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STORE SCENE

 
FREDAG 
16.00-16.50 
ÅBNINGSEVENT 
Performance ved Mette Moestrup

17.00-17.50 
Carsten Jensen (DK) i samtale med Aris Fioretos (SE)
Moderator: Daniel Øhrstrøm

18.00-18.50 
HYLDEST TIL KJELL ASKILDSEN (N)
Jens Christian Grøndahl (DK), Peder Frederik Jensen (DK) 
og Pia Juul (DK) i samtale
Moderator: Mai Misfeldt

19.00-19.50 
Bjørn Rasmussen (DK)
Interviewer: Nanna Goul 

20.00-20.50 
LITTERÆR KONCERT Katinka (DK)

LØRDAG 
10.00-10.50
DET NORDISKE SOM BEGREB 
Jens Smærup Sørensen (DK) i samtale med Karin Bojs(SE)
Moderator: Tore Leifer 

12.00-12.50
Helga Flatland (N)  
Interviewer: Klaus Rothstein 

13.00-13.50
Oldtidssagaerne v. Annette Lassen (DK)
Interviewer: Thomas Bredsdorff
Oplæser: Marie Louise Wille

14.00-14.50
Ófeigur Sigurdsson (IS)
Interviewer: Birgir Thor Møller

15.00-15.50 
Katja Kettu (FI)
Interviewer: David Jacobsen Turner
Interviewet foregår på engelsk

16.00-16.50
Morten Pape (DK) i samtale med Maria Navarro Skaranger (N)
Moderator: Johannes Henriksen

DÆKKET

FREDAG 
18.30-19.45
NORDISK POETRY SLAM 
Peter Dyreborg (DK), Fredrik 
Høyer (N) og Oskar Hanska (SE)

LØRDAG 
11.00-11.50 
Ebba Witt-Brattström (SE)
Interviewer: Mette Moestrup 

12.00-12.50
Hannah Lutz (FI)
Interviewer: Johannes Baun 

13.00-13.50 
Hanne Højgaard Viemose (DK)
Interviewer: Mai Misfeldt 

14.00-14.50 
Siri Ranva Hjelm Jacobsen (DK)
Interviewer: Johannes Baun

LYRIKSCENEN
BALKON

 
LØRDAG 
12.00-15.00
Hvedekorn (DK)
Lars Bukdahl
Keld Ajander
Gitte Broeng 
& Lasse Krog Møller
Kristian Byskov
Glenn Christian
Anna Espasandin
Sigrún Gudbrandssdottir
Kenneth Krabat
Anders Gamst Skov
Mette Damgaard Sørensen
Sabine Wedege



BØRNESCENEN
 

16. SEP/9. OKT
Fra 10.00 
HuskMitNavn (DK)
Udstilling

LØRDAG
10.00-10.50
Rasmus Bregnhøi (DK)

11.00-11.50
Kim Fupz Aakeson (DK)

13.00-13.50
SKRIV, TECKNA, FORTELL – 
SKANDINAVISK BILLEDBOGS-
KONKURRENCE 
Kim Fupz Aakeson (DK) og 
Elin Algreen-Petersen (DK)
Moderator: Majken Jørgensen

14.00-14.50
ASTRID LINDGRENS UNIVERS 
FORTALT FOR BØRN
Agnes-Margrethe Bjorvand (N)

15.00-15.50
HVAD ER DER MED DE 
DRENGE?
Arne Svingen (N)
Interviewer: Flemming Møldrup

INDGANG
Reception

Store Scene

Børnescenen
1. etage

Dækket
2. etage

Agterdækket
3. etage

Lyrikscenen
2. etage
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ALLEGADE

AGTERDÆKKET
 

FREDAG 
15.00-18.00
Emma Elisabeth Nielsen
Skriveværksted. 12-20 år

LØRDAG 
14.00-17.00
Emma Elisabeth Nielsen
Få lynfeedback på din tekst 
12-20 år



STORE SCENE - VOKSNE - FREDAG D. 16. SEPTEMBER 

Kl. 16.00-16.50
ÅBNINGSEVENT. PERFORMANCE VED METTE MOESTRUP (DK) 
nORD åbnes officielt af Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør, og bibliotekschef Søren Mørk 
Petersen. Derefter sparkes nORD i gang af forfatteren Mette Moestrup, der optræder med et 
kapow af et one-woman show, en performativ oplæsning af tekster bl.a. fra sin digtsamling Dø, 
løgn, dø fra 2012 og af værket Frit Flet, som hun udgav i 2014 sammen med Line Knutzon og 
Naja Marie Aidt. Hun vil desuden optræde med lyd og tekst fra She’s a Show, den eksperimen-
terende performanceduo, som Moestrup er den ene halvdel af, og hvis motto lyder: Aggression 
and fun. 

Kl. 17.00-17.50
CARSTEN JENSEN (DK) i samtale med ARIS FIORETOS (SE) 
Moderator: Daniel Øhrstrøm
”Et mesterligt litterært præcisionsangreb” blev Carsten Jensens seneste roman Den første sten 
bl.a. karakteriseret som i pressen, da den udkom. Romanen er en barsk fortælling om Afghan-
istankrigens gru, om venskaber, der hurtigt kan blive til fjendskaber, om moral, der forvitrer, 
og om at forsøge at være menneske under et umenneskeligt pres. På nORD samtaler Carsten 
Jensen med den anerkendte svenske forfatter Aris Fioretos. Han kommer til nORD med roma-
nen Mary, som han i foråret modtog Sveriges Radios Romanpris for. En fortælling om en ung 
kvindes frihedslængsel under militærdiktaturet i Grækenland. Om systemets undertrykkelse, 
politisk vold, magtrelationer og ikke mindst om kroppen og dens smerte og begær. Romanen er 
netop udkommet på dansk. 

Kl. 18.00-18.50
HYLDEST TIL KJELL ASKILDSEN (N)
JENS CHRISTIAN GRØNDAHL (DK), PEDER FREDERIK JENSEN (DK) OG PIA JUUL 
(DK) i samtale
Moderator: Mai Misfeldt
Kjell Askildsen, f. 1929, regnes for en af de største prosaforfattere i norsk efterkrigslitteratur.  
Han er især kendt for sin novellekunst. Hans værk er præget af præcise og klare sansninger 
og giver sprog til den indre uro og det uforløste i mødet mellem mennesker. Til dette arrange-
ment taler Jens Christian Grøndahl, der også er Askildsens danske oversætter, Pia Juul og 
Peder Frederik Jensen om den norske forfatters enestående bidrag til den nordiske litteratur. 
Oplæsning fra Askildsens værk ved Pia Juul. Askildsen kan grundet alder ikke selv deltage i 
arrangementet. 
Når Norge nævnes i Nobelpris-sammenhæng, bliver Jon Fosse og Dag Solstad ofte nævnt som 
mulige kandidater. Jeg ville hellere foreslå Askildsen.  - Jan Mårtenson, dagbladet Sydsvenskan.

Kl. 19.00-19.50
BJØRN RASMUSSEN (DK)
Interviewer: Nanna Goul 
Bjørn Rasmussen (f. 1983) kommer til nORD med sin digtsamling Ming, som han i år er indstil-
let til Nordisk Råds Litteraturpris for.  Rasmussens første digtsamling tager afsæt i et hver-
dagsliv gennemsyret af sorg over tabet af en far og og af psykisk sygdom. Jeg skriver / min døde 
far / frem / i min favn / og han føder / fra hænderne / en lav sol / en lille gul gummidinosaur / jeg 
græder / som en symaskine / af glæde. I motiveringen til Nordisk Råds Litteraturpris bliver Ming 
bl.a. karakteriseret som en suveræn poetisk livsytring. 



Kl. 20.00-20.50
LITTERÆR KONCERT med KATINKA (DK)
Hun har vundet DRs KarriereKanonen, optrådt på SmukFest, spillet til Kronprinsparrets Priser 
og spillet til udsolgte koncerter. En af de helt store nye danske musiktalenter, Katinka, afslutter 
fredagens program med en intens intimkoncert med fortolkninger af Michael Strunges digte. 
Katinka har tidligere optrådt med Michael Strunge-fortolkninger i teaterforestillingen Væbnet 
med vinger på Bådteatret. Her bringer hun Strunges ord til live på nORDs Store Scene. 
Danmark har fået en markant og særegen sanger. – Politiken 

DÆKKET - VOKSNE - FREDAG D. 16. SEPTEMBER  

Kl. 18.30-19.45
NORDISK POETRY SLAM med PETER DYREBORG (DK), FREDRIK HØYER (N) og 
OSKAR HANSKA (SE)
En dyst på ord. Oplev tre af Skandinaviens bedste poetry slammere i et underholdende 
show, der viser dig alt dét, du ikke vidste, digte kunne være. Her er ingen brug af rekvisitter, 
instrumenter eller udklædning. Kun ord. Poetry slam er en konkurrence, lige nu og her. Peter 
Dyreborg er digter og tidligere dansk mester i poetry slam og er i dag bl.a. engageret på Det 
Kongelige Teater. Fredrik Høyer er en norsk poet og forfatter. Oskar Hanska er flere gange ble-
vet kåret som svensk mester og skandinavisk mester i poetry slam. 

STORE SCENE - VOKSNE - LØRDAG D. 17. SEPTEMBER

Kl. 10.00-10.50
DET NORDISKE SOM BEGREB
JENS SMÆRUP SØRENSEN (DK) i samtale med KARIN BOJS (SE)
Moderator: Tore Leifer 
Norden defineres ofte som en enhed, men hvad mener vi egentlig, når vi taler om ’det nor-
diske’? Hvordan er vi kommer dertil, at vi kan tale om at være nordboere, og hvad er det, der 
definerer os som sådanne? Den danske forfatter Jens Smærup Sørensen møder den svenske 
forfatter og videnskabsjournalist Karin Bojs til en samtale om de ligheder og forskelle, der 
ligger i det nordiske kultur- og litteraturfællesskab. 

Kl. 12.00-12.50
HELGA FLATLAND (N)  
Interviewer: Klaus Rothstein 
Norske Helga Flatland var kun midt i 20’erne, da hun som debutant markerede sig i den norske 
litteraturverden med et stort anlagt samtidsværk, en trilogi, som kredser om krigens aftryk – 
ikke bare på dem, der rejser ud, men også på dem, der bliver hjemme. På nORD vil hun fortælle 
om alle tre bøger: Bliv hvis du kan, rejs hvis du må, Alle vil hjem, ingen vil tilbage og Der findes 
ingen helhed. 



Kl. 13.00-13.50
OLDTIDSSAGAERNE ved ANNETTE LASSEN (DK)
Interviewer: Thomas Bredsdorff
Oplæser: Marie Louise Wille
Eventyr, sex og vold. Vikinger, trolde og jætter. Oldtidssagaerne rummer det hele. Uden old-
tidssagaerne ville den danske sagnhistorie være både kortere og kedeligere. Lektor og redaktør 
Annette Lassen fortæller om oldtidssagaerne og deres betydning. Skuespiller Marie Louise 
Wille læser op og giver stemme til sagaernes saft og kraft. 
Oldtidssagaerne er i år for første gang nogensinde kommet i en samlet dansk oversættelse. 

Kl. 14.00-14.50 
ÓFEIGUR SIGURDSSON (IS)
Interviewer: Birgir Thor Møller
Den islandske forfatter Ófeigur Sigurdsson (f. 1975) besøger nORD med sin første udgivelse 
på dansk, romanen Vildmark, en vild tour de force om en forsker, der drager på ekspedition til 
gletsjeren Vatnajökull. Det er en historie, som er spundet ind i stof fra gamle politirapporter, 
referencer til videnskabelige arbejder – og ikke mindst sagalitteraturen. Man skal tilbage til Hall-
dór Laxness i dennes rige storhedstid for at finde et sidestykke til Ófeigur Sigurdssons stringente 
fabuleren, idésprudlende rablen og gennemtænkte plapren. – Information

Kl. 15.00-15.50
KATJA KETTU (FI)
Interviewer: David Jacobsen Turner
Katja Kettu (f. 1978) har sammen med finlandsk-svenske Kjell Westö og estisk-finske Sofi Ok-
sanen revitaliseret den finske litteratur og givet den fornyet status i udlandet. Hun er forfatter 
til den omstridte bestseller Jordemoderen, der blev den mest solgte bog i Finland, det år den 
udkom. I Jordemoderen dykker Katja Kettu med rå, sanselig kraft ned i et lands skamfulde fortid 
og hiver brutalt plasteret af såret. Romanen er inspireret af virkelige hændelser.
Interviewet foregår på engelsk.

Kl. 16.00-16.50
MORTEN PAPE (DK) i samtale med MARIA NAVARRO SKARANGER (N)
Moderator: Johannes Henriksen 
Begge forfattere debuterede som ganske unge i 2015 til lyden af knust glas, da de bragede 
igennem glasvæggen til det litterære etablissement i henholdsvis Danmark og Norge. 
Med uforfærdet direkthed og litterær tæft pirker begge forfattere til et ømt sår i det nor-
diske velfærdssamfund, når de giver et indblik i, hvordan livet leves i ghettoen eller på norsk: 
drabantbyen. Morten Pape og Maria Navarro Skaranger går på scenen til en samtale om deres 
debutromaner Planen og Alle udlændinge har lukkede gardiner. 



DÆKKET - VOKSNE - LØRDAG D. 17. SEPTEMBER  

Kl. 11.00-11.50
EBBA WITT-BRATTSTRÖM (SE)
Interviewer: Mette Moestrup 
Det vakte stor opsigt, da litteraturprofessor og feministisk debattør Ebba Witt-Brattström de-
buterede som romanforfatter i Sverige tidligere på året med Århundredets Kærlighedskrig, en 
roman om et livslangt forhold, der forliser og ender i bitter strid. Flere kritikere har påpeget, at 
historien kan læses biografisk som et opgør med Witt-Brattströms egen eksmand, det svenske 
akademimedlem, litteraten Horace Engdahl. Århundredets Kærlighedskrig er litteratur skabt i 
ruinerne af et livslangt forhold. 

Kl. 12.00-12.50
HANNAH LUTZ (FI)
Interviewer: Johannes Baun 
Hannah Lutz debuterede i år med romanen Vildsvin, en gådefuld og kraftfuldt stilfærdig roman 
om mennesker og vildsvin  i en både smuk og urovækkende natur. Hannah Lutz er opvokset i 
Ekenäs i Finland som del af det finlandsk-svenske mindretal, men har de seneste 6 år boet i 
Danmark, hvor hun også har gået på Forfatterskolen.

Kl. 13.00-13.50 
HANNE HØJGAARD VIEMOSE (DK)
Interviewer: Mai Misfeldt 
Viemoses roman Mado tog kritikerne med storm, da den udkom i 2015 og var nomineret til ikke 
mindre end fire litteraturpriser, heriblandt Kritikerprisen. Mado er en usminket fortælling om 
krop og sind, skrevet i en uforfærdet blanding af genrer og stilarter. Hanne Højgaard Viemose 
fortæller om Mado og læser op fra bogen. 

Kl. 14.00-14.50  
SIRI RANVA HJELM JACOBSEN (DK)
Interviewer: Johannes Baun 
Siri Ranva Hjelm Jacobsen debuterede i august til store anmelderroser med romanen Ø. En 
litterær fortælling om udvandring og familieforhold på tværs af Atlanterhavet og om at føle sig 
hjemme både i Danmark og på Færøerne. Siri Ranva Hjelm Jacobsen er cand.mag. i litteraturvi-
denskab. Hendes familie stammer fra Færøerne. 

LYRIKSCENEN - VOKSNE - LØRDAG D. 17. SEPTEMBER  

Kl. 12.00-15.00 Lyrikscenen
HVEDEKORN (DK)
Hvedekorn-forfattere indtager nORDs Lyrikscene. Danmarks ældste litterære tidsskrift, hvor 
kendte forfattere som Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen og Mette Moestrup er debuteret. 
Redaktør og forfatter Lars Bukdahl styrer slagets gang, når bidragsydere til det nyeste nummer 
af Hvedekorn læser op på nORDs Lyrikscene. 



AGTERDÆKKET - BØRN - FREDAG D. 16. SEPTEMBER

Kl. 15.00-18.00
ÅBENT SKRIVEVÆRKSTED FOR UNGE
EMMA ELISABETH NIELSEN (DK)
Forfatteren Emma Elisabeth Nielsen debuterede kun 20 år gammel med romanen Den med 
Richard Lange. På nORD holder hun åbent skriveværksted. Medbring egen tablet og få feed-
back på det, du skriver under festivalen. Emma står parat med gode råd og tips. Du kan også 
aflevere dine tekster helt frem til kl. 11.00 lørdag formiddag og få Emmas vurdering lørdag 
eftermiddag fra kl. 14.00-17.00. Tekster afleveres ved bibliotekarbordet, 1. etage. Tilbud til de 
12-20-årige.

BØRNEBIBLIOTEKET - BØRN - UDSTILLING
FREDAG D. 16. SEPTEMBER/SØNDAG D. 9. OKTOBER

Kl. 10.00 
HUSKMITNAVN (DK)
Den internationalt kendte Street Art-kunstner HuskMitNavn har komponeret en stor udstilling 
til Børnebiblioteket Kulturværftet. HuskMitNavn er lige nu aktuel med tre bøger: Papirarbejde 
med 160 foldede tegninger og to bøger for børn: pegebogen Den forkerte bog og malebogen 
HuskMitNavn Malebog. 

BØRNESCENEN - BØRN - LØRDAG D. 17. SEPTEMBER

Kl. 10.00-10.50
RASMUS BREGNHØI (DK)
Myreflittige forfatter og illustrator Rasmus Bregnhøi læser højt fra Opfindelser, strikkede huer og 
en dum kat, som han modtog Blixenprisen for i år. Forvent også en af de populære Ib-bøger, fx 
Ib kan ikke holde det ud eller Ib hjælper en and. Det er muligt at få signeret sin bog efterfølgende. 

Kl. 11.00-11.50
KIM FUPZ AAKESON (DK)
Han er kendt, elsket og vildt produktiv. Mød Kim Fupz Aakeson og hør ham selv fortælle to 
historier om den helt uimponerede dreng Vitello, Vitello bygger en monsterfælde og Vitello går til 
pigefødselsdag. Som bonus får du også historien om Lillebror. Vitello-bøgerne går lige nu deres 
sejrsgang over hele Danmark. Fupz er kendt for sin skæve vinkel på hverdagen, sit præcise 
sprog og på sit særlige blik for, hvordan det er at være barn. Efter arrangementet kan du få din 
bog signeret.
 



Kl. 13.00-13.50
SKRIV, TECKNA, FORTELL – SKANDINAVISK BILLEDBOGSKONKURRENCE 
KIM FUPZ AAKESON (DK) og ELIN ALGREEN-PETERSEN (DK)
Moderator: Majken Jørgensen
Forlagene Gyldendal i Danmark og Norge  har udskrevet en skandinavisk billedbogskonkur-
rence for debutanter – men hvorfor egentlig?  
Jurymedlemmerne Kim Fupz Aakeson, forfatter, og Elin Algreen-Petersen, redaktionschef på 
Gyldendal, fortæller om det nordiske islæt, om samspil mellem tekst og billede, og hvordan 
man finder og opdyrker gode debutanter. 

Kl. 14.00-14.50
ASTRID LINDGRENS UNIVERS FORTALT FOR BØRN
AGNES-MARGRETHE BJORVAND (N)
Kom tæt på Astrid Lindgren sammen med dit barn, når Agnes-Magrethe Bjorvand fortæller om 
den lille legende pige, der boede i den voksne forfatterinde. Om Lindgrens trygge barndom, 
om hendes liv som ung, voksen og gammel, om Pippi, Emil og alle de andre Lindgren-figur-
er. Agnes-Margrethe Bjorvands biografi for børn om en af verdens største forfattere er netop 
udkommet på dansk.

Kl. 15.00-15.50B
HVAD ER DER MED DE DRENGE?
ARNE SVINGEN (N)
Interviewer: Flemming Møldrup 
Arne Svingen har profileret sig stærkt som børnebogsforfatter. Han er især slået igennem 
med en melankolsk komik, som er kendt fra flere norske forfattere. Hans stærke portrætter af 
drenge går igen i de fleste bøger. Drenge, der er i klemme, og deres ofte dysfunktionelle fædre 
og omgivelser. Op til festivalen udkommer bind 2 af Revolverdrengen på dansk. Flemming 
Møldrup, Direktør for ABC Forlag, taler med Svingen på nORD. 

AGTERDÆKKET - BØRN - LØRDAG D. 17. SEPTEMBER

Kl. 14.00-17.00
Få FEEDBACK PÅ DINE TEKSTER. FOR UNGE
EMMA ELISABETH NIELSEN (DK)
Forfatterdebutanten Emma Elisabeth Nielsen følger op på fredagens åbne skriveværksted. 
Lørdag leverer hun lynfeedback på din tekst. Aflever en tekst på print inden kl. 11.00 lørdag 
formiddag, og få Emmas vurdering om eftermiddagen fra kl. 14.00-17.00. Aflevering ved bib-
liotekarbordet, 1. etage. Tilbud til de 12-20-årige. 



FORFATTERPORTRÆTTER 

KJELL ASKILDSEN (N)
F. 1929. Debuterede i 1953 med novellesamlingen Heretter følger jeg deg 
helt hjem. Det er især sine noveller, han kendes for. I 2015 udkom De 18 
bedste, Akildsens eget udvalg, og norske anmeldere har ikke bare kaldt 
novellesamlingen for et litterært comeback, men også betegnet den 
som et stykke norsk litteraturhistorie. Kjell Askildsen er blevet tildelt et 
væld af priser og er oversat til over tyve sprog. I 2015 fik Kjell Askildsen 
opkaldt en plads efter sig i sin fødeby Mandal. Der er gode forfattere i 
Norge og nogle få rigtig gode – og så er der Kjell Askildsen. For mig er han 
i en klasse for sig. - Linn Ullmann
Hyldestarrangement til Kjell Askildsen ved Jens Christian Grøndahl, Pia 
Juul og Peder Frederik Jensen fredag kl. 18.00 på Store Scene. Kjell 
Askildsen har ikke selv mulighed for at deltage. 

KARIN BOJS (SE)
F. 1959. Svensk journalist og forfatter. Hun er æresdoktor ved Stock-
holms universitet og tidligere videnskabsredaktør på Dagens Nyheter. 
Karin Bojs har modtaget flere store priser. Senest den prestigiøse Au-
gustpris for bedste fagbog for bogen Min europæiske familie - de seneste 
54.000 år. Med bogen har Karin Bojs bedrevet dybdegående slægts-
forskning og gennem dna-analyser fået mere at vide om sine bånd til 
fortidens mennesker. Hun har studeret videnskabelige afhandlinger, 
interviewet førende forskere og rejst gennem mange lande for at følge 
sporene bagud. Med bogen skildrer hun menneskets historie. 
Mød Karin Bojs lørdag kl. 10.00 på Store Scene i samtale med Jens 
Smærup Sørensen om det nordiske som begreb. 

RASMUS BREGNHØI (DK)
Den populære og produktive illustrator og forfatter modtog i år Blixen-
prisen for billedbogen Opfindelser, strikkede huer og en dum kat. Han har 
illustreret over 40 billedbøger for børn skrevet af forfattere som Alberte 
Winding, Kim Fupz Aakeson, Pia Juul og Katrine Marie Guldager. Han 
har modtaget flere priser for sine bøger. På nORD kan man opleve ham, 
når han læser op fra de populære Ib-bøger og Opfindelser, strikkede huer 
og en dum kat. Mød Rasmus Bregnhøi lørdag kl. 10.00 på Børnescenen. 

PETER DYREBORG (DK)
Digter og tidligere dansk mester i poetry slam. Han har udgivet flere 
bøger. Som spoken word-performer var han med til de allerførste poetry 
slams i Danmark i 1998, og siden har han optrådt over det meste af lan-
det og i Europa, og er i dag bl.a. engageret på Det Kongelige Teater. 
Mød Peter Dyreborg fredag kl. 18.30 på Dækket sammen med Oskar 
Hanska (SE) og Fredrik Høyer (N) til nordisk poetry slam.



ARIS FIORETOS (SE)
F. 1960. Fioretos debuterede i 1991 og har siden udgivet en række 
romaner og essaysamlinger og oversat bl.a. Paul Auster og Vladimir 
Nabokov til svensk. Fioretos har modtaget flere priser, senest Sveriges 
Radios Romanpris. Den pris modtog han for romanen Mary – der netop 
er udkommet på dansk op til nORD. Mary er en passionshistorie om en 
ung kvindes frihedslængsel under militærdiktaturet i Grækenland. Det 
er en beretning om politisk vold, magtrelationer og kvinders fællesskab, 
og ikke mindst om kroppen og dens smerte og begær. Mød Aris Fioretos 
fredag kl. 17.00 på Store Scene i samtale med Carsten Jensen. 
 
HELGA FLATLAND (N)
F. 1984. Helga Flatland har en bachelorgrad i nordisk sprog og litteratur 
fra Universitetet i Oslo og er uddannet på tekstforfatterlinjen på Wester-
dals School of Communications. For debutromanen Bliv hvis du kan, rejs 
hvis du må blev hun tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris, Ungdommens 
kritikerpris, Aschehougs debutantstipendium, og hun blev nomineret til 
P2-lytternes romanpris. Hun befæstede sin position med Alle vil hjem. 
Ingen vil tilbage. Det finnes ingen helhed afslutter trilogien. Mød Helga 
Flatland lørdag kl. 12.00 på Store Scene.

KIM FUPZ AAKESON (DK)
Han startede som tegner, men så løb han sur i det. For at få interessante 
historier at illustrere begyndte han selv at skrive børnebøger, og i dag 
er Fupz en sprudlende og vildt produktiv forfatter af børne-, ungdoms- 
og voksenbøger samt filmmanuskripter. Han har modtaget flere priser, 
bl.a. børnenes pris, Orlaprisen, og været nomineret til Nordisk Råds 
børne- og ungdomslitteraturpris. Han sidder netop nu i juryen for den 
nordiske børnebogskonkurrence for debutanter Skriv, Teckna, Fortell. 
Mød Kim Fupz Aakeson lørdag kl. 11 på Børnescenen og lørdag kl. 13.00 
på Børnescenen.  

JENS CHRISTIAN GRØNDAHL (DK)
F. 1959. Den verdensvendte prosaist, forfatter, dramatiker og essayist 
kan også skrive oversætter på sit CV. På nORD vil Jens Christian Grøn-
dahl fortælle om arbejdet med den norske forfatter Kjell Askildsens 
værker. Mød Jens Christian Grøndahl til hyldestarrangement til Kjell 
Askildsen fredag kl. 18.00 på Store Scene.

OSKAR HANSKA (SE)
Hanska er flere gange blevet kåret som svensk mester i poetry slam, 
skandinavisk mester og Europas bedste poet i VM i Frankrig. Turnéer i 
Sverige og 10 andre lande i Europa, Sydafrika og USA. Han har udgivet 
flere cd’er og turneret med egne forestillinger, ligesom han er blevet 
nomineret til og har vundet flere priser. Mød Oskar Hanska fredag kl. 
18.30 på Dækket sammen med Fredrik Høyer (N) og Peter Dyreborg 
(DK) til nordisk poetry slam.



SIRI RANVA HJELM JACOBSEN (DK)
Siri Ranva Hjelm Jacobsen er netop debuteret med romanen Ø, som 
Kristeligt Dagblads anmelder bl.a. gav følgende skudsmål: Som læser 
får man uvilkårligt lyst til at rejse af sted til Færøerne med denne livskraf-
tige roman som rejsekammerat. Hjelm Jacobsen er cand.mag. i litter-
aturvidenskab og har skrevet for bl.a. Information og magasinerne Atlas 
og Standart. Hendes familie stammer fra Færøerne. Mød Siri Ranva 
Hjelm Jacobsen lørdag kl. 14.00 på Dækket.

FREDRIK HØYER (N)
Norsk poet og forfatter. Høyer er mest kendt for sin spoken word-poesi, 
som kan beskrives som en blanding af traditionel digtekunst, rap, stand-
up og teatermonolog. Hans skønlitterære debutroman, Månehund & 
fatter’n, blev udgivet på Aschehoug forlag i 2014. I august 2016 udkom-
mer digtsamlingen Grønlandsutraen, som udgives både som bog og LP, 
samt sættes op som egen forestilling på Nationaltheatret. Mød Fredrik 
Høyer fredag kl. 18.30 på Dækket sammen med Oskar Hanska (SE) og 
Peter Dyreborg (DK) til nordisk poetry slam.

CARSTEN JENSEN (DK)
F. 1952. Forfatteren og journalisten Carsten Jensen har udgivet en ræk-
ke romaner, kritiske essays, artikler og rejsebøger. Med rejsebøgerne Jeg 
har set verden begynde (1996) og Jeg har hørt et stjerneskud (1997) fik 
Carsten Jensen sit store folkelige gennembrud. Med romanerne Vi, de 
druknede (2006) og Den første sten (2015) er han blevet en af Danmarks 
mest læste forfattere. Både som forfatter og i sit journalistiske virke 
er Carsten Jensen kendt for at være en central kritiker af tidsånden. 
Carsten Jensen kommer til nORD med Den første sten. Mød Carsten 
Jensen fredag kl. 17.00 på Store Scene i samtale med Aris Fioretos. 

PEDER FREDERIK JENSEN (DK)
F. 1978. Forfatteren slog for alvor sit navn fast med romanen Vold, der 
udkom tidligere i år. Han debuterede i 2007 med romanen Her står du 
og har efterfølgende udgivet romanen Læretid og den anmelderroste 
novellesamling Banedanmark. En af hans inspirationskilder er forfat-
teren Kjell Askildsen, og på nORD deltager han i hyldestarrangementet 
til Askildsen, hvor han vil fortælle om sit forhold til den norske forfat-
ters værk.  Mød Peder Frederik Jensen til hyldestarrangement til Kjell 
Askildsen fredag kl. 18.00 på Store Scene.

PIA JUUL (DK)
F. 1962. dansk digter, prosaist, dramatiker og oversætter. Modtog i 2012 
Kritikerprisen for novellesamlingen Af sted, til stede. I 2015 var hun 
nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for digtsamlingen Avuncular. 
Onkelagtige tekster. På nORD deltager hun i hyldestarrangementet til 
norske Kjell Askildsen. Kjell Askildsen holder hver gang (…) han er en god 
forfatter – en af de bedste, vi har. – Pia Juul. Mød Pia Juul til hyldest-
arrangement til Kjell Askildsen fredag kl. 18.00 på Store Scene.



KATINKA (DK)
F. 1992. Danmark har fået en markant og særegen sanger, skrev Politiken 
om Katinka, der i 2015 for alvor slog igennem med sin ærlige og upol-
erede poetiske musik. Katinka har vundet DRs KarriereKanonen, optrådt 
på SmukFest, spillet til Kronprinsparrets Priser og spillet til udsolgte 
koncerter. Katinka afslutter fredagens program med en intens intimkon-
cert med fortolkninger af Michael Strunges digte. Mød Katinka fredag 
kl. 20.00 på Store Scene.

KATJA KETTU (FI)
F. 1978. Kettu er opvokset i Rovaniemi i Lapland.  Hun er i dag en litterær 
kendis i Finland og kan også skrive klummeskriver, filminstruktør og for-
sanger i punkbandet Confusa på sit CV. Jordemoderen er hendes tredje 
roman og hendes store internationale gennembrud. Bogen er tildelt en 
lang række priser, herunder den prestigefyldte Runebergpris og flere 
priser for bedste udenlandske roman. Mød Katja Kettu lørdag kl. 15.00 
på Store Scene.
 
HANNE KVIST (DK)
F. 1961. Forfatter og illustrator. Hendes bøger giver ofte stemme til de 
børn, der dagligt forsøger at navigere under de voksnes sære og, for bar-
net, altafgørende beslutninger. Det handler ofte om relationer - og om 
dyr. Hanne Kvist har bl.a. været nomineret til den Nordiske børne- og 
ungdomspris. Hanne Kvists bøger er oversat til mange sprog, deriblandt 
norsk og svensk. På nORD fortæller Hanne Kvist om sin seneste bog Dyr 
med pels – og uden ved et lukket og udsolgt arrangement for kommun-
ens 5. klasser.

ANNETTE LASSEN (DK)
Annette Lassen er lektor på Nordisk Forskningsinstitut. Hun forsker 
primært inden for områderne oldtidssagaer, islændingesagaer, edda-
digte og Snorres Edda. Annette Lassen har redigeret den første sam-
lede oversættelse til dansk af oldtidssagaerne. På nORD fortæller hun 
om den litteraturhistoriske pragtpræstation. Mød Annette Lassen lørdag 
kl. 13.00 på Store Scene.

HANNAH LUTZ (FI)
Hannah Lutz er opvokset i Ekenäs i Finland som del af det fin-
landsk-svenske mindretal, men har de seneste 6 år boet i Danmark, hvor 
hun også har gået på Forfatterskolen. Hun debuterede i år med roma-
nen Vildsvin. Romanen er oprindeligt skrevet på svensk og udkommer i 
Sverige på Albert Bonniers Forlag i 2017. Mit eneste kritikpunkt er, at den 
lille bog er for lille. Fordi jeg bliver grådig og forelsket. – Weekendavisen. 
Mød Hannah Lutz lørdag kl. 12.00 på Dækket.



METTE MOESTRUP (DK)
F. 1969. Hun debuterede i 1998 med digtsamlingen Tatoveringer og har 
siden udgivet fire meget roste digtsamlinger, en romancollage og den 
genrelegende fællesbog Frit Flet, skrevet sammen med Line Knutzon 
og Naja Marie Aidt. Mette Moestrup var i en årrække lærer ved For-
fatterskolen i København. Hun er nu bl.a. tilknyttet Skrivekunstakade-
miet i Bergen og er vejleder på Litterär Gestaltning i Göteborg. Hun er 
ligeledes den ene halvdel af den eksperimenterende performanceduo 
She’s a Show. Mød Mette Moestrup fredag kl. 16.00, når hun åbner 
nORD på Store Scene. Hør også Mette Moestrup, når hun interviewer 
den svenske forfatter og litterat Ebba Witt-Brattström lørdag kl. 11.00 på 
Dækket.

MARIA NAVARRO SKARANGER (NO) 
Med Alle udlændinge har lukkede gardiner går den 22-årige debuteren-
de forfatter for første gang i norsk litteratur i kødet på oplevelsen af at 
vokse op i et indvandrermiljø. Romanen har skabt stor debat i Norge og 
blev solgt til udgivelse i Danmark allerede før, den blev udgivet i Norge. 
Maria Navarro Skaranger fra Romsås risikerer at give konkurrence til eft-
erkrigsforfattere med Groruddalen som opvækstmiljø, som Roy Jacobsen, 
Per Petterson og Jan Kjærstad. – Dagens Næringsliv 
Mød Maria Navarro Skaranger i samtale med Morten Pape lørdag 
kl. 16.00 på Store Scene.

EMMA ELISABETH NIELSEN (DK)
F. 1994 er født og opvokset i Aalborg. Studerer litteraturvidenskab på 
Københavns Universitet. Hun skrev sin første roman som 11-årig og har 
skrevet lige siden. Som 17-årig skrev hun romanen Den med Richard 
Lange. Den lå gemt i skrivebordsskuffen, indtil hun blev spottet af en 
redaktør i forbindelse med en novellekonkurrence. Romanen udkom 
i 2015 på Gyldendal. På nORD holder hun åben skriveworkshop for de 
12-20-årige. Mød Emma Elisabeth Nielsen til åben skriveworkshop 
fredag kl. 15.00-18.00 og lørdag kl. 14.00-17.00 på Agterdækket.

MORTEN PAPE (DK)
F. 1986. Debuterede i november 2015 med den rå roman Planen. Kun 
fire dage efter udgivelsen modtog han BogForums Debutantpris for 
bogen, der i den grad bygger på hans eget liv. Et liv i ghettoen, i Urban-
planen på Amager i København. Eller bare Planen. Morten Pape er i dag 
under uddannelse som manuskriptforfatter på den alternative filmskole 
Super16. Mød Morten Pape i samtale med Maria Navarro Skaranger 
lørdag kl. 16.00 på Store Scene.

BJØRN RASMUSSEN (DK)
F. 1983. Bjørn Rasmussen debuterede som forfatter i 2011 med den græn-
sesøgende og genrebrydende roman Huden er det elastiske hylster der 
omgiver hele legemet, som han modtog Montanas Litteraturpris for. Siden 
er romanen Pynt udkommet. Bjørn Rasmussen kommer til nORD med sin 
digtsamling Ming, som han i år er indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris for. 
Mød Bjørn Rasmussen fredag kl. 19.00 på Store Scene.



ÓFEIGUR SIGURDSSON (IS)
F. 1975. Den islandske forfatter Ófeigur Sigurdsson har høstet stor ros 
for sine bøger. Romanen om Jón og de breve, han skrev til sin kone, 
mens han en vinter opholdt sig i en grotte og forberedte sig på hendes 
og de nye tiders komme (2010, udkommer på dansk 2017) modtog 
han blandt andet EU’s litteraturpris for. Sigurdsson gæster nORD med 
romanen Vildmark, som er hans første udgivelse på dansk. Mød Ófeigur 
Sigurdsson lørdag kl. 14.00 på Store Scene.

JENS SMÆRUP SØRENSEN (DK)
F. 1946. Smærup Sørensen har slået sit navn fast som en af Danmarks 
vigtigste nulevende forfattere. Han nævner selv islandske Halldor 
Laxness som et af sine litterære forbilleder, og på nORD vil han bl.a. 
tale om, hvorvidt det nordiske afspejler sig i hans litteratur. Smærup 
Sørensen debuterede i 1971 med digtsamlingen Udvikling til fremtiden, 
og han har siden skrevet romaner, noveller og skuespil. I 2007 udkom 
romanen Mærkedage, som blev en bestseller og hyldet af både læsere, 
anmeldere og prisuddelere. Han har senest udgivet den anmelderroste 
roman Feriebørn i 2015. Smærup Sørensen har i flere år boet i Lux-
embourg og har haft lejlighed til at få den udefrakommendes blik på 
Norden. Mød Jens Smærup Sørensen lørdag kl. 10.00 på Store Scene i 
samtale med Karin Bojs om det nordiske som begreb.

ARNE SVINGEN (N)
Debuterede som forfatter i 1999 med den anmelderroste voksenroman 
Handlingens mand. Samme år kom børnebogen om Hubert og Pletten, 
som hurtigt blev en stor succes. Siden har han skrevet yderligere otte 
bestsellere om den lidt kiksede dreng med en særlig evne til at komme 
i knibe. Forfatterskabet tæller nu 42 bøger for børn, 9 romaner for unge 
og 8 voksenromaner. Op til nORD udkommer bind 2 af Revolverdrengen 
på dansk. Mød Arne Svingen lørdag kl. 15.00 på Børnescenen.

HANNE HØJGAARD VIEMOSE (DK) 
F. 1977. Viemose er bachelor i antropologi og etnografi og uddannet fra 
Forfatterskolen i 2011. Viemose debuterede i 2011 med Hannah, som 
hun modtog Munch-Christensens Kulturlegat for. Mado udkom i 2015 
og er blevet nomineret til et væld af priser. Det er en rå og usentimental 
’roadbook’ om en kvinde – som har ikke så få lighedspunkter med for-
fatteren selv. ‘Mado’ betyder både mor og morder på fonetisk koreansk. 
Mød Hanne Højgaard Viemose lørdag kl. 13.00 på Dækket. 

EBBA WITT-BRATTSTRÖM (SE)
F. 1953. Forfatter, debattør og litteraturprofessor ved Helsingfors Uni-
versitet. Hun har skrevet en lang række litteraturhistoriske bøger, især 
om kvindelige forfattere, senest Kulturmannen och andra texter. Med 
Århundredets Kærlighedskrig debuterer hun som romanforfatter. Mød 
Ebba Witt-Brattström lørdag kl. 11.00 på Dækket.



PRAKTISK INFO: 

Fredag d. 16.9: 16.00-21.00 
Lørdag d. 17.9: 10.00-17.00 

Entré: 
Voksne:
1 dag: 110 kr.
2 dage: 175 kr.
Børn 0-17 år: 
Fri entré (festivalarmbånd hentes i Receptionen) 

Billetter:
Undgå kø og køb billet på www.billetten.dk 
Billetter kan også købes i Biblioteket Kulturværftets 
reception.

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. 

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

Arrangører: 
Biblioteket og kulturhuset Kulturværftet 
Festivalleder: Gro Frank Rasmussen 

Kulturværftet
Allegade 2
3000 Helsingør 
49 28 36 20
helsbib.dk  /  kuto.dk  

nORD vil finde sted årligt som en tilbagevendende 
begivenhed på Kulturværftet.
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