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Født i København 26. juni

1877 	Familien flytter til Bornholm
1888 	Skomagersvend

MODTAGERE AF

NEXØPRISEN 2019

1890-1893 	Ophold på Østermarie og
Askov udvidede Højskole

PER-OLOF MATTSSON

1893-1894 	Lærer på Odense Friskole

Per-Olof Mattsson er lektor ved Stockholms Universitet og
får Martin Andersen Nexø Fondens pris for sin bog Martin Andersen Nexø: Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär
(2018) med følgende motivering:
Nexø regnes sammen med forfatterne Émile Zola, Jack
London og Maksim Gorkij til dem, der har inspireret den
svenske arbejderlitteratur. I denne stort anlagte monografi
tegnes for første gang et svensk billede af Nexø som digter,
politiker og inspirator af andre forfattere. Mattsson belyser
Nexøs forhold til svenske kolleger som Moa Martinson, Ivar
Lo-Johanson og Eyvin Johnson og tegner ud fra et omfattende arkivmateriale et helhedsbillede af Nexøs virksomhed i
Sverige, og mere generelt: af Nexø set fra Sverige.

1894-1896 	Rejse til Italien, Marokko og
Spanien
1896-1897 	Studier på Danmarks
Lærerhøjskole
1897-1901 	Lærer på Gregersens
Realskole
1898 	Ægteskab med Margrethe f.
Thomsen, med hvem han får
to børn
Fra 1901 	Forfatter på fuld tid
1904-1905 	Medlem af Den radikale
Klub
1910-1918 	Medlem af Socialdemokratiet
1913 	Skilsmisse fra Margrethe f.
Thomsen, andet ægteskab
med Grethe f. Frydenlund
Hansen, med hvem han får
fem børn
1919-1923 	Medlem af Socialistisk
Arbejderparti/Danmarks
Kommunistiske Parti
1923-1930 	Bor i det sydlige Tyskland
1923-1925 	Medlem af Tysklands
kommunistiske parti
1924 	Skilsmisse fra Grethe f.
Frydenlund Hansen.
1925 	Tredje ægteskab med
Johanna f. May, med hvem
han får tre børn
1937-1954 	Medlem af Danmarks
Kommunistiske Parti
1941 	Arresteres af dansk politi
1943-1944 	Flugt til Sverige, eksil i
Stockholm
Eksil i Moskva
1951 	Flytter til Dresden i DDR
1954

Dør 1. juni

AYDIN SOEI
Aydin Soei er med sine sociologiske studier en flittig og
personlig stemme i integrationsdebatten, og hans insisterende saglighed og humanisme tænder ofte et fornuftens
lys i den symbolladede og populistiske danske indvandrerdebat. Aydin Soei får prisen for »Vrede unge mænd« (2016),
»Forsoning«, hvor han fortæller og fortolker sin egen integrationshistorie (2017) og for »Omar - og de andre«, hvor
han undersøger radikaliseringens sociologi (2018).

SARA OMAR
Sara Omar skildrer med sin roman »Dødevaskeren« (2017)
den undertrykkelse, som kvinder udsættes for i et muslimsk-kurdisk landsbymiljø. Undertrykkelsen følger med
romanens hovedperson til Danmark. Romanen udtrykker
en protest mod disse forhold, som mange indvandrerkvinder i et eller andet omfang deler, og muliggør dermed et
oprør.

SOFIE JAMA
Sofie Jamas hovedperson i romanen »Et andet menneske,
et andet liv« (2019) er også en kvindelig 1. generationsindvandrer. Kontrasten mellem børnenes opvækst i det somaliske miljø, der lukker sig om sig selv, og den danske
virkelighed, de indpasses i, giver store vanskeligheder for
hovedpersonen, der udvikler forskellige integrationsstrategier: fra flugt og fuldstændig assimilation til oprør og til
forsøg på at integrere den muslimske kultur med den danske modernitet.
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NEXØ

PROGRAM
Pelle og det politiske
På hvilken måde var Nexøs værker politiske? Svaret er i romanen
Pelle Erobrerens tilfælde hverken
ideologi eller kritik. Det skal findes i dens – omend tvivlende og
uforløste – forsøg på at forestille
sig en praksis, der er i stand til at
forandre de sociale, økonomiske
og politiske forhold.
v. ph.d. Nicklas Freisleben Lund,
post doc., Syddansk Universitet
per-olof mattsson (f. 1952)
är docent i litteraturvetenskap
vid Stockholms universitet.
Han forskar om nordisk arbetarlitteratur, urban modernitet
och modernism under mellankrigstiden och disputerade
1989 med Amor fati. Rudolf
Värnlund som prosaförfattare.
Han är också ordförande i
Eyvind Johnsonsällskapet.

KL. 10.45 – 11.15
Mit møde med Andersen Nexø
Min søster hedder Ditte – og jeg
betragter mig som arbejderklasse.
v. Dennis Gade Kofod, forfatter

per-olof Mattsson

M a rt i n
andersen

n e xø
Den norDiska
arbetarlitteraturens
pionjär

ellerströMs

ellerströMs

Prisoverrækkelse:
Per-Olof Mattsson, Stockholms
Universitet, for sin bog: Martin
Andersen Nexø - Den nordiska
arbetarlitteraturens pionjär.
Motivering ved Henrik Yde.

KL. 14.15 – 14.30
Pause

KL. 14.30 – 15.00

Nexø som taler
Martin A. Nexø var en aktiv og
værdsat taler. Oplægget vil give
en kort præsentation af hans
virksomhed som orator og gå i
dybden med hans berømte tale
i 1913 på Johan Skjoldborgs
husmandssted Dynæs, publiceret som kronik med titlen »Fattigper og fremtiden«.
v. Hanne Roer, lektor i retorik,
Københavns Universitet

KL. 12.15 – 13.15
Frokostpause

KL. 13.15 – 13.45

Min opvækst med Pelle
v. Jonas T. Bengtsson, forfatter

per-olof
mattsson

isbn 9789172474987

KL. 11.45 – 12.15
Soldage, omdrejningspunktet
i Nexøs forfatterskab
Rejsebogen Soldage fra 1903
markerede overgangen fra unge
Nexøs pessimistiske bøger til et
nyt lyssyn, der udmøntede sig i
romanen Pelle Erobreren. Soldage er i kunstnerisk henseende en
af hans bedste bøger. Den er især
interessant for sin satiriske afregning med det selvtilfredse Danmark efter 1901-systemskiftet og
for sin lysende kontrast-beretning om forfatterens møde med
Andalusiens anarkister.
v. Henrik Yde, litteraturhistoriker,
dr.phil.

D

en danske författaren Martin Andersen Nexø
(1869–1954) kan tillsammans med Émile
Zola, Upton Sinclair, Jack London och Maxim
Gorkij räknas in i den exklusiva skara som inspirerat den svenska arbetarlitteraturen. Ändå spelar
Andersen Nexøs författarskap en mycket blygsam
roll i de studier som skrivits om den svenska litteraturen under nittonhundratalet.
I Martin Andersen Nexø. Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär tar litteraturvetaren PerOlof Mattsson ett samlat grepp om Andersen
Nexøs författarskap – med portalverk som Pelle
Erobreren, Ditte menneskebarn och Erindringer.
Han tecknar en bred och mångfacetterad bild av
Andersen Nexø som proletärförfattare, politiker
och inspiratör, ur ett svenskt perspektiv och belyser – förutom själva författarskapet, den svenska
receptionen av hans viktigaste verk och relationen
till kollegor som Moa Martinson, Eyvind Johnson
och Ivar-Lo Johansson – även Nexøs politiska engagemang och påverkan.

n e xø

Velkomst
v. Lisbeth Gundlund Jensen,
Nexøfonden og Søren Bak-Jensen,
direktør, Arbejdermuseet.

KL. 10.15 – 10.45

KL. 13.45 – 14.15

Martin
andersen

KL. 11.15 – 11.45

Den norDiska arbetarlitteraturens pionjär

KL. 10.00 – 10.15

– udvalgt bibliografi

Benny Holst Duo (med
Thomas Puggaard-Müller)
Sange fra albummet Alene
med tekster af Martin Andersen Nexø.
Introduktion af Henrik Yde.

Martin Andersen Nexøs
forfatterskab er meget omfattende og rummer siden
1893 værker i talrige genrer: Romaner, fortællinger,
rejsebøger, digte, skuespil,
artikler og så videre. I hans
Bibliografi (som ikke omfatter alt) er der opregnet
1.060 bøger og artikler med
videre. Man kan argumentere for, at følgende er hans
absolutte hovedværker:

SOLDAGE (1903)

En charmerende rejsebog
fra Andalusien, hvor mange af de temaer, der senere
udfoldes i forfatterskabet,
anslås for første gang.

PELLE EROBREREN
I-IV (1906-1910)

Forfatterskabets absolutte
hovedværk, der på ganske
få år før 1. Verdenskrig
gjorde ham verdensberømt.

DITTE MENNESKEBARN I-V (1917-1921)

Nexø på film
Filmproducent Meta Foldager
fortæller om, hvad det er i
Nexøs værker, der gør dem til
godt filmmateriale.
v. Meta Foldager, filmproducer

KL. 15.00 – 16.00
Prisoverrækkelse
Aktuelle stemmer i integrationsdebatten.
• Aydin Soei – Forsoning – fortælling om en familie; Forsoning – fortællingen om en
familie; Omar – og de andre
• Sara Omar – Dødevaskeren
• Sofie Jama – Et andet menneske, et andet liv
Motivering v. Lisbeth Gundlund
Jensen, Nexøfonden

Det kvindelige modstykke til
Pelle, som dog ikke rummer
denne romans lyssyn, men er
præget af værdisammenbruddet under 1. Verdenskrig.

ERINDRINGER I-IV
(1932-1939)

Forfatterens sene visdomsværk om hans barndom
og opvækst. Mange af hans
fortællinger er i kunstnerisk henseende fuldt ud på
højde med de ovennævnte
hovedværker. Hans Samlede fortællinger I-V omfatter
87 fortællinger.
Alle de ovennævnte værker
er siden 1995 blevet udgivet
af Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab og kan
købes via dette selskabs
hjemmeside: www.dsl.dk

