


Kære Digter 
 

 

På Bogmessen samler jeg det nye nummer af Forfatteren op og bladrer i det. Kommer i 
tanke om  kolofonen, og vender bladet rundt og slår op. Skimmer ned over spalterne af 
bidragydere og kontaktpersoner i foreningen... Jo, jeg er der. Dér står mit navn. 
 

Jeg sér ikke skyldigt rundt for at blive klar over, om nogen har bemærket det. Den dårlige 
samvittighed over at egosøge er kapslet ind - i en tilladelse til at være... ja, hvad  fanden  
ér det egentlig? Er det forfængelig, jeg er? "Overdreven optaget af mit udseende eller min  

anseelse, fordi jeg gerne vil smigres eller roses?" Eller savner jeg "et meningsfyldt formål med eller 
indhold i livet, og kan derfor ikke blive til noget?" Eller er min kerne "et ældre, ikke-jordforbundet jeg, der 
ikke har fattet, hvad der er god tone?"... Politikens ordbog vil så gerne hjælpe mig, men jeg føler mig ikke 
helt overens med definitionerne. 
 

Dér står mit navn: Jeg er, jeg gør, jeg... findes. Jeg findes, uden for mig selv. Jeg findes i verden. Det gør 
jeg! Mit navn står jo lige dér, godkendt af nogen; det er ikke en andens navn, der står der; det er mig! 
 

En, to, ti gange om måneden laver jeg en ego-søgning på Google - skriver mit navn i søgefeltet i citati-
onstegn, taster Enter og ser alle de steder, hvor gamle dele af mig ér, og håber håber, at der siden 
sidste søgning er kommet omtaler og henvisninger til, som ikke er min egen produktion - godt eller skidt 
er uden betydning, blot nogen har reageret; blot jeg har et hjem i de andres ubevidste.  
 

Det samme med artikler, anmeldelser, blogindlæg, emails jeg sender og modtager...  jeg findes på egen 
hjemmeside og på et utal af sociale portaler med profil og cv og egne produktioner, og har 200 "venner" 
på facebook, der har anerkendt min eksistens. Før i tiden havde jeg siddet ved postkassen og ventet på 
forlagets udklipsservice og dagens avis; i dag finder jeg selv de samme informationer, but never mind: 
Ved navns benævnelse går tråde tilbage til det jeg, der sidder og behøver at føle sig eksisterende. Jeg 
findes. Jeg findes. Når de ved, hvem jeg er. 
 

Det er behovet for dygtiggørelse, nysgerrigheden og simpel erfarings-annammelse, der presser mig opad 
- opad, opad, opad mod pyramidens top, og ind i stadig voksende synlighed. Men jeg er ikke bygget til at 
findes så meget; og paradoksalt nok - som det er blevet sværere at skrive i byen om natten, pga. de nu 
mange endnu vågne bevidstheder, når jeg er aftenfrisk og skriveklar - udelukker væksten i søgeresultater 
reel vækst i glæde og ro over at findes. At blive tiltroet repræsentativ stemme er en tveægget giraf. 
 

Hvad ville der ske, hvis jeg ikke i samme grad deltog ude i verden - lukkede mine sites, slettede mine 
profiler? Ville jeg sove bedre om natten? Ville jeg skrive mere, eller skrive bedre? Ville jeg blive mere 
nærværende for mine nærmeste, når nu mit blik ikke længere stod ud over bølgen, men forblev på arken? 
Ville jeg kunne finde hjem til mig selv?  
 

Findes hér?! 
 

-- Deres Mellemmand   
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Hvad der kan krybe og læse.. 
 
..som fx læseheste, litteraturinteresserede og andre 
nisser, skulle prøve at tage forbi  
 
LIBRARY BAR d. 4.december  fra kl. 16.30 – 18 
Sted: Library Bar, Plaza Hotel, Bernstorffsgade 4 
 
og spendere tid i Suzanne Brøggers favorable selskab. 
 
Karsten Pharao fra DR’s bogprogrammer er ordstyrer 
under processen. 
 
Der vil også være kage  te og kaffe – men pladsen er 
begrænset, så bestil meget gerne billet på 22670672 
eller gå ind hér: http://www.culturum.dk/ 

 

 
 Suzanne i badet. 

 
 
 

 

IN OUR OWN WORDS - A Generation Defining Itself 
 

Final Call - Volume 8 !!! 
 

Vil man deltage i den amerikanske antologi, IN OUR OWN WORDS #8, som samler bidrag fra alle verdens 
nationer: lyrik, kortprosa, essays mv., endnu dog kun på engelsk - er der stadig lidt tid at løbe på 

(december ud). 
 

For flere informationer: http://www.evenstar.net/mwe/index2.html 
 

Gruppen A Generation Defining Itself på Facebook, hvis man har en profil dér 
http://www.facebook.com/group.php?gid=17100613497 

 
 

http://www.culturum.dk/
http://www.evenstar.net/mwe/index2.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=17100613497


 
Den yngre Woetmann i Mødestedet! 
 
4. december 2008 17:00 - 19:00 
 
får Cafe Mødestedet besøg af Lars-Emil Woetmann & venner, der skal føre 
Mødestedet ind i undergrundspoesiens underholdende verden og sparke lidt 
kultur ind blandt alle jule-arrangementerne, vi alle sammen har i december. 
 
Lars-Emil Woetmann har tidligere udgivet digtsamlingen 'Brdr. Woetmann af 
Danmark' med sin bror Peter-Clement Woetmann og har bl.a. optrådt på 
LiteraturHaus på Møllegade og Spoken Word på Roskilde. 

 
 

 
 
Cafe Mødestedet,  
Njalsgade 80 
2300 København S 
 
 
Troels Trier, vi takker for, at du banede vejen 
 

 

FRODEGRUPPEN40 - mini-julekoncert 
  
4. december 2008 kl. 20:00 
 
Den Sidste Hal 
Enghavevej 82 
København V 
 
Oplev Frodegruppen40 udarte til ØK's sidste 
oplæsning inden vinterpausen. Den finske orgel-
virtuos Listepik Hoikonnen vil i en vis udstrækning 
indgå i juleshowet... 

 
kort:    http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Enghavevej+82%2C+København%2C+Denmark

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Enghavevej+82%2C+K�benhavn%2C+Denmark


 
På spanning efter den tid som flytt – 26/10 – 14/12 08 
 
Vi har hørt, at det er billigt at købe sine julegaver i Sverige i år – pga. finanskrisen... Så hvorfor ikke tage 
et smut hinsidan og gøre noget ved det?  
 
Er du samtidig mere til lyrik uden nisser, kan du d. 7. december opleve Camilla Hammarström læse op, 
mens Staffan Scheja betjener et klaver. 
 
D.14 december er det Daniel Sjölins tur til at læse op og Jakob Koranyi der hygger med sin violin-cello. 
 
 
FORUM Nutidsplats för kultur 
Sigtunagatan 14, 113 22 Stockholm 
tel: 08 34 25 41, e-post: forum@bredband.net,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Flyt dine julede ben til Sverige och lyssna! 
 
Læs mere hér: http://www.forumkultur.se/ 

 

 
 

http://www.forumkultur.se/


 
Jule Brag Special! 

 
Tre af Danmarks bedste poetry-slammere giver Odense et særligt Jule Brag Special, når PS Fyn og Teater 
Momentum præsenterer stand-up-digte i overhalingsbanen. Ikke mere langsom lyrik - ikke flere nervøse 

duksedrenge - oplev de sande mestre indenfor litterær scenekunst. 
 

Fredag den 5. december, kl. 22.30 - fri entré 
Teater Momentum 
Ny Vestergade 18 

5000 Odense 
 

Dagen efter står de alle tre på scenen til DM 2008 i Århus. Lasse Thorning, All Star Slammer og tidligere 
Århus- og Cph.-mester; Peter Dyreborg, Godfather Slammer, Danmarksmester 2007 og Jysk Mester 2007 

Lasse Nyholm, nykåret Fyns Mester 2008 
 

+ surprise gueststars… 
 

Se film m.m. på www.psfyn.dk 
 
 
 

 
 

Lasse Nyholm – den meget ny Fyns-Mester 2008. 
 
 
 
 
 



 
Faust taler ud - i Talerummet 
 
Club Faust, Magstræde 12-14, 1204 KBH K, har gang i en underground-event.  
 
Her kan De opleve mindst 6-8 forskellige kreative mennesker fra den danske undergrund læse op af eget 
og andres materiale. 
 
Alt fra digte, noveller over politisk brok til monologer. 
 
Eventet er delt i to med 15 min's pause. 
 
Der kan købes vand, kaffe. the og øl til rimelige priser. 
 
De 20 kroner, der kræves ved indgangen, skal dække Fausts udgifter for at holde ekstraordinær åbent 
disse onsdage. 
 
 

 
Husker De Lene Bro Møller... 
 

 

... i de forkætrede hotpants?  
 
Lene Bro er dog ikke denne gang trækplaster for sig selv, eller anel-
sen om muligheden for ægte nisser blandt de folkeudnævnte, men for 
3 raske konkurrencer, indløbet på Mellemmandens mail, og uvedkom-
mende noget som helst viderestillet til ORDLØSTs trofaste læsere: 
 
Boris Boll-Johansen hedder en sjov fætter, der har fundet ud af 
bruge nettet på sin helt egen måde.  
 
På http://klørkonge.dk kan man tilmelde sig nyhedsbrev inden 9.12.  
kl. 18 og måske blive den heldige vinder af én af 3x2 bogpræmier. 

 
på Klørkonge-gruppen på Facebook, kan man vinde i en tombola: 
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=16990915867 
 
Magasinet Menneske-gruppen på Facebook har julelodtrækning: 
http://www.facebook.com/.php#/group.php?gid=25402965442 
 

http://kl�rkonge.dk
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=16990915867
http://www.facebook.com/.php#/group.php?gid=25402965442


 

3 små fra cowboyderhylstret 
 
 
GLÆDELIG JUL fra Digte.dk! 
 
I en del år har sitet for skandinavisk kultur haft digte-pakkekalender fra 1. dec.  
Og en sådan tradition brydes ikke nemt, heller ikke i år: Teamet bag Digte.dk, 
Anders Riis og Rasmus Beck, har igen været juleflittige med at udvælge 24 
digte fra de over 6.000 aktive skrivere, der næsten dagligt publicerer deres 
digte på sitet. Julemånedens pakker omhandler naturligvis ’Jul’, fordi ... ja, gæt 
selv.    http: //digte.dk/jul/index.asp   

 
 
 
 
Under Skoven i Magstræde, kbh. K 
 
"Kom og oplev vore legendariske lyrik- og kortprosa-sessions: i "Underskoven" 
 
Vi mødes hver anden torsdag kl. 17.00-20.30 i "HUSET", Rådhusstræde 13 ("Caféen") 
 
Adgang gratis!" 
http://www.under-skoven.dk 

 
 

Poetisk Tirsdag i 2200 d. 16/12 
 

Det er jul og endnu mere cool at besøge Det Poetiske Bureau i Griffenfeldsgade 52 
2200 N.København. 

 
For kommer De forbi kl. 19, vil De med stor nemhed kunne gribe en mikrofon og spille en sang –  

der er fri nissemikrofon for alle ordene frem til kl. 22 – helt gratis både at gøre og blot være! 

http://www.under-skoven.dk


 

 

Julefrokosten for S OG L 
 
Hvilken klaphat finder på at kalde et aften-dansearrangement med mad og sprut 
for en julefrokost? Mig bekendt finder sådan noget sted midt på dagen, og 
fordrer at man sidder ved siden af hhv. arve-onkel Kurt, der har glemt 
hørebrillerne i bussen, og alligevel "underholder" om sin ungdom i Tandrup 
vælgerforenings bestyrelse med talrige indlagte "ikke sandt?"-er, og Tante Oda, 
der som den eneste i selskabet får lov til at ryge (de billigste cerutter) inden 
døre , fordi hun ellers ville nægte at komme eller dø af luftmangel inden 
desserten. 

Men enhver begrebsforvirring blev i al lyst og glæde fejet af bordene i DFFs lokaler, som Anna Grue havde 
dekoreret med hjemmelavede elektrisk glimtende grantræsillusioner i bedste Gør-det-selv-&-Bo-Bedre-
stil, stiligt og lige til at genbruge næste år. Der var ganske enkelt ikke plads til ikke at folde sig ud.  
 
Deres korrespondent, og næsten enlige repræsentant for de poetiske, haster derfor med en række 
insiderkommentarer fra Facebook, hvor flere deltagere efterfølgende jamrede og jublede til forkvinden: 
 

 

Per Vadmand skrev kl. 20:04 
Tænk, at det lykkedes dig at få mig til at DANSE!!!!!?????? 

 

Katrine Grünfeld skrev kl. 16:47 
1000 tak for i går, fantastisk dansefest 

 

Henriette Rostrup skrev kl. 14:06 
Kan forstå på det hele, at jeg gik glip af en uforlignelig fest! ÆV! Men jeg havde 
historiens værste tømmermænd ... jeg prøvede virkelig at rejse mig med anstand, men 
det var umuligt, verden drejede stadig rundt kl. 17.30 ... puh! 
KH H 

 

Kenneth Søgaard Krabat skrev kl. 14:05 
knaldbragfest! Og tak for, at der ikke var fri bar. Da jeg forsøgte at finde småmønterne 
en halv meter nede i læderet på den gamle taxapung, gav det sig selv, at det var sidste 
øl. Næste gang har vi flere af digterne med. 

 

Sanne Udsen skrev kl. 13:40 
Tak for i går! Selv om jeg stadig mener, at "fri bar" er en sikker vinder som 
formandsprogram, så kan jeg nu i dag også se fordelene ved IKKE at have fri bar. Man 
holder ligesom mere øje med alkoholindtaget, hvis der sker løbende afregning ... 



 

Trine Andersen skrev kl. 13:33 
Super aften! Der er håb for foreningen :-) 
 

 

Anna Grue skrev kl. 13:06 
Godmorgen, formand. TUSIND tak for en forrygende fest! Det var en stor aften. 
Desværre er der nogen, der har smittet mig med et eller andet i nattens løb. Har sådan 
en fæl hovedpine, susen for ørerne og udbredt ømhed i fødderne. Håber, det går 
hurtigt over. 

 
samt uddrag af B&U-formandens kommunikation med de faldne tropper, der forsøger at rejse sig dagen 
derpå: 
 

 



 

 
 
 
Og så har vi ikke sagt for meget. (KK) 
 
 
Glædeligst og kærligst med juleglimt fra Deres Ordløse sekretær og Ordløse team, 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR, 
 
Kenneth Krabat og Lonni Krause 
 
 
 
 
 
 
IKKE-KUN-JULE-KALENDERE 
 
arrangementer opslået på Digte.dk 
http://digte.dk/calendar/kalender.asp 
 
på litlive 
http://litlive.dk http://litlive.no  http://litlive.se

http://digte.dk/calendar/kalender.asp
http://litlive.dk
http://litlive.no
http://litlive.se


FORENINGEN 
 

Dansk Forfatterforening  
 
er en interesseorganisation for forfattere, 
illustratorer og oversættere, med politisk og 
skatteretslig status af fagligt forbund. 
 
DFF arbejder for bedre vilkår på alle områder, 
der berører danske autorer og illustratorer 
juridisk, kulturpolitisk og rettighedsmæsigt, 
herunder bibliotekspenge og forhandlinger 
med mediespillere og forlæggerforeningen.  
    Derudover muliggøres samarbejde forfat-
tere, illustratorer og oversættere imellem, 
ligesom der informeres om legater, fonde, 
refugier i ind- og udland, udvikles relevante 
kurser, gives gratis manuskriptassistance, og 
informeres om alt af betydning for forenin-
gens medlemmer. 
 

Lyrikergruppen 
 
Digtere er typisk ikke stort indtjenende i direkte salg. 
Hvad skal digtere, poeter, lyrikere - det kære barn med 
mange navne - i en forening, som især arbejder for 
autorers økonomiske vilkår? 
 
Svaret er to:  
    1. Støtte arbejdet for evigt betrængte digteres 
økonomi til arbejdsro, offentlighedens forståelse og brug 
af digtet i den digitale verden og skabelsen af forbin-
delsesveje mellem de forskellige digtergruppperinger. 
    2. Gratis deltage i kurser, få rådgivning om 
manuskripter, som 2 forlag har afvist, møde kolleger, 
deltage i arrangementer, få informationer om legater, 
refugier og internationale litteraturfestivaler, og få et 
netværk af levende forfattere og digtere ind på livet, som  
også kan bruges, når man er hjemme hos sig selv. 
 

Foreningens arbejde  
 
Det tungeste arbejde foregår i hovedbestyrelsen, der består af gruppeformænd og -kvinder fra under-
grupperne, samt generalforsamlingsindvalgt formand og næstformand, m/ bisiddelse af foreningens jurist.  
 
Under hovedstyrelsen er (ikke overraskende) undergrupperne, der samler de væsenforskellige områder - 
de faglitterære, romanforfatterne, herunder B&U og illustratorer, lyrikere, og oversættere. Undergrupper-
nes styrelser er lydhøre over for særinteresser, og formidler opståede behov og krav til hovedbestyrelsen. 
De er også så venlige at afholde fester for medlemmerne og lave arrangementer i foreningens lokaler og 
litterære seminarer andetsteds i by og land. 
 
Efter behov oprettes endnu snævrere arbejdsgrupper som f.eks. seniorgruppe, kvindegruppe, haiku-
gruppe m.fl. - som kan have kortere og længere levetid. Derudover findes en række udvalg som f.eks. 
Internationalt udvalg, Autorkontoudvalg, Bibliotekspengeudvalg, Redaktionsudvalg for "Forfatteren" mv. 
Lyrikgruppen har repræsentanter siddende i alle disse udvalg.  
 
Rundt om i landet, og især i Hovedstaden, findes tillige en lang række politisk arbejde kunst- og 
kulturorganisationer; mange af DFFs medlemmer sidder i disse udvalg, og sørger i samarbejde med 
hovedbestyrelsen for koordinerede indsatser på alle områder, der berører danske forfattere. 



Indmeldelse 
 
Optagelseskriterierne findes at læse på DFFs hjemmeside under http://danskforfatterforening.dk, men den 
korte version er, at enhver analogt eller digitalt udgivende forfatter kan optages, som 
 
- er udkommet på et forlag/i en udgivelse, som DFF kender/ved selvsyn kan anerkende.  
 
eller  
 
- er tilgængelig for almenheden i Danmark, enten via bibliotek.dk i minimum to bibliotekseksemplarer, via 
nettet eller på anden vis. 
 
I begge tilfælde forudsættes, at det pågældende forlag/udgivelsessted har forestået en redaktionel 
bearbejdelse og kritik af manuskriptet forud for udgivelse. I tvivlstilfælde kan DFF anmode om at få tilsendt 
udgivelse i form af bog eller udprint, som vil blive vurderet af den relevante undergruppe. Det ér en 
kvalitetsvurdering, og sker for at opretholde et litterært niveau blandt medlemmerne, der alle formodes at 
have ønske om at arbejde professionelt med faget. 
 
Tillige optages som medlemmer Forfatterskoleelever eller elever fra tilsvarende uddannelser i en 
prøveperiode på 3 år efter endt uddannelse, uden værkfremvisning. 
 
Kontingentet er 1800 kr. årligt for vaskeægte debutanter, og dertil 150 kr. årligt for medlemsskab af 
Lyrikgrupppen. Hele kontingentet er fuldt fradragsberettiget. 
 
Mail til: mailto:danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk og få tilsendt et tilmeldingsskema 

 

 

http://danskforfatterforening.dk
mailto:danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk



