


Kære digter, 
 
efter en vel overstået bogmesse med ret så mange mennesker - 26.000 gennem 
tælleapparaterne, hvoraf alle umuligt kan have hørt Liza Marklund - må man i den 
verdens okular gå ud fra, at det var en kæmpe succes. Men ser man bort fra den 
etablerede tradition og position, har der også været gjort en del ud af markedsføring, 
ikke mindst postkort og busreklamer. Selv i Københavns Metro kunne man tage et 
ganske pænt hæfte med sig hjem, hvor der stod en del om hvordan København rigtig 
går og læser for tiden.  
 
 
Litteraturprisen på 300.000 Danske Bank-kroner gik til Kirsten Hammann for ’En dråbe 
i havet’. Og ikke en lyd om 700.000.000 mistede kroner på det Nordamerikanske 
marked - tak for det. Vi ønsker Kirsten Hammann glæde og skrivefred for alle pengene. 
 
 
  

   
   Folk i færd med at blæse på finanskrisen. 

Længere fremme kan man klikke sig ind 
på tre forfattere, der har været omkring 
BogForum, og dér læse om man er 
enige i deres betragtninger over denne 
enorme fest for giraffen. Skulle man selv 
have lyst til at fortælle om erfaringer 
med eller meninger om Bogforum, er 
man velkommen til at indsende sin tekst 
til mailto:ordloest@gmail.com - lige som 
man er velkommen til at sende alt mulig 
andet, man vil dele med kollegerne. 

I øvrigt er omslaget på det nummer af Forfatteren, der kom på gaden op til messen, 
aldeles prægtigt: En lille mand står på en piedestal omgivet af nysgerrige og knuger en 
bog i hånden, mens han udbryder "Min Bog!", og hans girafhoved strækker sig til 
skyerne og fylder hele forsiden. Smukt! 
 

mailto:ordloest@gmail.com
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Antologi ’Fortæl Region Midtjylland’... 
 
Lyriker Niels Hav gjorde redaktionen opmærksom på antologien ”Fortæl Region 
Midtjylland”, der udkommer mandag den 17.11.  
 
Blandt de deltagende forfattere er: Peter Boe (Ringkøbing), Nis Boesdal (Hadsten), Ole 
Dalsgaard / Oscar K (Horsens), Trisse Gejl (Århus), Niels Hav (Lemvig), Hans Otto 
Jørgensen (Skive), Niels Krause-Kjær (Skanderborg), Anita Lillevang (Hedensted), 
Svend Åge Madsen (Århus), Erwin Neutzsky-Wulff (Havndal ved Randers), Vagn Remme 
(Holstebro) og mange mange flere. 
 
Bag projektet står Region Midtjylland, der bidrager med en mio. kroner, og Det Danske 
Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgård.  
 
Projektleder, Lene Rikke Bresson, der fostrede ideen i selskab med en gruppe 
forfatterkolleger, sagde i forbindelse med invitationen: "Jeg er utrolig spændt på, hvilke 
ideer de har, og om de kan bruge hinanden til noget. Hele dette projekt ligger langt fra 
deres normale måde at arbejde på. Det er første gang i Danmark, at man støtter 
skønlitterære forfattere så massivt". Og henviser dermed til millionen fra Region 
Midtjylland, der blandt andet skal bruges til at give hver forfatter et honorar på 20.000 
kroner.  
 

       

 
 
 
 
 
19 skønlitterære forfattere på en bakketop  
i alfabetisk orden. 

 

Bogen kan købes via boghandleren eller ved henvendelse til Hald Hovedgaard, som er 
bogens udgiver.  Læs evt. mere her: http://midtjyskefortællinger.dk 

http://midtjyskefort�llinger.dk


Måske har du lyst til at deltage i Århus Litteraturfestival  
 
6. - 15. Marts 2009?  
 
"Det er som sådan et lidt små-anarkistisk foretagende uden markant overordnet 
styring", siger Jeppe O fra Århus. "Forfatteren står selv for booking og afvikling af sit 
arrangement. Til gengæld bliver der en god markedsføring af festivalen, og 
arrangementet kommer med i det trykte program. Forhåbentlig kan det lykkes - med 
gæve forfatteres og digteres hjælp - at fylde hele Århus med oplæsninger, ordgøgl, 
spoken-word og litteratur."  
 
(Det påpeges, at PR-delen er støttet af Danske Banks initiativpulje. Red.) 
 
Mere info på festivalens foreløbige hjemmeside: 
 
www.aarhuslitteraturfestival.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Masser af plads til både rød næse, blåt blod 
 og armbevægelser til alle sider. 

  
 
 
 



Kroatien aflyser julen... 
 
..pga.  finanskrisen. Regeringen har simpelthen nuppet den offentlige sektors julekurv 
og endda forbudt alt, der har med julegaver, jule- og nytårsreceptioner at gøre. Det 
mener man skal bringe balance i statsbudgettet til næste år - siger TV2 
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-18135237.html 
 
Måske skulle vi gøre det samme? Bare en tanke...  
 
 
 
Og se nu hvilken nisse, der kom ind fra venstre: 
 
Årets glade julegave kommer fra Ole Bundgaard... 
 
"I 2006 udkom min haikusamling. Haiku (366 nye danske haiku). (384 sider) Den var 
og er dejlig tyk og kostede en herregård - 248,- kr. (og var det værd - mindst).  
 Bogen har nu solgt i mere end 400 ekspl. (Det siges at være godt for en 
digtsamling) Nu er der ikke røde tal på bundlinien mere. Derfor sælges den til halv pris 
125,- kr. + forsendelse. Nogle synes, det er en skøn julegave til faster Oda, onkel Jens 
eller fætter Per. Andre kan bare godt li at læse haiku selv – ét om dagen.  
 Køber du bogen til hele familien: 5 ekspl. eller mere, får du den for 100,- kr. pr. 
stk. og portofrit tilsendt." 
 
Send en mail til olebundgaard@gmail.com, hvis du vil ha haiku til et helt år! 
 

  
 

Og glædelig jul  
 

... Finanskrise eller ej, haiku må ingen gå glip af i en kold tid! 

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-18135237.html


I elementernes vold at fortætte og blive 
 
Mårten Breum skrev til os, da vi omtalte muligheden for skrively på Hirseholmene ved 
Frederikshavn:  
 
"Har været flere gange på den lille ø. Det er en dybt fascinerende tete-a-tete med 
Kattegat og liv over det hele. Man kan også være der mindre end en måned. Det aftales 
med Elisabeth på Kunstnerrådet, som er meget hjælpsom. Prisen er nok desværre den 
samme... 
 Der er så meget at sige om verdenerne ude i havet. Tag gummistøvler, 
regnfrakke, skitseblok, computer, klassisk musik og brev/male-papir med. Øen vender 
indad! Mod noget væsentligt, naturligt og dybt fascinerende. Og kunstnerrådet opgiver 
(forhåbentlig ikke, men dog muligvis) boligerne. Så det vil være en hjælp til et 
spændende og nødvendigt refugium, at vi søger i stor stil.  
 Hele året er godt. For de friske i det sene efterår, tidlige forår og om vinteren. 
For de livsnydende og dyreelskende om sommeren.  
 
God fornøjelse. 
En Holmbo in spe 
Mårten Breum" 
 
Kontakt evt. Dansk Kunstnerråd for yderligere oplysninger på tlf. 35 38 44 01 eller pr. e-mail: 
dkr@dansk-kunstnerraad.dk 
 

   
 

Selv uden gummistøvler glider det.. 



At gøre andre ting ved sprog og skrift 
 
Diafrag Publishing har netop startet nettidskriftet International Magazine for 
Performative Writing på http://www.diafrag.dk/ 
  
Arbejder man med "Performative writing"... 
 
dvs. "hvis man gør ting med sproget... konkret poesi, visuel poesi, konceptuel poesi, 
flersproget skrift, billede&tekst, tekst som objekt, i et hvilket som helst sprog eller 
medie, i en hvilken som helst kontekst, æstetisk, etnisk, vitalt, kulturelt, socialt, 
filosofisk, eksistentielt, politisk...*  
 
opfordres man til at sende bidrag til Sophie Pucill på sophie@pucill.dk 
 
fundet af 
Louise Rosengreen 
 
* doing things with language ..., concrete poetry, visual poetry, conceptual poetry, plurilingual writing, image and text, text 
as object, in any language or media, in any context, aesthetical, ethnical, vital, cultural, social, philosophical, existential, 
political... 
 
 

 
 
                                                                                   
 

http://www.diafrag.dk/


Dansk banebrydende renæssance 
 
Søren Sørensen må siges at have været omkring det meste - med 50 bøger bag sig, 
héraf 5 digtsamlinger, kunne han vel nok hvile lidt på laubærrene (hvordan pokker man 
så end finder fred dér!) Men nej! 
 

 

For første gang i dansk litteraturhistorie udkommer en 
digtsamling med villaneller. Det er en verseform, hvor de 19 
linjer kun har to rimpar, men hvor til gengæld 1. og 3. linje 
gentages skiftevis i de følgende linjer - som en figur i en 
melodi. Kun i ét tidligere bogudgivet digt på dansk har man 
kunne opleve en villanelle.   
      I Søren Sørensens nye digtsamling ”Troldspejlet og 
andre digte” er hele anden del en hyldest til villaneller, der 
ofte kendes fra moderne svensk lyrik.   

 

Bogens 54 digte falder i tre dele, hvor villanellerne er én del, mens de to øvrige 
baserer sig på henholdsvis traditionelt modernistiske ”frie” vers, deriblandt 
slagnumrene fra den københavnske poesiscene samt en gruppe sonetter. 
 
Søren Sørensen 
Troldspejlet og andre digte 
Forlaget Attika, 2008 
ISBN: 978-87-7528-732-1 
 
find den hos den gode boghandler  
eller evt. via http://bogguide.dk 

http://bogguide.dk


På kommoden ligger Soya og Karen Blixen.. 
 
...eller i hvert fald gør Karen Blixen sig bemærket, når der er Five o'clock tea. Man kan 
regne med at komme i selskab med blandt andre denne dame i aften den 17.11. fra 17 
– 19 i Lyngby. 
 
Kom med på en rejse i de udødelige klassikeres univers og få genvundet læselysten, 
når Lars Peter Rømhild gæster Stadsbiblioteket mandag d. 17. november kl. 17-19. 
Der vil blive budt på eftermiddagste og småkager undervejs. 
 
Generation efter generation er der visse bøger, der bliver ved med at bevæge og 
betage os. Men hvad er det lige, der gør en klassiker til en klassiker?  
  
Lars Peter Rømhild, forfatter og tidligere lektor i litteraturvidenskab, har forfattet bogen 
”Læseglæder”, der indeholder et udvalg af "de 100 bedste romaner og fortællinger 
gennem tiderne". Fra sin bog præsenterer Lars Peter Rømhild et udpluk af sine 
personlige favoritter blandt de langtidsholdbare, de udødelige og de evigt unge 
romaner og fortællinger. Han fortæller også om, hvordan problematikker fra ’de gamle 
klassikere’ kan være evigt aktuelle, når de afspejler nutidens tendenser og problemer. 
Man bliver nemlig aldrig helt færdig med klassikerne, for de aldrig er neutrale eller 
fuldendte, men er derimod konstant åbne for fortolkning og diskussion. 
 
Læg derfor vejen forbi Stadsbiblioteket og hør om alt fra Tusind og én nat, over 
Dekameron, til Blixen og Seeberg. Og romaner fra de store russere som Tolstoj til de 
store norske kvinder som Skram og Undset, samt de moderne fra Joyce og Kafka til 
Beckett og Perec. Her er klassikere og overraskelser mellem hinanden, og man er 
garanteret en underholdende og oplysende aften, der nok skal give blod på tanden, så 
man får lyst til at læse eller genlæse alle de nye og gamle udødelige klassikere. Gratis 
billetter kan afhentes på Stadsbiblioteket i Lyngby." 
 
 
 



Digter med lyd.. 
.. eller måske snarere billeder af en meget ung Henrik Nordbrandt. 
  
Vi fastholder stort set traditionen: 
http://hk.youtube.com/watch?v=54evQLrZJuY&feature=related 
 
 

  
Henrik Nordbrandt 

 
 
 
 
 
Huidobro-aften   
 
d. 18/11 kl. 18.30 
 
i den spanske boghandel, Rayuela, Fælledvej 5, 
København N. 
 
Helge Krarup præsenterer sin oversættelse af den 
chilenske digter, Vicente Huidobros hovedværk, 
Altazor fra 1931, som udkom den 30.10. på forlaget 
Bebop. 

 
 Helge Krarups smil  

http://hk.youtube.com/watch?v=54evQLrZJuY&feature=related


Dinosaurers fjer på Louisiana i Humlebæk 
 
.. den 18.11 kl. 19.30 
 
Forfatter Sissel-Jo Gazan, der i denne sæson fik begejstrede anmeldelser og stor 
salgssucces med thrilleren Dinosaurens fjer, fortæller om arbejdet med bogen, der 
foregår i et zoologisk forskermiljø (og allerede er blevet døbt 'dinothriller'). 
 
Vært: Marie Tetzlaff 
 
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: 
http://www.louisiana.dk 
 

http://www.louisiana.dk


Litteraturfestival på Bali 
 
Undertegnede var på Bali i år i to måneder, og blev meget begejstret for byen Ubud. 
Det er svært at forklare, hvad der er særligt ved dén by, men det tætteste jeg kan 
komme er, at der er usædvanlig god energi.  
 
Jeg var så heldig at overvære en royal kremering, 
hvor 250.000 mennesker var på gaden for at 
følge Balis øverste konge og dronning på vej. To 
måneders forberedelser, hvor regentparret var 
begravet imens, brugtes bl.a. på at konstruere to 
30 meter høje tårne. Dagen før kremeringen blev 
parret gravet op og placeret i hvert sit tårn, 
tættest på himlen, hvorefter 250 stærke fyre 
slæbte tårnet og platformene, de stod på, de 3 
kilometer til begravelsespladsen, hvor de under 
endnu flere ceremonier blev futtet af. Det var ikke 
blot spektakulært; det var et indblik i Hinduismen 
på den fuldt uforståelige måde... 
  
Ubud giver samtidig også huse til en litteraturfestival, som Harpers Magazine i 2006 
kaldte "den 3. vigtigste litteraturfestival i verden." Jeg tog kontakt til arrangøren, Janet 
de Neefe, og fik anbefalet at DFFs internationalt orienterede og arrangerende digter, 
Muniam Alfaker, blev en del af festivalen her i oktober måned. Og muligvis skal Sally 
Altschuler til Bali næste år for at lave noget for børn - vi får krydse fingre. 
http://www.ubudwritersfestival.com 
 
Hvis man vil høre noget om, hvordan man forholder sig til deltagelse, er Muniams email: 
mailto:alfaker@assununu.dk 
 
(kenneth krabat)

http://www.ubudwritersfestival.com
mailto:alfaker@assununu.dk


Eik Skaløes genkomst 
 
Danmarks officielle rockpoet, som alle mener døde i Indien efter at have leveret tekster 
til Steppeulvenes debutplade ("Itsi bitsi, tag med mig til Nepaaaal..."), er muligvis ikke 
død. 
 
Eik Skalø havde en gammel ven i Danmark, som på dødslejet forærede 
dokumentaristen Georg Larsen et brev, der angiveligt viser, at Erik Skalø lever i bedste 
velgående i Indien, og at Georg Larsen bør finde ham og overbevise ham om, at han 
bør rejse hjem for at hjælpe "det åndeligt forarmede Danmark" på fode igen. 
 
DR præsenterer her en spændende produktion, som også kan downloades som 
podcast, hvis man har lyst til at høre de tre afsnit på vej til og fra arbejde - de varer ca. 
30 minutter hver. (Vi foreslår dog at lad andre om transporten, mens du lytter - alt 
andet er for farligt.) 
 
link til siden http://www.dr.dk/P1/Fiktion/Genkomst/20081031110053.htm 
 
podcast link 1 http://podcast.dr.dk/p1/fiktion/eik/1.mp3 
podcast link 2 http://podcast.dr.dk/p1/fiktion/eik/2.mp3 
podcast link 3 http://podcast.dr.dk/p1/fiktion/eik/3.mp3 
 
 
 
 
Vor tids danske roman 
 
Hjælp Jyllandsposten med at kåre Vor Tids (de seneste 25 år) Danske Roman på 
http://kpn.dk/roman og vind 25.000 hver uge, så længe det står på - eller bombardér 
Jyllandsposten med breve om en tilsvarende konkurrence om  vor tids bedste 
digtsamling. Og husk, at du formodentlig efterfølgende bliver ringet op og tilbudt et 
abonnement af den flinke avis.

http://www.dr.dk/P1/Fiktion/Genkomst/20081031110053.htm
http://podcast.dr.dk/p1/fiktion/eik/1.mp3
http://podcast.dr.dk/p1/fiktion/eik/2.mp3
http://podcast.dr.dk/p1/fiktion/eik/3.mp3
http://kpn.dk/roman


Trisse Gejl kan lave mad 
 
Trisse Gejl besøger Viborg den 18.11 fra 18 – 21 i Det Litterære Folkekøkken.. 
 

 
 
 
Trisse Gejl laver noma til gæsterne sammen med kokken på herregården og fortæller 
om sin netop udkomne roman Skjul, der delvis udspiller sig på den arktiske ø-gruppe 
Svalbard. Hun fortæller om sin rejse til Svalbard i fodsporene på en bifigur, der stak af. 
 
Tirsdag d. 18. november 08 
Hald Hovedgaard v. Viborg 
 
http://haldhovedgaard.dk 
 
 

http://haldhovedgaard.dk


OG SÅ skal vi i Det Poetiske Bureau.. 
 
..gribe mikrofonen, spille en sang, alt er op til os. Konceptet er en stor succes! 
 
Hver tredje tirsdag i måneden kl.19-22. Gratis adgang. 
 
Det poetiske Bureau 
Griffenfeldsgade 52 
2200 N 
 
 
Og vi gentager Thomas Kennedy hos Paludan d. 20/11  
 
 
Alle arrangementer i efteråret foregår på torsdage kl.17. Arrangementerne plejer at 
vare 1-1½ time, og der er gratis adgang. 
 
20. november: Thomas E. Kennedy: "Riding the dog: A Look Back at America" 
 

 

Den herboende amerikanskfødte forfatter er ude med en ny bog 
med fire essays om Amerika: om en lang tur i en Greyhound-bus 
igennem et par sydstater, om strømsvigtet i New York City for et 
par somre siden, om forskellige værtshuse i New York, og om 
forfatterens eget barndomskvarter i NYC-bydelen Queens.  
 

Arrangementet foregår på engelsk   
Paludan Bog & Café 
Fiolstræde 10 
1171 København K 
 
Tlf 3315 0675 
http://www.paludan-bog.dk 

http://www.paludan-bog.dk


Baghjulet på BogForum  
 
I følge dagbladet Politiken slæbte folk sig skuldrene skæve af indkøbte bøger, rundt 
mellem standene i Forum og ud af den store bygning på Julius Thomsens Plads i 
København.  
 
Herre gud, dog - ved de ikke, at bøgerne muligvis kan lånes på biblioteket om ½ til 
trekvart år? Eller dét er måske dét, de ved?!  
 
Mandag morgen var Deres Udsendte et smut rundt i blogverdenen for at finde 
forfattere, der havde beskrevet vækforvirringen i labyrinten i på den gamle cykelbane, 
og hér er minsandten tre stks stemningsrapporter:  
 
Digtafons: 
http://digtafon.wordpress.com/2008/11/16/stemningsrapport-fra-bogforum-2008/ 
 
Bjerregaards: 
http://bbjerregaard.blogspot.com/2008/11/bogmesse-2008.html 
 
Pouls: 
http://poulantikblogblogspotcom.blogspot.com/2008/11/jeronimus-p-bogmesse-eller-
det-er.html 
 
Bid spids på, at de kommende dage får flere forfattere ind i det digitale rum for at rase, 
hovere eller glæde sig over den velbesøgte begivenhed. (Det manglede da også bare!) 
 
* 
 
Stemningslink fra Bogmessen i Forum 2007 (Youtube)  
http://www.youtube.com/watch?v=b55qWc466Z4 
og vil man have mere, så 
http://www.youtube.com/watch?v=Pg5BfTKdJ50

http://digtafon.wordpress.com/2008/11/16/stemningsrapport-fra-bogforum-2008/
http://bbjerregaard.blogspot.com/2008/11/bogmesse-2008.html
http://poulantikblogblogspotcom.blogspot.com/2008/11/jeronimus-p-bogmesse-eller-det-
http://www.youtube.com/watch?v=b55qWc466Z4
http://www.youtube.com/watch?v=Pg5BfTKdJ50


Fortællingens Døgn på Frederiksberg.. 
 
.. Et døgn – tre kulturhuse – mange fortællinger 
 
Nogle af Danmarks bedste fortællere lægger ord og musik til historierne under 
Fortællingens Døgn i Frederiksbergs tre kulturhuse.  
 
Byggeriets Hus, Den Gule Villa og Møstings Hus præsenterer for første gang et døgn 
viet til den gode historie. Hør ækle eventyr, uhyggelige fortællinger og overvær kampen 
om at blive døgnets bedste fortæller. 
 
Fortællingens Døgn finder sted fredag den 21. november og lørdag den 22. november. 
 
 
Ganske subjektivt tillader vi os at anbefale Rune T. Kidde og hans Ækle Æventyr og 
andre æskapader. 
 
Historiefortæller Rune T. Kidde fortæller 
sine Ækle Æventyr for børn og voksne, og 
det hele bliver med garanti både sjovt og 
mærkeligt, når han præsenterer de 
klassiske eventyrfigurer i ganske ny 
udformning. Du kommer til at møde både 
”Klaskepot”, ”Tossepose” og ikke mindst 
”Den Lilla Møghætte og pulven”. 
 
Varighed: 1 time, fra 5 år, entré 25 kr. 
Et begrænset antal billetter til hver 
fortællerunde sælges fra d. 7/11 kl. 10 - 
se på http://www.frederiksberg.dk/fd 

 
 

Rune T Kidde 

 

http://www.frederiksberg.dk/fd


Se skoven for bar' træer..  
 
.. "Kom i Underskoven og oplev vore lyrik- og kortprosa-sessions, som snart sagt 
legender opstår af: 
 
Hver anden torsdag kl. 17.00-20.30 
 
i "HUSET", Rådhusstræde 13 ("Caféen") 
 
Datoer: 27. november, 11. december 2008. 
 
Adgang gratis! 
 
Du er lige velkommen, om du kommer for at læse op eller lytte. Tag gerne en litterært 
interesseret ven med. 
 
Du kan købe vand, øl, te og kaffe ved baren." 
 
 
Støttet af Københavns Kulturfond 
http://www.under-skoven.dk 
 
 

http://www.under-skoven.dk


..eller lyt til unge forfattere i sprint! 
 
..og her tænkes der på  Henriette E. Møller og Kristian Bang Foss 
 
Den 27. november kl. 20. Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg 
 
Aftenens gæster er de to unge fremadstormende forfattere Henriette E. Møller 
(debuterede med romanen Jelne i 2007) og Kristian Bang Foss (debuterede med 
romanen Fiskens vindue i 2004).  
 
Begge har de udgivet deres anden roman i løbet af i år – henholdsvis romanen Kaiser 
og romanen Stormen i 99 - og har imponeret såvel læsere som det danske 
anmelderkorps.  
 
Aftenen byder på en samtale om de to forfatterskaber, og forfatterne vil læse op fra 
deres seneste romaner. 
 
Gratis billetter kan hentes/bestilles fra den 13. november på Frederiksberg 
Hovedbibliotek eller http://www.frederiksberg.dk 
 
 

   
 

En af de unge forfattere  
uden vindblæst hår 

 

http://www.frederiksberg.dk


2.000.000 op i den blå luft 
 
Danmarks Radio, vores alle sammens alsidighedsforpligtende nyheds- og 
kulturformidlende audiovisuelle licensbetalte organ har igennem flere år arbejdet 
seriøst på deres DAB-radio initiativ, som flertallet af de 500.000 brugere vil vide ikke 
fungerer helt efter hensigten. Men ideen med bedre lyd og flere kanaler i det samme 
frekvensrum er jo god nok (det kan lade sig gøre, fordi digitale kanaler ikke "fylder" så 
meget). 
 
Radiokassen, oprettet i 1925 og med en overenskomst sluttet "1927 mellem 
Radioraadet og Radiokassen, omfattende »Dansk Komponist-Forening«, »Dansk 
Forfatterforening«, Wilh. Hansens Musikforlag, »Revyforfatternes Forbund« samt 
»Nordisk Copyright-Bureau«"*, har til hensigt at fordele midlerne mellem 
rettighedshavere, når "Statsradiofonien" sender f.eks. litteratur. Problemet er blot, at 
DR efter mange års tro betalen for brug af rettigheder har brudt aftalen og siden 2005 
undladt at betale for over 12.000 timers DAB-radio til rettighedshaverne. Og enten har 
ignoreret henvendelser eller under pres har tilbudt Radiokassen et latterligt lavt beløb.  
 
Nu har Foreningen Radiokassen efter flere års tovtrækkeri mistet tålmodigheden og 
stævnet DR for et beløb på 2 millioner kroner. I betragtning af timeantallet latterligt 
billigt, men man skal forstå, at beløbet kan ske at blive meget højere, når først DR 
tvinges til at fremlægge spillelister for f.eks. DAB-radioens litteraturkanal. 
 
Om retssagen kan nå at udspille sig til nogens tilfredsstillelse, inden et muligt 
regeringsskifte kan sende vindene tilbage i DR's retning, vides ikke - men mon ikke der 
er penge på vej til et par stykker hen ad vejen? 
 
*citat http://dvm.nu/hierarchy/periodical/dmt/1938/10/?show=data/periodical/dmt/1938/10/periodical-
dmt1938_10_01.tkl&type=periodical 
 
lovgivningen: http://www.infokiosk.dk/sw53345.asp

http://dvm.nu/hierarchy/periodical/dmt/1938/10/?show=data/periodical/dmt/1938/10/periodical-dmt1938_
http://www.infokiosk.dk/sw53345.asp


Kom til utilpasset udgivelsesfest! 
 
Torsdag d. 27. november kl. 20:00 
 
La Fontaine 
Kompagnistræde 11 
1208 København K 
Entre 50 kr. 
 
Dørene åbnes kl. 19.00 - Claus Høxbroes nye 
digtsamling "Tilpas utilpasset" udkommer, og det skal 
selvfølgelig fejres. 
     Indledningsvis vil ord-kollegaen og stand-up 
komikereren Kim Nørgaard byde godt og grundigt 
velkommen.  
     Derefter vil Høxbroe læse op under ledsagelse af 
guitarist Peter Tinning, bogen vil komme til salg*, og 
der er et par overraskelsesindslag på programmet. 

  
 
Claus Høxbroe holder udgivelsesfest 
tilpas utilpasset. 

 
*Købes bogen på aftenen, trækkes entreen fra prisen. 
 
 
Læs mere på 
http://www.Beatnix.dk 
 
 

http://www.Beatnix.dk


Elisabeth Lyneborg hos Paludan d. 4.12. i Kbh. 
 

  
 

Elisabeth Lyneborg 

 
Om "Maria Magdalenes verdener" 
 
Historisk roman. I tiden omkring Første Verdenskrig købes en ung præst til at finde Den 
hellige Gral. Det fører bagud i tid: til Maria Magdalenes tid i Frankrig, til tempelriddernes 
orden og til hekseinkvisitionens jagt på katharerne. 
 
Paludan Bog & Café 
Fiolstræde 10 
1171 København K 
 
Tlf 3315-0675 
http://www.paludan-bog.dk 
 

http://www.paludan-bog.dk


Husk JULEFROKOST  
 
med de SKØNLITTERÆRE og gæstfrie forfattere d. 30.11. kl. 19.00 i Dansk 
Forfatterforenings lokaler i Strandgade 6 - tilmelding senest mandag d. 24.11. 
på mailto:danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk eller 32 95 51 00 
 
Pris 125 kr. 
 
Og vigtigere endnu: Gå ikke fra Barnetroen - den røde næse, nissehuen, og glæden! 
 
I næste nummer, ORDLØST #14, blandt andet om ebøger og egosøgning. Det var så 
(næsten) så alt for denne gang. 
 
Vh. 
 
Deres Maren og Frø i Kiæret  
redaktion, research og hovedtekst: Lonni Krause 
korrektur og ekstra tekst: Kenneth Krabat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næsten: 
Den vedlagte .pdf, Når Musikken Spiller, med tre små Hans Reuch-essays rummer en 
lydfil. Den kan aflyttes ved brug af Adobes Acrobat-læser til pdf-filer. 

mailto:danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk


 
Når musikken spiller, danser poeterne så på bordet? 
Af Hans Reusch 
 
 
Veroni’s citrontræer, Las Vegas 25. maj 2005 
 
De tabte illusioner og de blå larmende byer i forhold til de gule citroner, 
samtidig med at de røde bjerge i baggrunden er konstant nærværende. Og 
hvem kan man forestille sig vil udskifte syvogtyve citrontræer med en 
swimmingpool, for ikke at tale om en enkel skyskraber eller to? Altså 
bortset fra de fire illegale mexicanere som lever af dette forefaldende 
arbejde. 
 
To kolde katte og Veroni som tavse og delvis fraværende vidner hér i 
Nevadas ørken og en glemt Henderson Chambers med sit nu for altid tavse 
horn, også det erstattet, ikke af citrontræer, men af spillemaskiner hvis 
svage men totalt nærværende træk i dag er forvandlet til et digitalt 
glisando. 
 
Og alle de vilde Texas-tenorer er forsvundet fra ørkenens overflade, nu 
dækket af militær, stoffer og syvogtyve huller som mexicanerne har fyldt 
op et andet sted. Kun ét hul er stadig intakt, - dét som Wardell Gray blev 
fundet i for 50 år siden. Som citrontræerne bliver også lyden erstattet, af 
DJs redigering af alt mellem himmel og jord, lyden opdateret af de stedlige 
Mockinbirds, ikke for ingenting kaldt Spottefugle på vore breddegrader. 
 
Og sådan lød musikken i New York 
 
I New York City, den 28. november 1952 indspillede tenorsaxofonisten 
Lester Young sammen med Oscar Peterson (p), Barney Kessel (g), Ray 
Brown (b) og J. C. Heard (dm) et par håndfulde melodier som efterhånden 
blev udsendt på diverse LP’er. Der var imidlertid en enkelt indspilning 
som først så dagens lys mere end 40 år efter, nemlig ”It takes two to 
tango”. [prøv at klikke hér eller afspil vedlagte 1 minut sample] 
       Grunden til den sene offentliggørelse ligger formentlig i, at det dels er 
den eneste indspilning hvor Lester Young optræder som sanger, dels i at 
han sang sin egen tekst til melodien så den på indspilningstidspunktet givet 
ikke var helt stueren, det lød bl.a. 
 




 
It takes two to tango  
 
... 
Do the tango, 
Do the wrangle, 
Do the dance of love 
 
Drop your drawers, 
Drop your drawers, 
Drop your drawers, 
Take ‘em off, 
Take ‘em off, 
Take ‘em off, 
Drop your drawers, 
Drop your drawers, 
Drop your drawers, 
And the nah, zah, foy ya sang, nah, yo! Vrang! 
 

 
 
--- 
Tre år før havde Sonny Stitt med Bud Powell’s trio bl.a. indspillet ”All 
god’s chillun got rhythm”, på et tidspunkt hvor Stitt havde skiftet sin alt ud 
med en tenor. Og det er ikke Parker, men en opdateret Young der gynger 
ud af højtalerne, umodståeligt og påtrængende smukt. 
 
 



 
Måneskin på Christiansø 3. september 1997 
 
Den 2. November 1963 skrev Jens Kistrup en klumme - Tårerne - i 
Berlingske om sentimentalitet, hvor han bl.a. skriver om hvad evergreens 
betyder for nogle af os: On the Sunny Side of the Street eller Honeysuckle 
Rose. Han skriver: ”Vi ved, hvor meget løgn og selvbedrag der er med i 
spillet. Vi ved, at den lykkelige tid – og de i grunden meget få konkrete 
situationer – disse melodier får til at dukke op i erindringen, måske ikke 
var så solbeskinnede, som vi vil bilde os selv ind. Nu man tænker over det, 
havde man det vist egentlig forbandet!” 
       Men vi vil i virkeligheden ikke undvære sentimentaliteten, - jeg vil i 
hvert tilfælde ikke. Man kan som Lester Young opfordre til at smide 
trusserne i stedet for ”really get the feeling of love”, eller man kan som 
Henning Køie gør, kaste sig ud i tangoens mytologi og synge: 
 
Tango, Tango, i denne nat 
skal sorte øjne lyne, drømme briste. 
I dine toners brus skal lykke lægges øde 
og kærlighed forbløde af dybe hjertesaar. 
 
Og nu i nat, i denne stund 
Skal hede elskovsord forstumme mund mod mund. 
Og nu i nat, endnu engang 
skal tusind stemmer juble kærlighedens sang. 
 
Tango, Tango, du er som en roses duft, 
en uforklarlig magt, som røver al fornuft. 
….. uhm, uhm, uhm ….. 
Tango, Tango, du er skæbnens melodi. 
 
Ind imellem er verden stadig ung 
 
I denne tid (2003) kommer mit knapt treårige barnebarn Andrea med 
jævne mellemrum på besøg for at blive passet, mens hendes travle 
forældre har andre gøremål, noget der glæder hendes bedsteforældre. Et af 
tidens gode numre er oplæsning af Kamma Laurents’ Spørge-Jørgen, som 
Andrea efterhånden kan korrigere ganske godt. Et i mine øjne godt bevis 
for den betydning den danske børnebog har for en kommende horisont, 
selv om beviset ikke er der - endnu. 



 
       Spørge-Jørgen indeholder en fin surrealisme, fordi den giver mening 
omkring sprogets mangfoldighed inden logikken låser sproget fast i den 
stadigt, og voldsomt ekspanderende barnehjerne jeg kan iagttage hver gang 
jer er sammen med Andrea. 
       “Hvoffer sidder Neglen paa min Finger? Hvis den sad 
paa Næsen var det Sjov! … Hvoffer kan min Støvle ikke 
tale? Hvoffer hvoffer dit og hvoffer dat?” At bogens morale 
så fader ud med “Jeg skal aldrig spørge fjollet mer!”, må bl.a. 
en bedstefar reparere på hen ad vejen. 
  
 

 
 

Om dét så er årsagen til, at jeg også i disse 
tider ofte lytter til en pragtfuld Monica 
Zetterlund er en anden sag, men det har også 
noget med sproget at gøre, selv om det reelt 
sker inden Monica lægger stemme til.  
 
 
 
http://www.lindqvist.com/kitSiPub/bilder/20050518112744.jpg     

Jeg tænker især på Beppe Wolgers (1928-1986) oversættelser, f.eks. af 
Bobby Timmons “Dat dere”, som hos Wolgers hedder “Va’ e’ de’ där?” 
og hvor det bl.a. hedder: “Och vad gör tanten där? Vad är det gubben bär? 
Titta mamma! Nej, där mamma! Vad kallas en sån där? Och mamma vad 
är det? Lyft upp mig, jag vill se. Jag kan väl få en sån där stor elefant som 
står där?”. Om Beppe Wolgers har kendt Spørge-Jørgen skal være usagt, 
men det kan, som man kan se, ikke udelukkes. Oscar Brown Jr. Har 
skrevet originalteksten til Timmons melodi, den tilsvarende stofe lyder: 
“Who’s that in my chair? And what’s he doing there? Mummy, up here! 
Mummy, can I go over there? Hey mummy, what is square? And where do 
we get air? And mummy can I have that big elephant over there?”. Efter 
min mening er Wolgers forsvenskning overdådig, ja bedre end originalen. 
Dan Turell havde den samme flair for sproget og dets vej fra et sprog til et 
andet i det samme mediebillede. Hvor er der en afløser? 
       Samme suverænitet yder Wolgers i sin nok mest kendte fortolkning, 
også her sunget af Monica Zetterlund, nemlig Sakta vi gå genom stan som 
begynder: “Å de e’ skönt när mit Stockholm e’ grönt, sakta gå hem genom 
stan. En kyss och sen går man sakta igen, sakta en tur genom stan.” Roy 
Turk’s ord lyder: “Gee, it’s great after bein’ out late, Walkin’ my baby 



 
back home. Arm in arm over meadow and farm, Walkin’ my baby back 
home.” 
        Så sig ikke at det skorter på glæder i mødet med yngre generationer, 
især ikke når det samtidig gør det lærerigt og trækker andre glæder med i 
købet: Wolgers ven og kollega Pär Rådström hvis romaner og essays i høj 
grad er en genlæsning værd. Bill Evans og Monica Zetterlund’s 
samarbejde på “Waltz for Debby” (og gæt med hvis svenske tekst?), 
indspillet i Stockholm august 1964. 
       Det er en ren svir hele vejen igennem! 
 
PS: 
Dette sidste afsnit er et sentimentalt genbrug fra tidsskriftet Forfatteren 
4/2003. Hér skrev jeg i 4 år fra år 2000 i stort set hvert nummer en 
klumme som på en eller anden måde forholdt sig til den levende verden. 
 
 


