
 



Kære digter! 
 
Team Ordløst forsøger at gøre nyhedsbrevet nemmere at gå til. Kan det læses, eller skal skriften være 
større? Er dokumentet for stort til din indbakke? Andet? Lad høre fra dig (klik hér:  
mailto:ordloest@gmail.com) 
 
 
Du kan selv få meget til at ske for Ordløst og for dine kolleger, ikke mindst når du sender dine indlæg til 
redaktionen. Du kunne fortælle om et releaseparty, om en betagende live-oplevelse fra en oplæsning, 
eller fra andet arrangement, der er blevet hængende i din erindring. Dine bidrag kunne også være små 
essays, nyheder du har fundet på nettet eller i en avis om danske og udenlandske digtere, lyriske 
manifester af ældre og nyere dato, henvisninger til lyriske databaser, portaler, forlag du kan anbefale, 
eller eller eller. Og det må selvfølgelig også meget gerne være annonceringer af dine egne og kollegers 
kommende udgivelser. Alt, du finder relevant at dele med dine kolleger. 
 
I december håber og satser L-styrelsen på at kunne lave en julefrokost for L-gruppen. Alt afhænger af 
styrelsesmedlemmernes mulighed for tid væk fra familie, arbejde og børn. Har du lyst at være nisse for 
dine kolleger en aften i Storstaden, skriv fluks til mellemmanden på krabat@menneske.dk eller ring 
20494468. Vi takker på forhånd. 
 
L-styrelsen har nu fået mulighed for at knytte eksterne lyrik-konsulenter til. Vi siger derfor velkommen til 
Brian P Ørnbøl (Århus), Jeppe O (Viborg), Cindy Lynn Brown (Fyn), Martin Johs Møller (KHB) og 
manden uden filter, Thurston Magnus (KBH), hvis rapport fra Tekstallianse 08 frigives senere i brevet. 
Team Ordløst har opfordret de gæve konsulenter til at komme med en præsentation af, hvem de er og 
hvad de laver; disse følger, når de er tikket ind på fjernskriveren. 
 
Disse unge forfattere vil komme til at præge ORDLØST og arbejdet i L-styrelsen. Vi siger tak for tilliden 
og byder lyrikkonsulenterne så hjertens velkommen!  
 
 
 
23.10. 2008   
Redaktionen  
ordloest@gmail.com                                         
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Sultnekunstnerne.. 

Husk Bogmessen i Forum d. 14 – 16.11.  
Til Linksamling 
 
Sen tilføjelse:  
Invitation til LO og Socialdemokraternes kulturkonference 14.11. 
 
god fornøjelse. 
 



Litteraturlunds Bokfestival hinsidan kalder børn og voksne.. 
 
Fra den 23.10 – 25.10  vil man  kunne træffe spændende forfattere i Lund som er værd at stifte 
bekendtskab med. Initiativtagerne bag festivalen har sluppet programmet fri og dét, plus meget mere, 
kan studeres her:  
 
http://www.litteralund.se/ 
 
-> -> -> -> 
 
Gå f.eks. klassisk med Proust i Stockholm .. 
 

 
 
... søndag den 26.10. kl. 15.00 – 16.30 og de efterfølgende søndage (undtagen d. 2. nov). Det er 
Forum Contemporary – Stedet for Kultur, der præsenterer eventen. Læs, hvad du kan vente dig af 
oplevelser i november hér: 
 
http://www.forumkultur.se/ 
 
 
 

http://www.litteralund.se/
http://www.forumkultur.se/


Den lyriske blodtransfusion.. 
 
..foretages af den dansk/rumænske Litteraturfest i henholdsvis Underwood Ink i Ryesgade søndag den. 
26.10 kl. 19.00 hvor digterne Robert Serban og Mihail Galatanu (Rumænien), Kristina Stoltz, Marianne 
Larsen og Aleksandar Sajin giver farve til dine kinder – og LiteraturHaus. 
 
Den 27. 10 08 kl. 19.00. I literaturHause kan du lytte til Robert Serban (Rum.), Mihail Galatanu (Rum.), 
Kristina Stoltz (DK), Aleksander Sajin (DK) og Marianne Larsen (DK). 
 
Sofie Guillois Larsen minimalistiske "harpcore" vil være lydspore til de to dage. 
 
 

  
 
  www.myspace.com/thisisharpcore 
 
 



Ib Lucas hos Paludan 
 
Præsenterer sin nye roman om en forsker, der kommer på sporet af en skjult forbindelse mellem den 
danske astronom Tycho Brahe og Shakespeare. 
 
Kom forbi Paludans Bogcafé, Fiolstræde 10, 1711 Kbh K, torsdag den 30.10 kl. 17.00 – grats entre at 
hænge frakken i. 
 

 
 
  Tycho Brahe  



Susanne Jorn i Japan  
 
En stor poesifestival finder sted i Tokyo den 31.10. – 2.11. 
 
Foruden Susanne Jorn vil forfattere deltage fra Tyrkiet, Australien, Portugal, Norge, Mongoliet, Finland, 
Polen, Belgien, Irland, Italien, Kina, USA og mange flere.  
 

 
 
http://www.tokyopoetry.net/flyers/flyer_E.html 
 
 
 
 

http://www.tokyopoetry.net/flyers/flyer_E.html


Dy Plambeck og Morten Okbo på Vesterbro Bibliotek.. 
 
Og tager udgangspunkt i ’Texas Rose’ med en strålende performance hvor familieforhold studeres 
ganske nøje. Noget med at faster Lilian længes utroligt meget efter Det Vilde Vesten. Vil du vide mere 
så duk op den 2.11 kl. 13.30 – 14.30 – Lyrskovsgade 1758 Kbh V 
 
 
 
Koncert/oplæsning med Peter H. Olesen, Michael Lund  
og CS Nielsen. 
 
... og du skal helt til Sorø d. 2. november kl. 14.00, hvor disse 3 prisnominerede herrer optræder.  
Til gengæld vil de give den hele larmen, med laptop, steel og guitar.  
 
Peter H. Olesen læser også op af sin debutroman ’Korrekturlæseren’, der udkom på Gyldendal 2008. 
 
Altså, her foregår det: Vestsjællands Kunstmuseum, Storgade 9, Sorø  
 

              
   
              Peter H. Olesen. 
 
 



Hans Kornø Rasmussen hos Café Paludan.. 
 
og det er ganske vist, at du kan opleve samfundsforskeren d. 6.11 kl. 17.00, hvor han vil fortælle om 
den danske befolknings historie fra istiden og til i dag.  
 
Der er gratis entré. 
 
Café Paludan 
Fiolstræde 10 
1117 Kbh K 
 

 
  
 

 
 

  Isblok    



Traditionen Tro – digter med lyd.. 
 
Fra hedengangne københavnske ArtClubs faste repertoire af optrædende digtere og musikere høres her 
Jo Marbæks verden - Jens O. Magnussen (stemme), Adele Ahal (guitar) og Henry Kjierulf 
(sopransaxofon) 
 
Selv siger Jens Magnussen: "Sproget er min førerhund. For at færdes frit som blind i livets strøm af 
skærmydsler, rutiner og mysterier har jeg altid brugt dets skærpende sanser til at opdage hvad, der er 
hvad, og hvordan det ene affødes af det andet i et konstant fascinerende kredsløb." 
 

  
 
  Jo Marbeks verden 
 
'Sort på hvidt' 
http://www.youtube.com/watch?v=vzFKnwMLRwE 
 
andet materiale 
http://www.youtube.com/results?search_query=jo+marbek&search_type=&aq=f 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vzFKnwMLRwE
http://www.youtube.com/results?search_query=jo+marbek&search_type=&aq=f


Oplæsning i Møllegades Boghandel med.. 
 

 

Për Thörn, Peder Alexis Olsson, Rasmus Graff og Martin 
Johs Møller.  
 
Det hele foregår d. 7.11 kl. 16.00, 
  
Møllegade 8A, 2200 Kbh N  
 
Og der er gratis entré. 
 
 
 
 
  
 
 
<--- Blandt andet Martin Johs Møller 

 



København Læser igen-igen.. 
 

 
 
..og der er kommet mange flere på programmet, siden forrige Ordløst blev sendt ud.  
 
Oplysende link: http://www.kbhlaeser.dk/ 
 
 
-> -> -> Tag et billede af det læsende København  
 
Er du god bag et kamera, opfordes du til at tage et billede af det læsende København i tiden d. 7.11 – 
13.11 – du kan nemlig deltage i en fotokonkurrence – læs mere her:  
 
http://www.kbhlaeser.dk/fotokonkurrence 
 
 
 

http://www.kbhlaeser.dk/
http://www.kbhlaeser.dk/fotokonkurrence


Thurston Magnus’ officielle rapport fra Tekstallianse 2008.. 
 

 

Udsnit af Thurston Magnus’ 
tapet efter besøget i Norge, 
hvorfra han som L-styrelsens 
udsending slæbte flere tons 
tidsskrifter og undergrundsbøger 
med tilbage til DK. Giv ham en 
hånd! 
    Mine Damer og Herrer... 
(trommehvirvel)... Her kommer 
SUPER – T: 

 
 ** 
 
Hvad: Tekstallianse 2008. 
 
Hvor og hvornår: Oslo Litteraturhus, 23. og 24. august, 2008. 
 
Hvem: Forlag, tidsskrifter og forfattere fra hele norden.  
 
Telefonen ringede, og pludselig blev man nødt til at finde sin indre superhelt frem. Fra 
den anden ende af røret blev der spurgt, om anmelderen ikke havde lyst til at tage til 
Norge for at dække litteraturkonferencen Tekstallianse 2008 med kort varsel. 
Anmelderens hovede var med det samme fuld af mellemregninger og diverse logistiske 
spørgsmål, men vidste der måtte tages en hurtig beslutning. Anmelderen rev skjorten af 
og afslørede superheltedragten indenunder med det skinnende T på brystet. Noget var 
på færde i Norge, der måtte handles. Nogle opgaver kan man ikke sige nej til, og der var 
ingen tid at spilde. 



 
Helt så dramatisk skete det ikke, men ens latente superheltegener er værd at finde frem 
af kroppens gemmer, når man påtager sig en så særpræget opgave som denne. Kort 
fortalt var opgaven at tage til Oslo og dække den massive litteraturkonference 
Tekstallianse 2008, som samlede mere end firs forskellige grupperinger indenfor 
mestendels skandinavisk litteratur. At med kamera, notesblok og diktafon gribe fat om 
nakken på hvad der foregår i skandinavisk småpublikation og prøve at danne sig et 
indtryk. Fair nok, det kan der komme en masse godt ud af, tænkte denne anmelder, 
måske endda en artikel til MetrOrd.  
 
Vi springer let henover en masse af de kedelige mellemregninger: Booking, booking, 
booking, baggrundslæsning, billetter, taske, taxa, lufthavn, læsning, læsning, fly, flytog, 
vandring, vandring, vandring. Det vi nu skal forestille os er, at anmelderen lige er trådt 
ind af døren til Oslos grandiose litteraturhus, lørdag d. 23/8 kl. 11.30, hvor han nu står 
og kigger sig rundt: For beskrivelsens skyld siger vi at han stadig sveder efter gåturen.  
 
Der er omtrent en halv time til selve arrangementet starter, og lokalet jeg står i er på 
størrelse med en gymnastiksal. Standene er arrangeret som to firkanter med en 
midtergang imellem, nærmest som et firkantet ottetal. Mit første indtryk er, at stedet 
virker komplet umuligt at overskue, meget hurtigt fulgt af tanken om hvordan jeg 
nogensinde skal komme mere end et spadestik dybere ned i den litterære muldjord hér. 
Der går heldigvis kun få sekunder, før jeg støder på en af de danske grupperinger og får 
hilst på folkene bag. Det nyudklækkede forlag 28/6, forlaget Edition After Hand og 
forlaget Asterisk ligger nydeligt linet up på rad og række, alle mindre danske forlag med 
vidt forskellige typer udgivelser på bordene. Jeg introduceres lidt til deres produkter og 
nogle af  koncepterne bag. Entusiasmen virker stor og det er en hyggelig snak, men 
efter et stykke tid må jeg alligevel ud på jagt efter en rød tråd. Jeg tager diktafonen og 
kameraet frem, og vover mig frem i det norske litteraturlandskab. Ikke underligt er langt 
de fleste stande besat af nordmænd, især norske forlag og tidsskrifter. På min tur rundt 
blandt standene, foretager jeg en del interview på en blanding af norsk, dansk og 



engelsk, som kun til dels giver mening. Sproget danner en vis barriere, og det er ikke 
altid let at få folk til at opsummere hvad de reelt gør, endsige mener. Det man dog 
bemærker er hvor idealistiske de fleste synes at være. En summende energi i luften og 
en følelse af at folk kan lide det de udgiver. Stort set alle steder man kigger er der flotte 
og varierede udgivelser, der går i haserne på snart sagt alle kroge af litteraturen. Man 
kan notere sig det halvstore universitetsforlag Unipub der trykker fagbøger om masser af 
esoteriske emner, eller forlaget Vagant der både gør sig i kunstfærdige bøger, mere 
almindelige genreudgivelser og endda også har et tidsskrift tilknyttet forlaget. Derudover 
er masser af små, mere anarkistiske forlag, hvoraf nogle af dem specialiserer sig i 
særlige emner, eller måske bare udgiver litterære småting som ikke er så nemt 
klassificerbare. Det flyder med alt fra små kulørte pamfletter til store voldsomme 
værkserier. Take your pick, der er noget for enhver smag. Jeg samler alt til mig af 
brochurer, reklamer, kataloger og bøger der ikke er direkte naglet ned, og fylder min 
rejsetaske op med de fysiske indtryk. Klokken runder 12.00 på uret og det er tid til 
første oplæsning, og så er det lige med at finde ud af hvor dét foregår.  
 
Der er forskellige auditorier i bygningen, og når man så bevæger sig op igennem 
litteraturhusets trappeskakt, begynder man at få et overblik over hvor stort stedet rent 
faktisk er. Stedet andrager fem forskellige planer, med både skriveværksted, boghandel, 
forfatterlejlighed og som nævnt auditorier. Der er et konstant rend af mennesker i 
bygningen, der sitrer som en myretue. Jeg finder mig en stol oppe i auditoriet kaldet 
Nedjma og tuner ørerne ind på dagens første foredrag. Audiatur Bokhandel fortæller om 
deres idealistiske enterprise, som mest ønsker at viderebringe overset litteratur. Audiatur 
står også for en litteraturfestival i Norge, som bla. sigter mod både et skandinavisk og 
mere internationalt publikum. Så følger en oplæsning ved fire studenter fra 
Skrivekunstakademiet i Hordaland (der måske kan tænkes som en norsk lillebror til den 
danske forfatterskole), der alle læser op fra studenterantologien. Oplæsningerne virker 
ganske fine, jævnt afdæmpede, omend man som dansker skal stramme sig an for at 
følge det norske.    
 



Videre til forlaget Anbliks præsentation, hvor Mads Eslund (i et panel af tre fra Anblik) 
dedikeret beretter om deres virke. Han fortæller hvordan forlaget stort set var grundlagt 
på en udvidet kassekredit, og om deres principielle holdning om ikke at udgive en 
specifik mængde bøger årligt. Det er primært anhængigt af manuskripternes kvalitet, 
hvor meget der udgives og den svinger som bekendt. Der bliver også fremvist 
eksemplarer af forlagets tidsskrift Ildfisken og det ender med oplæsninger fra hhv. 
Anders Abildgaard Nielsen, Dennis Gade Kofod og Mads Eslund.   Den næste oplæser, 
David Aasen, har fingrene i adskillige projekter, men hans eget hjertebarn lader dog til at 
være Slow Fire Press. Han fortæller om udgivelsen af en oversættelse (fra amerikansk til 
norsk), og læser op af samme uden den store fanfare.  
 
Forlaget Unipub præsenterer sig selv ved et opstillet interview mellem Kjersti Bale og 
Arne Melberg fra Universitetet i Oslo, som kommer rundt i prosaens afkroge. Jeg kan ikke 
lide formen, og har svært ved at se pointen i at gennemføre et sådant pseudointerview 
fyldt med ledende spørgsmål, og da det også virker ekstremt kedeligt, får jeg ikke så 
meget ud af dét. 
 
Henad 17.30-tiden går repræsentanter fra Flamme Forlag på scenen. Et af de mindre 
forlag, og ikke et af dem som lader til at tage sig selv alt for højtideligt. De er 
repræsenteret ved oplæsninger fra Bård Torgersen og Ole-Petter Arneberg, hvoraf især 
den farverige Bård Torgersen er pænt underholdende.   Omtrent 18.00 kapitulerer mine 
ører for en stund, og jeg går jeg ud for at få noget at spise, købe nordens dyreste fadøl 
og snakke lidt materiale ud folk ved standene. Nede ved Asterisk-standen foregår der et 
populært lille lotterispil, hvor man kan købe lodsedler og vinde nogle af de fine 
bogprodukter fra bla. Asterisk og Edition After Hand. Jeg finder hurtigt ud af, at min indre 
spillefugl tvinger mine norske Mickey Mouse-penge op af lommerne hurtigere end godt 
er, og finder det bedst at vende tilbage til foredragene for en stund. Jeg vender tilbage til 
auditorierne lige i tid til at fange Meira Ahmemulics foredrag og film om hendes City of 
Names-projekt i Berlin. Det virker ret interessant, men det er dog svært at fange en 
dybereliggende pointe i projektet, som mest synes at have været et kunstnerisk 



happening til at afsøge hvordan det ville være at bygge en by, der ikke får lov at stå 
permanent, samt hvis identitfet kun udgøres af indbyggernes navne. Forbløffende film og 
ganske mærkværdigt projekt. Man spørger sig selv: Er det her noget som helst?  
 
Lidt senere dukker forlaget Gasspedal op, og præsenterer sig selv med oplæsninger fra 
Annelie Axen, Simen Hagerup og Sigurd Tenningen. Særligt Simen Hagerup skiller sig lidt 
ud, med en bizar tekst om zombiers rettigheder, hvad der ubetinget og tiltrængt trækker 
på smilebåndet. Ka Forlag lader sig repræsenter ved Aud Olsen, som holder et foredrag 
om Valerie Solanas, specifikt hendes SCUM-manifest. Dette foredrag er stort set det 
eneste jeg har set indtil nu, der genererer debat blandt tilhørerne, og det går ikke helt 
stille for sig. Man har aldrig hørt ophidset debat, før man har hørt den på norsk. Jeg har, 
på trods af det fine foredrag, svært ved at se hvad foredraget har med forlaget Ka at 
gøre, men med mine tunge øjenlåg in mente, får visse ting lov at stå hen i det uvisse.  
 
Efter det følger et forfriskende musikalsk indslag, som jeg ikke aner hvad meningen er 
med. Et bizart percussionstykke, fulgt af en slags performanceduet og endelig en 
rockparodi for guitar og råbene yeah! yeah! yeah! Sindssygt underholdende, men næppe 
ret relevant.  Aftenens næstsidste indslag viser sig at være en serie foredrag forvaltet af 
Audiatur og Nypoesi. Alle tre oplæsere fungerer glimrende og mit personlige highlight 
blandt oplæsningerne i Norge, skal vise sig at være Martin Larsens fabelagtige tirade af 
tal – intet andet end tal læst rytmisk op, og som meget godt reflekterer hans happening-
udgivelse fra i år, det otte bind digre værk Monogrammer. Derudover også en 
fremragende oplæsning ved Karl Larsson og rundet af ved Leevi Lehtos ustyrligt 
udsyrede lyddigte.   
 
Det sidste indslag denne aften, er en lidt unødvendig performance fra et par stykker 
under Feil Forlag, som på en lidt lallet måde fremfører det ellers tilsyneladende ambitiøse 
værk Militia Sunflower Virtual Band & 10 Zephyr Songs (ambitiøs måske mere i titel end 
virkeligheden). En sær skævert, for mig at se. På det tidspunkt er klokken hen ved 
midnat, og jeg er næsten parat til at skvatte død om, men skæbnen vil det sådan, at jeg 



ikke har noget sted at sove. Jeg sætter mig ned i Litteraturhusets hall og læser mit 
indsamlede merchandise igennem, og satser på at kunne holde mig vågen natten 
igennem, mens forlagsfolk og digterfolk fester igennem omkring mig i den norske nat. 
Omkring klokken 04.00, efter at have læst min udgave af Banana Split igennem omtrent 
ti gange, tilbyder en venlig, dansksproget sjæl mig et sted af sove for natten, og jeg 
accepterer allernådigst, da jeg på det tidspunkt ikke længere kan betragtes som et 
menneske.    
 
En søvn, en kop kaffe og et par gåture efter befinder anmelderen sig så tilbage i 
Litteraturhuset, søndag formiddag 24. august. Den første oplæsning jeg når at fange er 
Pär Thörns oplæsning af teksten Land skall med lag byggas. Han repræsenterer Forlaget 
Attåt og han er en af de relativt få svenske oplæsere jeg har nået at overvære. Der blev 
stort set ikke sagt noget om forlaget, men selve oplæsningen var ganske udmærket, 
nærmest svagt messende.  Et af de mere interessante foredrag kommer lidt op ad 
formiddagen, og er arrangeret som et sammenskud mellem Bokvennen og Gasspedal. En 
vis Steinar Lone holder for, og leverer et inspirerende foredrag om den rumænske 
forfatter Mircea Cartarescu, som har et ganske anseeligt oeuvre bag sig, alene hvis man 
betragter den litterære volumen i sig selv. Interessant er også forlagenes deling af 
oversættelserne af forfatterens bøger (fra rumænsk til norsk), hvor Gasspedal øjensynligt 
har oversat nogle af hans bøger, mens andre er taget af Bokvennen.   
 
Lidt op ad eftermiddagen dukker så danske Mattias Kokholm op på scenen med et 
foredrag om tidsskrifter, kunstbøger og specielle periodika i Danmark. Kokholm, der bla. 
står bag forlaget Asterisk, er involveret i poesifestivallen Verbale Pupiller og en rasende 
masse andet, lader til at have en herligt kreativ indstilling til litteratur og måske især 
dens udformning. Hans foredrag bringer eksempler frem fra dansk 
undergrundslitteraturs guldalder i 60’erne og 70’erne. Trods en lidt usikker 
stemmeføring, holder han et meget spændende foredrag . 
 



Allersidste oplæsning på konventet er Martin Johs. Møllers præsentation af det spritnye 
forlag 28/6, som foreløbigt kun har et par udgivelser bag sig – bla. engangstidsskriftet 
28/6 og sammenskudsprojektet De Helvedes Lambier Ødelægger Mine Sandheder. Der 
bliver holdt en længere oplæsning ved bla. Paal Bjelke Andersen, Susanne Christensen, 
Rasmus Graff, Mads Mygind og Martin Johs. Møller selv, og der er fin kvalitet over feltet, 
selvom ingen  ligefrem blæser mig bagud i intensitet (hvad der måske kan skyldes 
gårsdagens udskejelser). Bedst på scenen er Mads Mygind og Martin Johs. Møller selv, 
omend sidstnævntes sarkastisk krukkede stil nok går durk over hovedet på de fleste 
nordmænd tilstede. Efter denne sidste oplæsning er der ikke ret meget tilbage at 
foretage sig på Tekstallianse 2008. Jeg vader rundt en time og brænder mine sidste 
norske dubloner af på restsalget ved standene, og endelig lykkes det mig at vinde nogle 
goodies i lotteriet ved Asterisks stand, selvom jeg aldrig får slået kløerne i den færøske 
digtsamling jeg havde udset mig. Alas, der skal være noget til en anden gang. Jeg pakker 
min taske, som er ved at knække min usle anmelderryg med indsamlet materiale, og 
således halvt går, halvt vakler jeg ud i den solrige norske seneftermiddag med retning 
mod mit hostel og noget det minder om en rigtigt seng, inden jeg skal hjem dagen efter. 
Det har været to dage med så mange oplevelser, at hele hovedet virrer af information. 
Jeg tænker på, hvordan jeg nogensinde skal få renskrevet alt det her. Hvordan der 
nogensinde skal blive en artikel ud af det. Indenunder skjorten kan jeg stadigvæk mærke 
omridset af et superhelte-T, og håber bare det holder hele vejen hjem. 
 
** Thurston Magnus. 2008. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Zoom ind på Tobias.. 
 

 



Sultnekunstnerne.. 
 
..kalder Karen Lindegaard de stærkt plagede forfattere i et essay fra 2003, som et medlem gjorde os 
opmærksomme på: 
 
"Mange lever godt af litteraturen. Bare ikke dem, der skriver den. 
Danske forfattere lever på et eksistensminimum og har svært ved at få 
arbejdsro til at skrive. På baggrund af samtaler, bl.a. med Inge Eriksen 
og Charlotte Kornerup redegøres der for danske skønlitterære forfatteres 
vanskelige økonomiske forhold." 
 

  
 
   H. C. Andersen var også sulten... 
 
Læs videre her:   http://www2.kb.dk/guests/natl/db/bv//02/3/index4.htm 

http://www2.kb.dk/guests/natl/db/bv//02/3/index4.htm


 
 
 
Blot en påmindelse om, at Bogmessen løber af stabelen  
i Forum d. 14 – 16.11.  
 
DFF er med på messen; find messen og messs med venner, 
kolleger og kendiser. Og husk, messen er gratis for medlemmer! 
 
http://www.bogforum.dk/ 
 

 
 
 
 
 
 
Vh Lonni Krause & Team Ordløst 
 
 
 
Til linksamling: 
http://ubu.com/ verdens største indtalte samling af digte, essays og al anden skrift. 

http://www.bogforum.dk/
http://ubu.com/


NNYY  KKUULLTTUURRMMIINNIISSTTEERR  --  NNYY  KKUULLTTUURRPPOOLLIITTIIKK??

KKoomm  oogg  ddrrøøfftt  ddee  kkoommmmeennddee  åårrss  kkuullttuurrppoolliittiisskkee  uuddffoorrddrriinnggeerr

LLOO  oogg  SSoocciiaallddeemmookkrraatteerrnneess  kkuullttuurrkkoonnffeerreennccee  22000088

FFrreeddaagg  ddeenn  1144..  nnoovveemmbbeerr  22000088  kkll..  99..3300  --  1155..3300  ppåå  SSccaannddiicc  CCooppeennhhaaggeenn,,  
VVeesstteerr  SSøøggaaddee  66,,  11660011  KKøøbbeennhhaavvnn  VV

Kunsten spiller en fundamental rolle i samfundet. For de fleste danskere i form af 
oplevelse, selvudfoldelse, fornøjelse og refleksion via litteratur, film, musik m.m., der 
skaber dannelse og identitet, men også som den uautoriserede forskningsinstitution 
kunsten også er, der udforsker og afprøver nye forestillinger om os selv og livets mange
forhold. 

Kunsten er et af samfundets vigtige mentale velfærdsrum og et fundament i vores 
mentale infrastruktur.

Kunst og kulturel udfoldelse er derfor et samfundsanliggende – et velfærdsgode om man
vil – på lige fod med uddannelse, sundhed og fysisk infrastruktur.

Det offentlige – stat, regioner og kommuner – skal sikre kunstproduktion, kulturformidling
og mulighed for kreativ udfoldelse på et meget højt niveau til gavn for børn og voksne i
Danmark. 

Danmark har fået en ny kulturminister og samtidig venter en lang række vigtige 
kulturpolitiske diskussioner. Loven om kunstråd, og dermed kunststøtten samt kunstner-
nes arbejdsforhold, skal forhandles. Teaterloven skal revideres. Der er lagt op til en 
omfattende revision af den danske mediestøtte og i kommunerne kæmper bibliotekerne
mod nedskæringer.

På LO og Socialdemokraternes kulturkonference byder vi velkommen til både en 
grundlæggende debat om de værdier, der skal præge dansk kulturpolitik i fremtiden, 
men også en debat om de helt aktuelle kulturpolitiske temaer.

Vel mødt!

Marie-Louise Knuppert

LO-sekretær

Mogens Jensen

Kulturordfører for Socialdemokraterne



PPRROOGGRRAAMM

09.30- 10.00: Kaffe og croissant og hyggemusik ved Erik Juul Andersen

10.00-10.30: Åbning ved LO-sekretær Marie-Louise Knuppert og Socialdemokraternes kulturordfører
Mogens Jensen

Fællessang

10.30-12.00: Debat i workshops

1. Mediestøtten i fremtiden
Oplæg og debat med professor Anker Brink Lund og kulturordfører Mogens Jensen
Ordstyrer: Preben Sørensen, Det ny Public Serviceråd

2. Kunststøtte og kunstnernes arbejdsmarked - hvad skal der ske?
Oplæg og debat med formand for Skuespillerforbundet Henrik Petersen, 
formand for Artistforbundet Lena Brostrøm og MF Flemming Møller Mortensen (S)
Ordstyrer: Peter Røntved, konsulent i LO

3. Skal bibliotekerne privatiseres?
Oplæg og debat med Jens Erik Korntved, Stadsbibliotekar i Ringsted Kommune 
og biblioteksordfører Lise Von Seelen (S)
Ordstyrer: Niels Holck, Socialdemokraternes kulturudvalg

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: “Ny kulturminister. Ny kulturpolitik. Udfordringen for dansk kulturliv”

Formand for Kunstrådet Mads Øvlisen, direktør Christian Have, Have PR & Kommunikation,
og forskningsleder Peter Duelund*, Københavns Universitet giver deres bud på udfordrin-
gerne i dansk kulturpolitik i de kommende år

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.30: Kulturpolitisk topmøde

Paneldebat med:
Troels Christensen, kulturordfører for Venstre, 
Karin Nødgaard, kulturordfører for Dansk Folkeparti, 
Henriette Kjær*, kulturordfører for Det Konservative Folkeparti, 
Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokraterne, 
Kulturordføreren for Det Radikale Venstre og 
Pernille Frahm, kulturordfører for SF

Kulturordførerne vil blive udspurgt af Christian Have og Peter Duelund
Ordstyrer: Jakob Høyer, chefredaktør på MetroXpress 

15.30: Afslutning og fællessang

*) Deltagelse ikke endeligt bekræftet

TTIILLMMEELLDDIINNGG

Tilmelding foregår via LO's hjemmeside www.lo.dk/kultur og fristen er 1. november 2008.

Det er gratis at deltage i konferencen. 


