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Litteraturdage 
Virkelighed og digtning 

13. – 18. februar 2013 
 
Medvirkende:  
 Niels Brunse, oversætter, forfatter 
  Birgitte Bruun, sangerinde 
  Katrine Marie Guldager, forfatter 
  Laurits Gregersen, lektor 
  Stefan Kjerkegaard, adjunkt 
  Erik Skyum-Nielsen, lektor, litteraturkritiker 
  Ursula Andkjær Olsen, forfatter 
  Gudmund Rask Pedersen, forfatter, præst 

 Dan Ringgaard, dr. phil., lektor 
 Bjarne Sandstrøm, lektor 
 Henrik Sørensen, pianist 
 Jens Smærup Sørensen, forfatter 

   
Programarrangør og vært: Gunnar Kasper Hansen 
 
 
 
Onsdag d. 13. februar 
 
  Ankomst i løbet af eftermiddagen 
  Eftermiddagskaffe i Pejsestuen til kl. 16.00 
 
kl. 17.30 Middag 
 
kl. 19.30  ”Ulven” og ”Lille Hjerte” 

Katrine Marie Guldager fortæller om sin nye romanserie, 
som begynder i 1938 og forhåbentlig først slutter i 2011. 
Hun fortæller, hvad serien handler om, hvad ideen med           
den er og læser op. 
v. Katrine Marie Guldager 
 

http://www.google.dk/imgres?hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=ODO_Lrngp_SYCM:&imgrefurl=http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Laeseklubber/Klassikerklubben/Klassikeranbefalinger/&docid=gFovkCK2ZKvo1M&imgurl=http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/34057FAA


 

 
Torsdag d. 14. februar 
 
kl. 10.00  Menneskene fylder så lidt i strandens tid.  

 Og ingenting i havet 
Om Peter Seebergs forfatterskab i tiden og ved dens 
grænse. 
v. Bjarne Sandstrøm 
 
 
 

kl. 15.00 Det eneste jeg vil sige... 
Da Tomas Tranströmer i 2011 fik tildelt nobelprisen i litteratur, skete det med 
begrundelsen at 'han i fortættede, gennemlyste billeder giver os ny adgang til 
det virkelige'. Så få var ordene om et forfatterskab der, skønt det strækker sig 
over 50 år, ikke fylder mere end godt 300 sider. Det er altså ikke kun de sprog-
lige billeder, der er fortættede, det er hele Tranströmers poetiske univers. Må-
ske kan det sammenfattes ved at citere de sidste fire linjer af digtet April og 
stilhed fra samlingen Sørgegondolen fra 1996: 
  
   ”Det eneste jeg vil sige 
   glimter uden for rækkevidde 
   som sølvet 
   hos pantelåneren”. 

 
Foredraget vil være en gennemgang af Tranströmers digtning, et 
forsøg på at belyse forholdet mellem det sagte og det usagte og på 
at bestemme den måde, han formulerer begge dele på, ikke mindst 
gennem den betydningsmættede brug af billeder. 
v. Laurits Gregersen 
 

 
kl. 19.30 ”Hjertet slår og slår 

Jens Smærup Sørensen læser op og fortæller om bogen, og 
kommer herunder ind på forholdet mellem fædre og sønner, 
børneopdragelse før og nu og på forholdet mellem erindring 
og fiktion. 
v. Jens Smærup Sørensen 
 

http://www.google.dk/imgres?hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=pW2SWa-q5qp_NM:&imgrefurl=http://presseservice.gyldendal.dk/Forfattere.aspx%3Fpage_authors%3D40&docid=kL66Iow1vXEa2M&imgurl=http://ifilserver.gyldendal.dk/portraets/6283_3237_36
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=uY_wMkPxpWWuKM:&imgrefurl=http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/66340:Kultur--Seeberg-afproevede-prosaens-former&docid=uTWdVCaaWHNbiM&imgurl=http://www.kristeligt-dagblad.dk/modul
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4AURU_daDK499DK505&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=l5HrYze0aWMjJM:&imgrefurl=http://www.guardian.co.uk/books/tomas-transtromer&docid=LTY0V3Hb6v-DRM&imgurl=http://static.guim.co.uk/sys-images/BOOKS/Pix


 

Fredag d. 15. februar 
 
kl. 10.00  At tænke STORT  litteratur og kristendom – 
et foredrag omkring Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren. 
Hvad er et menneske? Hvordan hænger et liv sam-
men? – Hvorfor snævre ind og tænke småt, når nu 
muligheden foreligger for, med kristendommen i ryg-
gen, at tænke stort? At insistere på tilgivelse, på mu-
lighed (opstandelse!) – og kunne gøre det fordi det er, 

hvad der gives mig: Fremtiden, den 
nye dag, det næste øjeblik – som mu-
lighed. Foredraget vil forsøge at udfol-
de centrale kristne begreber ud fra bo-
gen "At tænke STORT”,   
v. Gudmund Rask Pedersen 

    
kl. 13.00 Udflugt til Ribe Kunstmuseum 

Museet genåbnede i 2010 efter en storstilet restaure-
ring. Den permanente samling består af en række ho-
vedværker af danske guldaldermalere, skagensmalere 
og klassiske modernister. Der er en særudstilling af 42 
værker lånt fra Skagens Museum, repræsenterende 
alle de kendte skagensmalere. Vi drikker kaffe i muse-
umscafeen. Hjemkomst kl. 17.00. Pris: 200 kr. 
 

kl. 19.30 Hjerte og Forstand 
En aften med sange og tekster af vores danske PH og  
af Kurt Tucholsky, der blev kaldt "den tyske PH”.   
 

Hjertevarme, sund fornuft, humor, menneskelighed, ren 
pjank, mod og dybt engagement - er ord, der beskriver vores højt  elskede 
digter og viseforfatter Poul Henningens sange - ; de samme ord kan bruges 
til at beskrive en af Tysklands mest elskede digtere og cabaret-forfattere  fra 
1920'erne, Kurt Tucholsky, hvis humor og sanselighed er i familie med den 
måde, vi danskere ser på tilværelsen. Begge forfattere beskriver i deres san-
ge, hvor kostbart livet er, og de to forfattere supplerer hinanden yndefuldt og 
stærkt i dette program. Kurt Tucholsky ( 1895-1935)s tekster og san-
ge  opføres sjældent i Danmark, nok, fordi der findes meget få oversættelser 

af hans værker. PH kræver ingen præsentation, 
han er endda for tiden særligt aktuel  grundet 
Hans Hertels ny, til skyerne anmelderroste  PH 
biografi. 
v. Birgitte Bruun og Henrik Sørensen 
 

http://www.google.dk/imgres?hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=7NEr-IATRQkDMM:&imgrefurl=http://ugebladetnaestved.dk/Ind-paa-livet-af-Bertolt-Brecht/Ugebladet-Naestved/artikel/232489&docid=AJViCMNFdGjUsM&imgurl=http://www.sn.dk/modules/xpho
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=82ULQgE--WsBcM:&imgrefurl=http://www.kristendom.dk/artikel/403589:Fra-bloggen--Stavning-er-betydningsfuld&docid=URGKEnrQd03XnM&imgurl=http://www.kristendom.dk/modules/xphoto/cache/9/
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4AURU_daDK499DK505&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=4lJGi5Wl43zTAM:&imgrefurl=http://www.bemodern.net/designers/poul-henningsen/&docid=mA0xswbZQMvurM&imgurl=http://www.bemodern.net/wp/wp-content/themes
http://www.google.dk/imgres?hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=ee93pMlrRUyDbM:&imgrefurl=http://www.guardian.co.uk/books/2011/nov/20/breivik-norway-crime-fiction&docid=6Z9KfsKLjGzsBM&imgurl=http://static.guim.co.uk/sys-images/Observer/Colum


 

Lørdag d. 16. februar 
 
kl. 10.00 At oversætte Shakespeare   
Niels Brunse arbejder på en komplet nyoversættelse af 

Shakespeares skuespil og sonetter. 
Det er en kæmpestor opgave, der byder på både glæ-
der og trængsler - og på et nærmest dagligt gensyn 
med en af de allerstørste digtere i historien. Niels 
Brunse har meget at fortælle om.  
v. Niels Brunse 
 

kl. 14.00  Helle Helle og den gudsforladte hverdag 
Helle Helles fem romaner og tre kortprosaværker har gjort hen-
de til en af landets mest læste og roste forfattere. Foredraget vil 
søge at komme hele kompasset rundt og beskrive hende som 
del af den nye hjemstavns- eller steds-litteratur, som deltager i 

90'ernes andet eller tredje kvindelitterære gen-
nembrud og som ærke-minimalist. Endelig vil 
Erik Skyum-Nielsen med afsæt i disse tre di-
mensioner kortlægge det livsbillede, der tegner 
sig i det samlede forfatterskab: Psykologisk, eksistentielt og 
(?) religiøst. 

v. Erik Skyum-Nielsen 
 
kl. 19.30  Kriser og katastrofer i nyere islandsk litteratur   
Nordisk Råds Litteraturpris gik i 2011 til den islandske forfatter Gyrðir Elías-
son (f. 1961), der modtog de 350.000 kr. for novelle-
samlingen ”Mellem træerne” (Forlaget Torgard). Erik 
Skyum-Nielsen, som har oversat bogen til dansk, vil i 
foredraget introducere til værket og samtidig give en 
teoribaseret indføring i novellegenren. Herefter præ-
senteres Gyrðir Elíassons nyeste udgivelse på dansk, 
den korte roman ”Ved Sandåen”, om en fraskilt maler, der isolerer sig i den 
islandske natur.  
v. Erik Skyum-Nielsen 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nielsbrunse.dk/sider/forside/billede.jpg&imgrefurl=http://www.nielsbrunse.dk/&h=299&w=448&sz=29&tbnid=0boyGLX6mpLNyM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__gYDODUDwR8o_w-BPzcVQjJzHWSo=&docid=M5V5I_ftjvUyrM&hl=da&sa=X
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4AURU_daDK499DK505&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=OHA2ZOTZBpbtWM:&imgrefurl=http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE1256922/helle-helles-nye-pageturner-giver-klaustrofobi/&docid=mWOP
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4AURU_daDK499DK505&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=NSfboP5sz6neQM:&imgrefurl=http://anactorwrites.wordpress.com/2012/05/07/shakespeare-authorship-controversy-what-controversy/&docid=chSJaI432mGuKM&img


 

 
Søndag d. 17. februar 
 
kl. 10.00 Gudstjeneste i Klosterkirken 
 
kl. 15.00 Emil Aarestrups digte 

I Emil Aarestrups digte indgår det erotiske de mest 
forrygende forbindelser med det æstetiske, sikkert 
fordi begge dele handler om at sanse og være til 
stede i verden. Aarestrups verden er netop det, 
sanselig, og sjældent mere end det. Det er det mo-
derne ved ham. Hans styrke og måske også hans 
begrænsning. 
v. Dan Ringgaard 

 
kl. 19.30  Det 3. årtusindes hjerte 

Ursula Andkjær Olsen læser fra sin seneste bog Det 3. årtusin-
des hjerte og taler om magt, marked og moderskab. Om 
længslen efter at være natur, om dyriskhed og civilisation og 
om de komplicerede netværk, som holder både naturen og kul-
turen i gang.  
v. Ursula Andkjær Olsen 
 

   
   Let anretning 
 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://pure.au.dk/portal/files/15246558/Dan_Ringaard.jpg&imgrefurl=http://person.au.dk/nordr@hum&h=234&w=156&sz=22&tbnid=-MpT03RPmH9GKM:&tbnh=107&tbnw=71&zoom=1&usg=__HcG_WC74_ojrFvMa20mPyfArGuY=&docid=YqfCXfZrtH3j7M&hl
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=s6CRzAFiPYcfiM:&imgrefurl=http://udd.uvm.dk/200302/udd200302-01.htm%3Fmenuid%3D4515&docid=XAwqt8XGWpno5M&imgurl=http://udd.uvm.dk/200302/images/ursula_andkjaer_olsen.jpg&w=200&h=257&
http://www.google.dk/imgres?hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=-m2rARup2QCSxM:&imgrefurl=http://www.kb.dk/da/kb/nb/ha/web_udstil/aarestrup.html&docid=w_E9verRlCOBvM&imgurl=http://www2.kb.dk/elib/mss/aktuelt/aare.jpg&w=150&h=244&ei=tBqyUMSNJ


 

Mandag d. 18. februar 
 
   Værelset er til disposition til kl. 10.00 
 
kl. 10.00 Død, virkelighed og verden i Knausgårds litteratur 
En introduktion til Karl Ove Knausgårds forfatterskab, som det ind i en samti-
dig litterær kontekst med hovedfokus på en læsning af Knaus-
gårds hovedværk Min kamp, hvor der fokuseres på Knaus-
gårds selvfremstilling i forbindelse med værket, hans måde at 

fortælle på samt på en række tematiske omdrej-
ningspunkter i Min kamp, såsom erindring, person
- og familierelationer, forholdet mellem det, 
Knausgård kalder virkelighed  
og verden, og ikke mindst værkets forhold til dø-
den. 
v. Stefan Kjerkegaard 
 

kl. 12.00  Frokost.  
  
Afrejse i løbet af eftermiddagen 
 

http://www.google.dk/imgres?hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=aNMNSjMJaAw_nM:&imgrefurl=http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(e6c02551-bd69-4826-8b4a-6dfdf4980530).html&docid=eQW5KPJI0HTjEM&imgurl=http://pure.au.dk/portal/files/22426575/_
http://www.google.dk/imgres?hl=da&tbo=d&biw=1920&bih=953&tbm=isch&tbnid=3euGcenuhVk2LM:&imgrefurl=http://www.lindhardtogringhof.dk/da-DK/Forfattere/Forfatter.aspx%3Fq%3DKarl%2BOve%2BKnausg%25C3%25A5rd%26id%3D%257B46C8BE72-A7FF-4136-8418-76EA6286DFBD%257D


 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Pris 
Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person 4.450 kr. 
1½-rums dobbeltvær. med bad og toilet pr. person 4.700 kr. 
Enkeltværelse med bad og toilet 4.950 kr.  

I prisen er medregnet ophold, helpension og program. 
Udflugten betales særskilt.   
 

Man er velkommen på Refugiet det antal dage, som man har mulighed for - 
kortere eller længere tid, end programmet varer.   
 

 
Tilmelding 
Tilmelding til Løgumkloster Refugium, 6240 Løgumkloster. 
Med Refugiets bekræftelse af tilmeldingen følger giroblanket.  
Betalingen bedes foretaget, inden refugiedagene afholdes. 
 
Kontoret  
Telefontid mandag - fredag mellem kl. 8.00 og 16.00.  

Dagens rytme   
 

kl.   8.15-9.00 Morgenmad   
kl.   9.10 Morgensang i klosterets gamle  
   Kapitelsal – alle hverdage 
kl. 12.00 Frokost 
kl. 14.30-16.00 Eftermiddagskaffe/-te  
kl. 17.30 Middag 
kl. 18.30 Aftensang i Løgumkloster Kirke 
   - alle hverdage 
   Middagskaffe/-te 
 

 

LØGUMKLOSTER REFUGIUM   
6240 Løgumkloster     
Tlf. 74 74 33 01    
 

www.loegumkloster-refugium.dk 
mail@loegumkloster-refugium.dk 
 

Forstander: Gunnar Kasper Hansen   
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