


O R D L Ø S T  #1 
NYHEDSBREV FOR LYRIKGRUPPEN I DANSK FORFATTERFORENING 
 
primo januar 2009 
 
Kære digter, 
 
F.P JAC ER DØD 
 
Så er vi trådt ind over tærsklen til et nyt år. Og festerne vi lige har forladt var sikkert som 
sådanne fester plejer at være – og dog. Vi mistede F.P Jac. Han blev kun 53 år.  
 
F.P Jac debuterede i 1976 og det er blevet til  70 værker  - romaner, radiospil og 
sangtekster – men mest digtsamlinger. At et skrantende helbred satte en stopper for hans 
ordstrøm – alt for tidligt, er næsten ubærligt. 
 
Vores formand i L-styrelsen skrev sådan: 
 

- Hvad fanden skal man sige, når en væsentlig stemme dør? 
 

Vi kender alle myten om manden, der udtalte at han ville drikke sig ihjel inden sit fyldte 30 
år, og så i over 20 år derefter har leveret varen. At det var en joke, ved de færreste - som 
så meget andet, han drillede journalisterne med. Og det var god markedsføring for en 
mand, hvor humoren var fremmest i skoen. Som den ofte er hos mennesker, der føler Livet, 
og kan bære det. 
 

F. P. Jac, alias Flemming Palle Jacobsen, døde 1. juledag efter kortvarig sydom.  
 

Bøjet hoved og tavshed... hvad kan vi bruge dét til! Livet går videre. Ær ham ved at læse 
ham. 
 

Respekt, F.P.! 
 
kenneth krabat 
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Danmark er fed og velnæret af interessante lyriske events allerede nu, hvor vi står og vipper 
med en blyant på det hvide papir og skal til at skrive det første ord i det nye år. Og hvorfor 
ikke starte med at præsentere Onkel Dannys Joint, der efterhånden har fået kultstatus her i 
Danmark? 
 
ONKEL DANNYS JOINT MED BLA CHILI, KRABAT OG DYST.. 
 
... helt præcist ser rollelisten sådan ud i Råhuset, Onkel Dannys Plads, KBH V: 
 
CHILI 
Nyudsprunget singer Songwriter bestående af Chili Djurhuus og hendes guitar. Stilen er akustisk singer 
song writer. Melankolske popsange, hvor tekst og melodi, fører tankerne hen mod et melankolsk og 
drømmende univers.  
 
MARCELINO BALLARIN  
Digteren og kunstneren Marcelino læser op af sin digtsamling "Kreativitet plus moms" og nogle nye 2009 
digte. Manden er kendt i undergrunden for at stå bag artrock bandet "Dansk Fløde" og tegneserien og 
spillefilmen "Slim Slam Slum". 
 
LOUISE CAIN 
Fast del af den Københavnske Poetry Slam scene, og har bla. kvalificeret sig til dette års DM i Poetry Slam. 
 
MICHAEL DYST 
Har udgivet digtsamlingerne Elinering (2007) og Eowaidarama (2008) og er et tilbagevendende ansigt på 
Poetry Slam scenen. 
 
KENNETH KRABAT 
Debuterede i Hvedekorn 1985, og i bogform med digtsamlingen "...Naiv? Sagde det nøgne barn" (1987) 
og efterfølgende udgivet en håndfuld bøger. 
 
LARS-EMIL WOETMANN 
Medlem af digterfællesskabet Koordinat, og har udgivet tekster i diverse tidsskrifter og bøgerne "Brødrene 
Woetmann af Danmark" (forlaget Bændelorm 2004) og "Jeg hænger sammen" (forlaget Koordinat). 
 
NEAL ASHLEY CONRAD 
Mag. art. i nordisk litteratur. Skrivelærer, forfatter, freelance-redaktør, anmelder, skribent, oversætter og 
foredragsholder. 



 
Det hele er såmænd arrangeret af Claus Høxbroe og Kultur Vesterbro. 
Og så koster det ikke mere end 30 kr for så fed en oplevelse: Gå med d. 7/1 og visit Onkel Dannys Joint kl 
20:00 - 23:00 og adressen kommer dér: 
 

  
Onkel Danny med en streg på 
 
 
DEN 6/1 ER T.S HØEG I SAMTALE ..  
 
.. med Klaus Rothstein.  
 
Tirsdag den 6. januar kl. 16.00 hos Arnold Busck i Købemagergade, København. 
T.S. Høeg svarer på spørgsmål fra Klaus Rothstein og publikum og læser op af 
sin nye digtsamling, ALBUE. 
 
Arrangementet er det første i en ny serie af forfattersamtaler midt i butikken, 
hvor Klaus Rothstein inviterer en ny gæst den første tirsdag i hver måned. 
 
 

 Der er knald på samtalen når den ruller sig ud! 
 
 



MØLLEGADE BOGHANDEL OG PETER H. OLESEN .. 
 
kan opleves d. 10/1 kl. 14 
 
I anledningen af årsskiftet udsender forfatteren et lille privattryk med titlen: JEG ER HER KUN MIDLERTIDIGT. 
Det lille særtryk indeholder korte digte, enkeltstående sentenser og små kortprosastykker kredses om 
naturen, billedkunsten og sproget. Og alt ind i mellem. 
 
Bogen kan siges at fuldende en trilogi, som begyndte med debuten Jeg vil 
være hvor jeg ikke er (adressens forlag, 2004) efterfulgt af Apropos alt 
(adressens forlag, 2006). Manuskriptet er blevet til i Saxogade, Sorø samt 
ikke mindst på DJBFAs refugie Salenegården ved Gudhjem og på Forfatter- og 
Oversættercentret Hald Hovedgaard i perioden 2006 - 2007. Flere af bogens 
digte og tekster har tidligere været offentliggjort i tidsskrifter samt på 
forfatterens blogs. 
 

  
 
P. H Olesen i Møllegades Boghandel, Møllegade 8 Kbh N 



ANNE MARIE LØN I LIBRARY BAR 
 
 

 
 
Mød månedens aktuelle forfatter over en kop kaffe og et stykke kage i den intime og atmosfærefyldte bar i 
Hotel Plaza. 
 
Interview, oplæsning og quiz blandt publikum om signerede udgaver af den nye bog "Sekstetten". 
 
Tid: Tirsdag 13. januar kl. 16.30-18 
Pris: 100 kr. inkl. kaffe/te og kage - der er begrænset plads, så bestil billet på 22670672 eller via 
http://da.culturum.dk/archives/239 
Sted: Library Bar, Plaza Hotel, Bernstorffsgade 4 
 
 

http://da.culturum.dk/archives/239


JAZZ N POETRY .. 
 
Et månedligt arrangement på Copenhagen JazzHouse, der byder på cremen af lyrikkens verden, smeltet 
sammen med toppen af jazzens. Publikum bliver ledt gennem aftenen af beatpoet Claus Høxbroe, og byder 
på en unik sammensmeltning af ord og musik, direkte på scenen. 
 
 
Oplev : 
 
Peter Poulsen 
Født i 1940 på Frederiksberg. Studerede litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, og var 1962-69 
korrekturlæser ved Politiken. Debuterede med digtsamlingen Udskrifter (1966). Han har i sit forfatterskab 
mange henvisninger til jazzens mestre og det er ofte mennesker i udkanten af samfundet der optager ham. 
 
Benny Andersen 
Født i Vangede 1929 og debuterede med Den musikalske ål (1960). Den indre bowlerhat (1964) sikrer 
Benny Andersen et kunstnerisk gennembrud. Sit folkelige gennembrud får han med digtsamlingen og 
pladen, Svantes viser (1972/73). I dag er Benny Andersen en skattet nationalskjald, der med udgivelsen af 
sine Samlede digte (1998) slog alle rekorder for poesiudgivelser. 
 
Henrik List 
Født 1965 i Esbjerg, bosiddende i København siden 1983. 
Debuterede med digtsamlingen Udbrud i 1984. 
Udsendte i februar 2002 spoken word-cd'en Pussyland Connection, hvor han læser tekster op fra bogen 
"Pussyland" til elektronisk jazz-hip hop af DJ Wunderbaum og bassisten August Engkilde - og med rapperen 
Jokeren fra Den Gale Pose som toastmaster. 
 
 
Musikerne er den canadiske bassist Craig Earle og pianist/keyboardwizzard Simon Toldam  
 
Dato: D. 15/1 
Tid: Kl. 20.00 
Sted: Copenhagen JazzHouse 
Niels Hemmingsens Gade 10 
København K 
90 kr. 
 
 
Læs mere på www.beatnix.dk 



DANSK-TYRKISK DIGTERAFTEN 
 
Fredag den 16. januar kl.18.00  Valdemarsgade 16, 1665 Kbh. V (Københavns Sprogcenter) er to tyrkiske 
digtere fra Istanbul inviteret indenfor, Kemal Özer og Efe Duyan. Fra Danmark har vi inviteret Pia Tafdrup, 
Thomas Boberg Peter Poulsen, Niels Hav,Murat Alpar og Erik Stinus. 
 
I løbet af aften vil der være mulighed for at nyde et glas vin, samt hører lidt tyrkisk musik. Der er fri entré. 
 

 Niels Hav 
 

HAR DINE DIGTE X-FAKTOR? 
 
En digtkonkurrence arrangeret af det litterære netværk på Fyn, Litnet, giver nu alle skriveglade fynboer 
chancen for at læse deres egne digte højt for et interesseret og lydhørt publikum og deltage i konkurrencen 
om en helt unik præmie. 
 
Det foregår på Kulturmaskinen, Farvergården 7; et stenkast fra Brandts 
Klædefabrik. 
 
De indledende runder finder sted på følgende dage i januar: 
 
lørdag den 17. kl. 16-17 
fredag den 23. kl. 16-17 
fredag den 30. kl. 16-18 
 
Finalen bliver afviklet i forlængelse af den sidste runde den 30. januar.  
 



Der vil sidde et dommerpanel bestående af en forfatter, en gymnasielærer, en musiker og en gymnasieelev. 
Deres stemme vil veje 50%, publikums vil veje 50%. 
 
Vinderteksten vil blive sat i musik i et samarbejde mellem vinderen og det meget roste orkester, Den 4. 
Væg, der bl.a. er kendt for en lang række stemningsfulde og velbesøgte koncerter landet over. 
 
Sangen vil blive uropført ved en koncert med Den 4. Væg og et af dansk litteraturs varmeste og mest 
interessante navne lige nu, Morten Søndergaard og hans band Schwth med Jakob Schweppenhäuser & Emil 
Thomsen. 
 
Koncerten finder sted i Mimeteatret den 27. februar. 
 
TILMELDING: 
mail dit digt til Nicolai Rekve Eriksen nicolai@litnet.dk 
 
http://www.litnet.dk/ 
 

 
 
ØL OG OPLÆSNING #2 
 
Når værten hedder Bolsjefabrikken må det betyde at dette arrangement er noget der 
smager sødt. Den 22. Januar fra kl. 19.00 – 23.00 står der i hvert fald "Øl og oplæsning" 
på programmet.  
 
Og oplæserne bliver: Louise Rosengreen, Martin Johannes Møller, Fillip Granlie, Mads 
Wæhrens (musik til Henrik Nordbrandts digte). 
 
 
Sted: Bolsjefabrikken 
        Glentevej 8 
        København, Danmark 
 
 

http://www.litnet.dk/


QUINTOLOGI I VIBORG .. 
 
Lørdag den 31. januar kl. 11 gæste en række forfatterinder fra Quintologi, Viborg Bibliotek. 
Oplev de glødende poeter læse op af egne værker og fra deres nye bogudgivelse: 
 

 

Quintologi 
- lyrik og kortprosa fra 24 kvindelige forfattere. 
 
Kvinderne kommer fra hele landet, og der vil være milde, sjove, 
alvorlige og sørgelige digte samt kortprosa for enhver smag. 
 
OPLÆSENDE FORFATTERE ER: 
 
Cindy Lynn Brown 
Anna-Sophie Ellen Duvald 
Dorte Flindt 
Bianca Fløe 
Anni Jensen 
Sophie Klahn 
Lonni Krause 
Monica Bak Larsen 
Karen Stoltze Poulsen 
Jasmin S 
Emilie Sloth Ølgaard 
 
Sted: 
Viborg Bibliotek 
Vesterbrogade 15  
8800  Viborg 

 
 Quintologi – når kvinder giver. 
 

 
 
 
 



ET KIG IND I FEBRUAR ..             
 
UNDER OPLÆSNING 
 
Den sidste torsdag hver måned er der i Café Under Konstruktion i Folkets Hus (Stengade 
50, 2200 Kbh N) litteratur-arrangementer, hvor forskellige digtere og Det første Under 
Oplæsning-arrangement finder sted d. 4. februar kl. 20. 
 
Oplæserne bliver: Dy Plambech, Lars Bukdahl, Olga Ravn, Glenn Christian, Janus Kodal og 
Thomas Krogsbøl.forfattere kommer og læser op. Kom og lyt og leg fra kl. 20:00 og et par 
timer frem! 
 

 
 
Hjemmeside:   
http://www.underkonstruktion.dk 
 
Sted:   
Stengade 50 
København, Denmark 

http://www.underkonstruktion.dk


DANSK FORFATTERFORENINGS NYE FUNKLENDE HJEMMESIDE 
Kom og leg! 
 
Inden Deres sekretær på vegne af Team Ordløst vil sætte sig ned og skrive et digt, vil det 
være på sin plads at henvise til Dansk Forfatterforenings nye flotte hjemmeside, der i disse 
tider er ved at blive bygget op og som afgjort er smukkere end smukkest. 
 
Kig ind her og bliv begejstret: 
 
 
 
http://www.danskforfatterforening.dk/ 
 
 
 
 

  
 
Hesten er der stadig. Med vinger. Men nu er den klædt i det smarteste brune. 
 
 
 
 
VH  
Lonni Krause og  
Team Ordløst  
 
Vi ønsker  Jer alle et fortsat godt nytår med mod på skrivslernes udfordringer 

http://www.danskforfatterforening.dk/


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 rettighedsmæs-
sigt, herunder bibliotekspenge og 
forhand- linger med mediespillere 
som DR og forlæggerforeningen.     
Derudover muliggøres samarbejde 
forfattere, illustratorer og over-
sættere imellem, lige som der 
informeres om legater, fonde, 
refugier i ind- og udland, udvikles 
relevante kurser, gives gratis 
manuskriptassistance, og infor-
meres om alt af betydning for 
foreningens medlemmer.  
  
 

Lyrikergruppen  
  

Digtere er typisk ikke stort indtjenende i 
direkte salg. Så, hvad har digtere, poeter, 
lyrikere - kært barn med mange navne - at 
gøre i en forening, som især arbejder for 
autorers økonomiske vilkår? Svaret er 
tofoldigt:   
 

    1. Støtte arbejdet for evigt betrængte 
digteres økonomi til arbejdsro, offentlig-
hedens forståelse og brug af digtet i den 
digitale verden og skabelsen af forbindel-
sesveje de forskellige digtergrupperinger 
imellem.    
    2. Gratis deltage i kurser, få rådgivning 
om manuskripter, som 2 forlag har afvist, 
møde kolleger, deltage i arrange- menter, 
via nyhedbrev blive informeret om legater, 
refugier og internationale litteraturfesti-
valer, og deltage i et levende netværk af 
forfattere og digtere, der ikke bare findes 
på nettet.  
  

Kunstfonden tillader nu spoken word-
digtere kunststøtte, og vi optager derfor 
også digtere, der ikke udkommer på skrift, 
og er generelt åbne over for alle, som 
poesien har fundet.  



Foreningens arbejde   
  
Det tungeste arbejde foregår i hovedbestyrelsen, der består af gruppeformænd og -
kvinder fra undergrupperne, samt generalforsamlingsindvalgt formand og næstformand, 
m/ bisiddelse af foreningens jurist.   
  
Undergrupperne under hovedbestyrelsen støtter 4 væsenforskellige områder: de 
faglitterære, romanforfatterne, herunder B&U og illustratorer, lyrikere, og oversættere. 
Undergruppernes styrelser er lydhøre over for særinteresser, og formidler opståede behov 
og krav til hovedbestyrelsen, afholder fester for medlemmerne og debutant-komsammen, 
og samarbejder om arrangementer i foreningens lokaler og litterære seminarer andet 
steds i by og land.  
  
Efter behov oprettes specifikke arbejdsgrupper som f.eks. seniorgruppe, kvindegruppe, 
haikugruppe 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 større og mindre 
politisk arbejdende kunst- og kulturorganisationer; DFFs gruppemedlemmer er 
repræsenteret i hovedparten af disse udvalg, og sørger i samarbejde med hoved-
bestyrelsen for koordinerede indsatser på alle områder, der berører danske forfattere.  
  
For tiden arbejdes målrettet på at skabe overenskomststyret understøttelse og 
pensionsopsparing, som medlemmer med en vis indtægt efter eget ønske kan nyde godt 
af.  
  
I skrivende stund er en ny hjemmeside under udarbejdelse, som skal sikre bedre 
samarbejdsmuligheder foreningens forfattere imellem, samt fungere som udadvendt 
kontaktflade.  
 
 
 



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  
  
som   
  
- er tilgængelig for almenheden i Danmark, via bibliotek.dk i minimum to 
bibliotekseksemplarer, via nettet, eller på anden vis offentlig tilgængelig.  
  
I begge tilfælde forudsættes, at det pågældende forlag/udgivelsessted har forestået en 
redaktionel bearbejdelse og kritik af manuskriptet forud for udgivelse. I tvivlstilfælde kan 
Lyrikgruppestyrelsen anmode om at få tilsendt udgivelse i form af bog, udprint eller 
optagelse.   
  
Kvalitetsvurderingen, der foretages af styrelsens digtere, sker for at opretholde et niveau 
blandt medlemmerne, som må formodes at have ønske om at arbejde seriøst og 
professionelt med faget. Da en sådan vurdering er arbejdskrævende, vil et evt. afslag kun i 
særlige tilfælde blive begrundet.  
  
Tillige optages som medlemmer Forfatterskoleelever eller elever fra tilsvarende 
uddannelser efter endt uddannelse i en prøveperiode på 3 år uden værkfremvisning.  
  
Kontingentet er pt. 1800 kr. årligt, og halv pris for vaskeægte debutanter, og dertil 
150 kr. årligt for medlemsskab af Lyrikgrupppen, hvis man ønsker indsigt i  og mulighed 
for at påvirke gruppens arbejde. Hele kontingentet er fuldt fradragsberettiget. 
 
 
 

http://danskforfatterforening.dk



