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Pressemeddelelse fra Dansk Forfatterforening – 5. november 2020 
 

Zinklar-legatet går i år til den amerikanske forfatter Lorrie Moore. 

Legatet er på 100.000 kr. og hylder en dansk eller udenlandsk forfatter, der på 
fremmeste vis har gjort sig gældende inden for novellegenren.  

Mød Lorrie Moore på DR2 på søndag den 8. november kl. 20, når DR i samarbejde 
med Dansk Forfatterforening og andre aktører i branchen præsenterer 12-timers 
bogmaraton.  
 

Legatbestyrelsens motivation 

”Lorrie Moore er en forfatter med et exceptionelt godt øje for menneskelige fejlbarligheder. En 

eminent fremstiller af de utallige situationer i livet, hvor mennesker skuffer hinanden og en 

skarpsindig iagttager af faldgruberne i ethvert mellemmenneskeligt forhold. Og dog – eller 

måske netop derfor – er hendes historier fyldt med boblende humor og en dybfølt solidaritet 

med de menneskeskæbner som skildres. Lorrie Moores noveller giver os en bedre forståelse 

for, hvad det vil sige at være menneske.” 

 

Lorrie Moore  

Moore (f. 1957) har skrevet både romaner, noveller, historier for børn og essays, men er nok 

mest kendt for sine helt særlige noveller. Og her kan fremhæves samlingen Birds of America 

fra 1998 og novellesamlingen Ligesom livet - udvalgt og med forord af Julian Barnes, og 

oversat til dansk af Claus Bech og Pia Juul i 2016. Moores fintmærkende novellekunst rummer 

bl.a. skarpe analyser af kulturelle spændinger i post-9/11 USA. Fx novellen ”Foes” (oprindeligt 

trykt i The Guardian, 2008) og den helt aktuelle novelle ”Face Time” i The New Yorker fra 

september 2020 om USA lige nu.  
Moore har desuden undervist i 30 år ved University of Wisconsin–Madison, og de seneste 7 år 

ved Vanderbilt University – begge steder i faget Creative Writing. 

 

Formand for legatbestyrelsen, Rasmus Hastrup udtaler: 

”Lorrie Moore indtager en central position i nutidig amerikansk fiktion, ikke mindst i kraft af 

sine noveller. Hendes skarpsindige menneskekundskab, overraskende metaforer, uforlignelige 

flair og en til tider næsten subversiv humor gør hendes noveller til et fremragende 

bekendtskab. Lorrie Moore er på én gang ærkeamerikansk og fuldstændig universel.” 

 

Tidligere modtagere af legatet 

Den første modtager af legatet var Klaus Rifbjerg, siden har Julian Barnes, Lydia Davis, Pia 

Juul og Judith Hermann modtaget Zinklar-prisen. 

 

I disse corona-tider 

Legatet skulle traditionen tro være uddelt ved Blixenprisens årlige begivenhed, hvor Lorrie 

Moore skulle optræde live på scenen - fløjet ind fra USA. Men intet er, som det plejer i 2020: 

Færre kan mødes, og events må udsættes. Heldigvis lever litteraturen i bedste velgående, og 

kan nydes hjemme. Legatbestyrelsen har derfor besluttet at henlede al opmærksomhed på 

Lorrie Moores fantastiske noveller, som kan købes i boghandlen og lånes på landets 

biblioteker. Og så kan du opleve Lorrie Moore på DR2 søndag den 8. november 2020 kl.20.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wisconsin%E2%80%93Madison
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanderbilt_University


      
Dansk Forfatterforening 
Strandgade 6, st. 1401 Købehavn K. 
Tlf.: 32 95 51 00 
Telefontid: man-tors 10-12 og 13-15 
Fredag lukket 

  
www.danskforfatterforening.dk  df@danskforfatterforening.dk 
CVR-nr.: 6076 1418  Bankkontonr.: 3001 3015122471 

 

 

 

Skrev over 100 noveller  

Zinklar-legatets midler stammer fra den afdøde novelleforfatter Finn Zinklar (1923-2010), der 

testamenterede størstedelen af sin formue til formålet.  

Finn Zinklar var uddannet korrespondent og arbejdede i regnskabsafdelingen på Toms 

Fabrikker, men levede et parallelliv som forfatter til mere end 100 ugebladsnoveller, fortrinsvis 

kriminalhistorier, som blev bragt i Hjemmet.   

Finn Zinklar levede beskedent i København, han blev aldrig gift og fik ingen børn. Med Zinklar-

legatet ønskede Finn Zinklar at fremme og hylde novellen som litteraturform, og han 

besluttede derfor, at prisen hvert år skal tilfalde en dansk eller udenlandsk novelleforfatter.  

 

Legatet uddeles af   

Prismodtageren er udvalgt af Zinklar-legatet bestyrelse bestående af oversætter Rasmus 

Hastrup, litteraturanmelder og ekstern lektor ved Litteraturvidenskab på KU Kamilla Löfström 

samt lektor Torben Jelsbak ved Institut for Nordiske studier og sprogvidenskab på KU. 

 

Yderligere information 

Kontakt venligst sekretariatschef i Dansk Forfatterforening Sara Strand på tlf. 2752 5027 eller 

ss@danskforfatterforening.dk  
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