
BYSNAK

Helsingør Dagblad A/S • Klostermosevej 101 • 3000 Helsingør
Telefon 49 22 21 10

4 1 0

5 700004 004411

Kom og nyd den dejlige stemning og det helt fantastiske store  
julebord med de bedste juleretter fra både Sverige og Danmark.

Inviter familien eller vennerne, men husk at bestille bord i god 
tid så du får netop den dag du ønsker. Der er rift om pladserne.

Ring og bestil plads nu på telefon + 45 72 68 60 28. Alle hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 16.00 
Læs mere på www.scandlines.dk

STORT JULEBORD
OMBORD PÅ AURORA

Pris fra DKK 249,-
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Glenn Enrico Buhl Liwervall 
har netop udgivet sin anden 
bog, en digtsamling. Han 
skriver også noveller, slo-
gans, erotiske fortællinger og 
planlægger en børnebogsse-
rie. Det langsigtede mål er at 
kunne leve af at skrive.

Af Claus Kjærsgaard

HELSINGØR: - Jeg har ikke 
noget valg. Skriveriet er mit 
kald. Det kan du skrive, hvis 
du skal sætte en overskrift 
på, siger Glenn Enrico Buhl 
Liwervall. Glenn, der er 51 år 
gammel, er aktuel med digt-
samlingen »Kun'traster«.

Det er den anden digt-
samling, som Glenn Liwer-
vall udgiver. Den første hed 
»Liwervalls univers«.

Glenn Liwerwall er egent-
lig københavner, men fl ytte-
de i juni til Helsingør.

- Det var et helt bevidst 
valg for at få mere fred til at 
skrive, siger Glenn Liwer-
vall, der blandt andet nyder 
de mange naturmuligheder, 
og at der er lidt mere roligt i 
Helsingør, end der er i Kø-
benhavn.

Glenn Liwervall vil meget 
gerne leve af at skrive, og han 
synes, at han er kommet et 
godt stykke af vejen. To digt-

samlinger med et foreløbigt 
samlet oplag på 700 eksem-
plarer rækker måske ikke 
så langt, selv om det i dig-
tersammenhæng er ganske 
pæne tal. De er dog kun en 
del af Glenn Liwervalls skri-
verier. Han har også fået ud-
givet både digte, noveller og 
erotiske fortællinger i diver-
se magasiner.

Digtsamlingen skal da 
også følges op med en snar-
lig novellesamling lige som 
en samling med erotiske for-
tællinger er på vej. En del af 
dem har tidligere været bragt 
i det nu lukkede Tidens Kvin-
der. Glenn Liwervall plan-
lægger også en børnebogs-
serie.

- Det bliver en stor udfor-
dring, for der skal teksterne 
være meget korte, og vægten 
skal lægges på billederne, 
fortæller Glenn Liwervall.

I det hele taget vil Glenn 
Liwervall gerne udtrykke sig 
på så mange måder som mu-
ligt. 

- Jeg har fundet min passi-
on, siger han om sin kærlig-
hed til sproget.

Glenn Liwervall er ud-
dannet inden for sundhed-
sektoren og vagtbranchen. 
Det lyder måske ikke som en 
oplagt baggrund for en for-

fatter. Der kom dog et vende-
punkt i Glenns liv, da han for 
otte år siden blev skilt. Han 
begyndte at skrive digte og 
opnåede også at få dem trykt 
i fl ere magasiner.

Han begyndte også at 
skrive noveller, og deltog i 
konkurrencer. Da han op-
nåede en andenplads i en af 
Tårnby Biblioteks konkur-
rencer tændte det en gnist:

- Jeg tænkte, at hvis jeg 
kan blive nummer to, så kan 
jeg også vinde, siger Glenn. 
Det er da også lykkedes ef-
terfølgende at vinde fl ere for-
skellige konkurrencer.

Glenn beskriver selv sin 
stil som »god drama med en 
snert af humor og en krølle 
på halen«. Det gælder også 
for hans digte, hvor han læg-
ger vægt på at være kort og 
fyndig.

- Less is more, siger Glenn 
Liwervall, der også kan lide 
at lege med ordene, gerne i 
rim. Ordlegen har han også 
brugt i en helt anden sam-
menhæng; Slogankonkur-
rencer.

For tre år siden deltog han 
i verdens største slogankon-
kurrence. Kort & Godt ud-
skrev konkurrencen, der fi k 
18.832 forslag fra mere end 
2000 deltagere. Tre af de ti fi -

naleforslag havde Glenn Li-
wervall forfattet. Blandt dem 
var denne anbefaling:

- Undgå varige mén. Lad 
Granitbutikken levere dine 
sten.

Et andet slogan anbefaler 
et låsefi rma:

- Vick - Så undgår du ud-
brud efter indbrud.

Indtil videre giver Glenn 
Liwervalls mange skriverier 
ham en biindtægt, men han 
håber som nævnt at kunne 
leve af dem. På lidt længe-
re sigt har han yderligere en 
strategi. Han vil gerne skrive, 
men kunne også godt tænke 
sig at få et gennembrud som 
foredragsholder. Her kunne 
et af emnerne passende væ-
re, at man skal tro på sig selv 
og sine evner, selv om man 
ikke har fået papir på sine 
evner.

- Jeg har i hvert fald fundet 
mit wakeup-call, siger Glenn 
Liwervall.

Glen Liwerwall præsente-
rer »Kun'traster« den 12. de-
cember mellem klokken 12 
og 13 hos Bog & Idé på Sten-
gade i Helsingør. Her vil han 
signere sine digtsamlinger 
samt læse digtet »Julefro-
kost« op. 

Glenns fascination 
for ordene

Glenn Liwervall har allerede skrevet i en række magasiner og er nu aktuel med sin anden digtsamling »Kun'traster«. (Foto: Torben Sørensen)  

En af avisens læsere, Jørgen Hougaard, som er histo-
risk interesseret og ved alt, hvad der er værd at vide om 
Helsingør Værft har sendt et foto til redaktionen med 
følgende tekst:

- Her er et sjovt billede, der viser hvor lidt plads, der 
var i dokken, når for eksempel ØK s̀ store skibe var in-
de for dokning og reparation. Jeg husker også, når M/S 
California, som tilhørte DFDS ,var inde for dokning. 
Ja så måtte det store ror løftes af, for at dokporten kun-
ne lukkes, skriver Jørgen Hougaard, som er tidligere 
værftsarbejder.

Dok var næsten for lille 

Knap 500 elever deltog
i hjælpearbejde 
Det skorter ikke på mangel på vilje til at hjælpe' an-
dre blandt unge, der går på en lokal ungdomsuddan-
nelse.'  Det fremgår af' en optælling, som' Operation 
Dagsværk har sendt ud. Her kan man læse, at 489 ele-
ver fra Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymna-
sium og Erhvervsskolen Nordsjælland HF i Helsingør'  
havde meldt sig til Operation Dagsværk onsdag den 4. 
november.' Her tjente de penge til' SOS Børnebyernes 
projekt, som hjælper unge, der er i gang med at tage en 
ungdomsuddannelse i Somaliland.

Et foto af M/S PATAGONIA (ØK) i dok på Helsingør Skibsværft i 
1965. Dokken var egentlig for lille, men værftet ville gerne have 
ordren, så skroget blev passet ind i dokken med kniberi, fortæl-
ler Jørgen Hougaard. 


