatur (IS/NO) Beatboxer. Live looper. DJ. Og generelt finurlig entertainer. Fra Island, bosat i
Norge. Berejst. Har både optrådt sammen med Björk og i Eurovision. God i rummet. Genial på
scenen.

Hvordan lever man i
en døende verden?
Kan man være
impotent
som menneske?
Banede Ibsen vejen
for #Metoo?
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PRAKTISK INFO

Kærlighed til de gode råvarer, økologi og bæredygtighed
er nøgleordene i Kulturværftets café, Spisehuset.
På menukortet er der lette caféretter, som nemt kan nydes
udendørs. Der er naturligvis også kvalitetste og -kaffe på
kortet samt et stort udvalg af lækre kager. Mindst 50% af
råvarerne er økologiske og bæredygtige.

Fredag 13/9: 13.00-21.30
Lørdag 14/9: 9.30-21.00

Årets NORD-kage er udviklet af BAGT i Hornbæk. Det er en mørdejskage med æbler og kanelmazarin. Den sælges i Spisehuset og ved kaffevogn i foyer.

HØR NORD’S PLAYLISTE
Hvad har Creedence Clearwater Revivals ”Have You Ever Seen the Rain” til fælles med den
norske komponist Harald Sæveruds ”Kjempeviseslåtten”? Og hvad har Beethovens ”Måneskinssonate” at gøre med Bob Dylans ”Blowing in the Wind”?

Entré:
Voksne:
1 dag: 165 kr.
2 dage: 285 kr.
Studerende:
1 dag: 83 kr.
2 dage: 143 kr.
Billetter:
Undgå kø og køb billet på billetten.dk
Billetter kan også købes i Biblioteket Kulturværftets reception.

NORD har tunet ind på forfatternes værker. Det er blevet til NORD’s litterære playliste, en liste,
hvis variationsrigdom vil udfordre de fleste DJ’s.

NB: Vær opmærksom på, at der kan være begrænset adgang til nogle af festivalens
arrangementer. En festivalbillet garanterer ikke plads til alle arrangementer.
Enkelte arrangementer foregår på engelsk.

Hør den før, efter eller i pauserne mellem arrangementerne, eller find hele playlisten på Spotify
– linket på nordfestival.dk.

Bogsalg og signering: Det vil være muligt at købe de optrædende forfatteres bøger
på festivalen. Signering ved udvalgte arrangementer.

5 numre fra NORD’s litterære spilleliste:
Dizzie Gillespie: “My Heart Belongs to Daddy” (‘CoDex 1962’ af Sjón)
Ludwig van Beethoven: ”Måneskinsonaten” (’Byens Spor 2’ af Lars Saabye Christensen)
Suzy Quatro: ”If You Can’t Love Me” (’Et rigtigt liv’ af Katrine Marie Guldager)
Creedence Clearwater Revival: “Have You Ever Seen the Rain”
(‘Där musikken började’ af Lars Sund)
The Marcels: “Blue Moon” (‘CoDex’ 1962 af Sjón)

SKOLE-NORD
1500 elever har i ugerne op til festivalens frie program deltaget i SkoleNORDs lukkede program
med film, teater og poetry slam. Formålet er at øge elevernes kendskab til de nordiske sprog
gennem litteraturen. Eleverne kommer fra både indskoling, mellemtrin og udskoling i Helsingør Kommune samt fra Helsingør Gymnasium og et gymnasium i Helsingborg. De har mødt
forfattere, skuespillere og slammere.

FOTOKREDITERING

Jes Larsen, Anna-Julia Granberg, Julie Pike, Morten Holtum, Henrik Petit, Petra Kleis, Martin Stenmark, Les Kaner, Kajsa
Gullberg, Isak Hoffmeyer, Emil Malmborg, Simon Klein Knudsen, Birgitta Lund, Anne Mie Dreves, Páll Valdimarsson,
Robin Skjoldborg, Agnete Brun, Viktor Gårdsäter, Aschehoug, Kjeldo.dk, Magnus Stivi , Politikens forlag, Ditte Capion,
Akam1k3, Jes Larsen, Paw Wegner Gissel, Linnea Jonasson Bernholm, Laerke Posselt/Agence VU, Susanne Mertz, Kronborgfotograferne, Stine Heilmann, Christian Stæhr, Patrick Miller, Jennifer Sameland, Thomas Lekfeldt, Michal Aase.

Arrangører:
Helsingør Kommunes Biblioteker og Kulturværftet.
Festivalleder: Gro Frank Rasmussen.
Kulturværftet
Allegade 2
3000 Helsingør
49 28 36 20
nordfestival.dk
Facebook
@NORDfestival
Instagram
NORDlitteraturfestival

#nordfestival
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