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Inger Christensen, 1935-2009, betragtes som en af Danmarks mest respekterede forfattere. Hun 

debuterede i 1962 med Lys og fik sit gennembrud med det i 1969. Værket Sommerfugledalen blev optaget i 

Kulturkanonen i 2006. I 2017 udkom Som var mit sind lidt græs der blev fortalt og året efter Verden ønsker at 

se sig selv. Begge værker bygger på det personlige arkiv, Inger Christensen deponerede på Det Kongelige 

Bibliotek inden sin død, og materialet er redigeret af den svenske digter Marie Silkeberg og Inger 

Christensens søn, Peter Borum. 
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Dy Plambeck, f. 1980 og opvokset ved Buresø i Nordsjælland. Uddannet fra Forfatterskolen i 2004. 

Dy Plambeck debuterede i 2005 med digtsamlingen Buresøfortællinger. Siden er romanerne Texas’ 

rose (2008), Gudfar (2011), Mikael (2014) og Til min søster (2019) udkommet. Dy Plambeck er blevet 

karakteriseret som en af sin generations mest talentfulde og originale forfattere. Hun er desuden kendt 

for sit store samfundsengagement som debattør og skribent for bl.a. Weekendavisen, Politiken og 

Information. 
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Mirian Due, født 1982 og opvokset i Vestjylland. Uddannet fra Forfatterskolen i 2015. 

Mirian Due er digter og salmedigter. Er repræsenteret med otte salmer i Kirkesangbogen og udgav i 

2017 poesibogen Telter i randen af et mørkt øje, sover i knitrende sengetøj på det norske forlag AFV 

Press. Arbejder desuden sammen med musikeren Mikael R Andreasen i salme-projektet Rahbek Due.  
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Marianne Søgaard, f. 1982 og opvokset i Vestjylland. Uddannet fra Rytmisk musikkonservatorium i 

København i 2009. Har udgivet to soloalbums under kunstnernavnet Oui Mari med popsange på dansk 

og har flere sange og salmer optaget i bl.a. Kirkesangbogen (2015). Hun har turneret som skuespiller, 

musiker og dukkefører med blandt andre Folketeatret, Sigurd Barreth og Vokalselskabet Glas, og hun 

er en efterspurgt kordirigent og sangvært i Danmark. Marianne Søgaard er lærer på Silkeborg højskole.  

 


