
Kære Digter! 
 
 

Ny tid og Ordløst. 
 
 
ORDLØST er en flydende form.  
 
Nu kan DU medvirke til mere kaos inden for den digitale ramme, eller 
du kan være med til at skabe mere styring og form på indholdet! Vi er 
åbne for dine behov, og dine input: 
 
Har du nyheder, essays, rejsebeskrivelser, optrædelsesoplevelser (se 
f.eks. Viggo Madsens oplevelse fra Estland nedenstående), 
digtercitater osv., gerne med fotos, collager, skitser mv, du vil dele 
med dine kolleger, send dem da til ORDLØST på mail: 
 
ordloest@gmail.com 
 
Alt modtages og læses. Husk på, at altid er plads til 2 sider mere i et 
digitalt dokument. 
 
ORDLØST er som alt andet i L-gruppen et frivilligt initiativ, og vi kan 
derfor ikke påtage os kritiske tilbagemeldinger på dit indsendte stof. 
Derimod tør vi godt love, at vi vil bestræbe os på at delagtiggøre dig i 
alt væsentligt for faget. Og med dine bidrag når vi langt længere ud, 
ned og rundt, end hvis vi var helt alene. 
 
venlig hilsen, 
Team ORDLØST 
-- 



Tekstalliance 2008.. 
 
der foregik den 23. - 24. august på Kunstakademiet i Oslo på Spasibar, 
har vores udsendte og dygtige lyrik-konsulent, Thurston Magnus, 
skrevet en fantastisk rapport om på utallige A-4 sider. Vi er i færd med 
at få overblik over mængden af anbefalinger og gode idéer, som den 
rummer. Og du vil senere blive oplyst. 
 
 
Tekstalliance 2008 er en messe og et mødested for norske og 
skandinaviske småforlag, litteraturfestivals og tidsskrifter. 
Skulptursalen på Kunstakademiet bruges som udstillingsrum, mens der 
kommer til at være oplæsninger, foredrag, paneldiskussioner, debatter 
osv osv på Spasibar. 
Initiativet er et samarbejde mellem Audiatur, Forlaget Attåt, 
Gasspedal, Litlive, Litteratur på blå, Nypoesi, Utflukt og Vagant. 
 

 

Velkommen til Dorthe Emilie Røssell... 

 
der netop er blevet optaget i DFF's L-gruppe. Dorthe Emilie Røssell  er 
født 1934 opvokset i København. Hun er forfatter, foredragsholder og 
fortæller. Dorthe Emilie Røssell debuterede foråret 2007 med bogen 
Jeg brød et løfte, Roskilde Bogcafe (hendes personlige beretning som 
lille pige under besættelsen). Af andre værker kan nævnes:"Lusitania" 
digtsuite, 2008 Bogforlaget v/D.E. Røssell ("Lusitania" første gang 
udgivet i forlaget Gallos Antologi 2006) Hun er også medlem af Århus 
Poetklub og Dansk Forfatterforenings BU-styrelse, samt Seniorgruppen.  
 
Selv fortæller Dorthe Emilie Røssell, at hun har skrevet og tegnet fra 
hun var lille pige. De første streger, hun satte under besættelsen, 



lærte Dorthe Emilie Røssell af tegneren Svend Otto S.   Samtidig sad 
hun model for  hans pigetegninger.  
 
En anden sjov forhistorie om Dorthe Emilie Røssell er, at hun mødte 
forfatteren Janus Kodal i Sydamerika, som inspirerede hende til at 
skrive de digte, der blev til "Lusitania". Nu går de ud og optræder 
sammen. Man vil kunne opleve dem under overskriften 
 
To digtere snakker og læser op - 
Janus Kodal af sin sjette digtsamling "Hovedbanen og andre impulskøb" 
og Dorthe Emilie Røssell afsin digtsuite "Lusitania".  
 
Janus Kodal www.januskodal.dk og Dorthe Emilie 
Røssell www.dortheroessell.dk 
 
29. oktober 2008 kl. 19:30 To digtere mødes i BogGaveCafeen, 
Vedbæk. Tilmelding hos  www.boggavecafeen.dk 
 
 
26. november 2008 kl. 19:00  Kong Alberto, Stændertorvet, 
Roskilde. 
To digtere mødes over en god flaske vin. Tilmelding hos Heinzes 
Boghandel www.heinzes.dk 
 
 
 

Og velkommen til Pia Valentin Lorentzen.. 
 
der også er optaget i DFF's Lyrik-gruppe. Pia Valentin Lorentzen er født 
1967. Hun er oprindeligt fra Midtsjælland, men nu bosat i København 
med mand og to sønner. Tidligere lægesekretær. Skriver primært lyrik, 
men også essays og noveller og arbejder p.t. på en roman.  
 
Pia Valentin Lorentzen har udgivet digtsamlingen  Tilnærmelsesvis 



fraværende på Forlaget BOD i 2008. Har bidraget til novellesamlingen  
Mandsmod - og andre noveller, Forlaget Darklights 2008 samt 
digtantologien Underskov 2, forlaget Ordsnedkeren 2006. Har desuden 
leveret tekster til skuespiller Anne Marie Helger. 
 
 
 

Viggo Madsen under Full Moon Poetry i 
Estland... 
 
Vi trykker hans oplevelser her til almen genbe-
gejstring; lader tekstens indbyggede opfordringer 
tale ukommenterede til rette hjerte, men siger 
samtidig lige ud, at vi gerne vil have mere af dét! 
Altså, vi vil gerne høre om de ting, store eller små, 
som I mener kan gen-begejstre jeres kolleger. 
 
 
Viggo Madsen fortæller: 
 
I dagene 12-16 september afhold-tes i Estland The 
First Internatio-nal Full Moon Poetry Festival med 
deltagelse af i alt 23 digtere fra (i spredt orden) 
Indien, Finland, Letland, Irland, Shetlandsøerne, 
Sverige, Danmark (repr. ved un-dertegnede), 
Japan og England/ Østrig. Og – stik mod alle 
traditio-ner – ikke i hovedstaden Tallin, men ca. 
75. km derfra, in the middle of nowhere, Haimre, 
i Rapaplamaa sogn, hvor der alt i alt bor 750 
mennesker. Det er langt ude på landet, skal jeg 
hilse og sige. Midt i en ufattelig stor skønhed. 
Derude, hvor landet er så tyndt befolket, at man 
fra busvinduerne af og til kan se et skilt med 
ikonet: Benzintank 28 km.  

 
 
 
 
 



Primus motor i arrangementet var digteren 
Kristiina Ehin, datter af Estlands grand old man 
Andres Ehin (som havde foretaget oversættel-
serne fra engelsk til estisk) og moderen Ly Seppel, 
også digter. Og lad mig sige straks: Det var en 
overvældende succes! 
 
Vi tager et situationsoverblik: Hist hvor vejen slår 
en bugt, står der på højre side en lille orange 
postkasse ved siden af en større, zinkfarvet 
kasset med 8-9 rum, hvori landposten kan lægge 
forsendelser til beboerne i nærheden. Overfor har 
vi så forsamlingshuset: til venstre et bibliotek, 
smukt og indbydende, med 10.000 bd, som nok 
skulle kunne dække sognets behov – ved siden af 
legestue og aktivitetsrum for små og større børn. 
Til højre for indgangshallen teatersalen, komplet 
med scene og det hele, hvor der er opstillet 
stolerækker til ca. 160. Ud over det må folk sidde 
på gulvet og i vindueskarme, hvilket de gør helt 
op til scenekanten, hvor der så myldrer af lyd og - 
tv mænd. Nogle af tilhørerne er kommet 
tilrejsende med bus fra 3 timers væk. Og der er 
ingen – ingen – som udvandrer i løbet af de 5 
timer, hver af de to aftener varer. 
 
Programmet var ret genialt tilrettelagt, med 
oplæsning/oversættelse skiftevis på udenlandsk 
og estisk, afvekslende med musik og sang. Esterne 
er et syngende folkefærd – og sunget blev der! En 
folkemusik(tradition), som de har fælles med både 
irere og andre og som jeg svagt genkalder fra min 
barndom. I danmark er den død, men i de lande er 
den levende. Et uforglemmeligt øjeblik, f-x, da 
Lise Sinclair, digteren fra Shetlandsøerne, midt i  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



sin oplæsning greb violinen og spillede en melodi, 
hun havde lært af sin farfar, og hvor hele salen 
spontant rejste sig op og sang med! Den slags 
oplever vi ikke på de hjemlige breddegrader. 
 
Altså: Man går på og læser sine digte på 
hjemlandets vemodige sprog, bliver oversat og 
modtager stående klapsalver fra et utroligt lydhørt 
publikum. Bagefter modtager man blomster fra 
unge beundrerinder! Ja, det er aldrig for sent at 
blive ung og smuk og Elvis! 
 
Af intense øjeblikke: Dem alle! Men for mig som 
dansker et ganske specielt: Da den unge svenske 
lyriker, Pär Hansson, nærmest hviskede sine digte 
frem for salen, som sad med tilbageholdt 
åndedrag, og jeg som den eneste, der forstod 
oroginalsproget, havde forladt stolerækken i salen 
og bevæget mig helt op til scenekanten, for at få 
det hele med! Sig ikke, at digte ikke kan bevæge! 
Det var dybt intenst! Eller da min roommate, den 
engelsk/østrigske avangardedigter Peter Waugh, 
med jødeharpe i munden og akkompagneret af 
Lise Sinclair på violin og Dave Murphy på huitar og 
slagtøj opførte et rent dada-lyddigt, som må være 
arving til Switters ursonate. Ja, det var åben 
mund og polypper. Med andre ord: I løbet af de to 
offentlige oplæsningsaftener kom vi flot forbi 
digte som nabo til sang, som genbo til billede, som 
ren lyd og som idé. Der var ikke mange rum i 
poesiens hus, som ikke blev ladt ubesøgt. Og den 
tredje oplæsningsaften, hjemme på 
indkvarteringsstedet Luthre Farm (I skulle smage 
deres hjemmebagte brød!) blev oplæsningsrunden 
foretaget på engelsk, så vi alle kunne få 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fornemmelse af hinanden. Og også det blev 
optaget til radioen, som i dagenes løb ændrede 
planer fra en times udsendelse om begivenheden 
til tre! Det var i den grad ovenud! 
 
I dagtimerne foretog vi spændende busudflugter, 
hvor jeg sad sammen med Letlands grand old man, 
Knuts Skujenjeks : spændende samtaler, smukke 
landskaber, gamle tingsteder, hellige træer og 
sten (som stadig tilbedes; undertegnede lagde en 
dansk krone ved hver af dem, ikke for at ønske sig 
gods eller guld, men som hilsen og tak: Madsen var 
her!). Fuglereservater, klinter, middelalderlige 
kalkstensborge. Og den sidste aften: Kædedans 
ved swimmingpoolen i fakkelskær, stadig med 
fuldmånen som garant for det hele. Og først da 
det hele var vel overstået, fortalte Kristiina Ehin 
hvor nervøs hun havde været ved arrangementet: 
Der var kun forhåndssolgt 8 billetter! Så sig ikke, 
at digtere ikke går med livet i hænderne! 
 
Bagefter det abrupte verdensskift, som 
flytransport giver en – hurtigere end sjælen kan 
følge med. 
 
Men det var det vigtigste i verden, så længe det 
stod på! 
 
For nærmere besked om de begivenheden, se fx. 
http://culture.ee, Luulefestival, eller 
International Poetry Festival! 
 
Viggo Madsen 

 

 
 



Månedens citat.. 
 
Redaktørerne er en slags litteraturlærere, men på en måde som er præget af at 
læreren undergraver sin egen autoritet. Det er ikke redaktøren der skal skrive 
teksten, og forfatteren må ikke tage redaktørens forslag helt bogstaveligt.  

Bjørn Themsen 

 

 

Digter med lyd.. 
 
Peter-Clement Woetmann(Youtube). 
 
 
 
 

Fuldstændig gratis.. 
 
I Det Poetiske Bureau d. 21.10 - hver tredje tirsdag i måneden kan du 
møde op, gribe en mikrofon, spille en sang, alt er op til dig. Kom glad 
indenfor Det Poetiske Bureau klokken19-22 og det er gratis. 
 
Sted: Det Poetiske Bureau 
         Griffenfeldsgade 52 
         2200 N 
 
 
 

Mette Moestrup på Louisiana.. 
 
d. 23.10 kl. 19.30 i Louisianas koncertsal. 
 



Nationalromantiske symboler og kulturelle koder. 
 
Digter Mette Moestrup og billede- og performancekunstner Lilibeth 
Cuenca Rasmussen. Hvad betyder "min barndoms vandmølle og 
bindingsværk", nationalromantiske symboler, når følelser bliver til 
politik? Hvad sker der, når den lokale gymnastikforening pludselig går 
for begejstret i takt? Hvor skal man placere sin rodløshed i en global 
verden? 
 
Globaliseringsdilemmaer og hjemstavnstemaer i ord, sang og 
bevægelse. 
 
Vært: Synne Rifbjerg 
 
Louisiana Live er Louisianas mødested, hvor weekendavisens Synne 
Rifbjerg og Politikens Marie Tetzlaff på skift sætter rammen for et 
engagerende møde mellem publikum og kunstnere. 
 
Alle arrangementer foregår kl. 19.30 i Louisianas koncertsal 
Køb billet og læs mere på: 
 
www.louisiana.dk 
 
 

Claus Ankersen på Café Paludan.. 
 
 
Efterårets program for de litterære arrangementer i Paludans Bogcafé 
er igang. 
 
Alle arrangementer foregår på torsdage kl.17. Arrangementerne plejer 
at vare 1-1½ time, og der er gratis adgang. 
 
23. oktober: Claus Ankersen: Spoken Word Show 



 
Paludan Bog & Café 
Fiolstræde 10 
1171 København K 
 
Tlf 3315-0675 
 
www.paludan-bog.dk 
 
 

Artmanifest.. 
 
er netop kommet på gaden. Det er en 56 siders kunstavis i 15.000 
eksemplarer med digte fra poeter fra det ganske land, som er delt 
gratis ud rundt om i byen. Det kan tillige hentes hos Katapult, 
Enghaveplads 1, Fred & the Legends, Gammel Kongevej 153. 
 
 
Der bliver den 23 oktober mellem 18.00-22.00 afholdt en reception og 
højtlæsningsarrangement, hvor man får chancen for at høre digterne 
oplæse deres værker. 
 
Det bliver i "Kongehuset" (Kulturhuset i Ahlenfeldtsgade) 
 
Af medvirkende i avisen kan bl.a. nævnes : 
 
Claus Høxbroe, Charlotte Heje Haase, Gorm Skjødt, Jeppe O, Jesper B. 
Korndal, Kasper Schultz, Lonni Krause, Felicia Lensborn, Oliver Grann, 
Susanne Overgaard, Ulla Hylleberg mfl. 
 
 
 
Artmanifest udgives af kunstgruppen 55manifesto.dk og sponsoreres af 
55DSL. 



 

Uden mad og drikke duer poeter ikke.. 
 
..d. 23-10-2008 
 
Ugens uundværlige LiteraturCafé. Varm mad klokken 19 og litteratur, 
poesifilm og musik fra klokken 20. 
 
Fri entré. 
 
LiteraturHaus 
Møllegade 7, 2200 N 
 
 
 

Helle for Helle Helle i Odense.. 
 
Torsdag den 23. oktober vil Helle Helle fortælle om sit forfatterskab i 
samtale med litteraturforskeren Benedikte Fogh Rostbøll. 
 
Det foregår på Mimeteatret i Odense. 
 
Entré 50 kr., gratis for medlemmer af Litnet. 
 
 
 

Underskoven med sine skud.. 
 
Entré: Ingen 
Hvornår: D. 30.10 
Tid: Kl. 17.00 
Sted: Huset i Magstræde 13 Kbh K 



 
Så går det atter løs i Underskoven! 
Vi glæder os rigtig meget til at se dig. 
Don't miss it! 
 
Hvis du vil læse op: 
 
Henvend dig til Bo Lille med besked om, at du vil på listen over 
oplæsende kunstnere med indslag à max. 4-5 minutter. Hav også et 
bidrag til "Æresrunden" med. Den består fortsat af indslag à max. 2 
minutter. 
 
Hvis du er ny: Send et par tekster og nogle ord om, hvad der evt. skal 
siges om dig ved introduktionen. 
 
Bo Lille mail: bolille@hotmail.com 
 
 
 

Primo/medio 
November 08 

 
Thomas E Kennedy på Tranquebar og Café 
Paludan. 
 
Hele to novemberbegivenheder med forfatter Thomas E Kennedy kan 
præsenteres i Ordløst #11. 
 
Onsdag, d. 5. november 2008, kl 20.00:  Thomas E. Kennedy læser op fra ny 
essay samling RIDING THE DOG: A LOOK BACK AT AMERICA.  Tranquebar 
Bogcafé, Borgergade, København (se www.tranquebar.net).  Oplæsningen er 



på engelsk, men spørgsmål må gerne stilles bagefter på dansk.  
  
Torsdag, d. 20 november 2008, kl 17.00.  Thomas E. Kennedy læser op fra ny 
essay samling RIDING THE DOG: A LOOK BACK AT AMERICA.  Paludan 
Bogcafé, Fiolstræde 10, København.  Oplæsning er på engelsk, men 
spørgsmål må gerne stilles bagefter på dansk. 
  
 

Poetry Slam Fyn, fin finale 2008.. 
 
Hvornår: D. 7.11 08 
 
Kl.: 22.30 
 
Sted: Teater Momentum 
Filosofgangen 19 
5000  Odense 
 
Entré: Ingen 
 
Den fynske finale i Poetry Slam - De to bedste bliver sendt videre til 
DM i Århus. 
 
 
 

København Læser i ugen op til Bogmessen 
08.. 
 
Begivenheden finder sted for første gang 7.-13. november 2008 - i ugen 
op til det årlige BogForum. 
 
Københavns Biblioteker er initiativtager til KØBENHAVN LÆSER og vil 
sammen med bl.a. Glyptoteket, Zoologisk Have, Magasin, Rundetaarn, 



Café Teatret, Literaturhaus, Det Kongelige Bibliotek, Cinemateket, 
Field's og en lang række forlag og boghandlere sørge for, at 
københavnerne bliver præsenteret for bøger og forfattere rigtig mange 
steder i byen. 
 
KØBENHAVN LÆSER er et netværksprojekt, og som arrangør tager man 
selv initiativ til og betaler selv for sit arrangement. Alle aktiviteter 
optages i kalenderen her på hjemmesiden.  
 
KØBENHAVN LÆSER åbner fredag d. 7. november kl. 15 med uddeling af 
gratis bøger i Metroen. Åbningsfesten på Hovedbiblioteket i 
Krystalgade fredag d. 7. november er åben for alle, og i ugens løb vil 
der bl.a. være børnekoncert på Glyptoteket og i Zoologisk Have og 
internationalt forfatterprogram i Diamanten. På Københavns Rådhus 
samles mange af landets læseklubber til arrangementet "Danmarks 
største læseklub". 
 
KØBENHAVN LÆSER skal være med til at profilere Hovedstaden som 
nationalt og europæisk litteraturcenter, bl.a. ved at skabe nye 
mødesteder for forfattere og læsere. Målet er enkelt: endnu flere skal 
have lyst til at læse - og til at dele glæden ved bøgerne med andre. 
 
Find arrangement her. 
 
Arrangører 
 
Sådan deltager du 
 
Styregruppe 
 
KØBENHAVN LÆSER er støttet af: 
 
Kunstrådets Litteraturudvalg 
Københavns Kommune 
Styrelsen for Bibliotek og Medier 



 

BOGMESSE 08 I FORUM d. 14 - 16/11.. 
 
Så skal vi til den igen. Årets store Bogmesse i Forum hvor der er bøger, 
forfattere og publikum i bunkevis.  
 
BogForum 2008 (klik) 
 
Praktisk info (klik) 
 
Se udstillere hér. (klik) 
 
Se forfattergalleri hér. (klik) 
 
Se Praktisk info hér. (klik) 
 
Se Program hér. (klik) 
 
Dansk Forfatterforening er i øvrigt at finde på Stand 35 
Mere om det i næste Ordløst. 
 
 
* 
 
VH Lonni Krause & Team Ordløst 

 
 


