


Ordløst #16 
 
I morges drømte jeg, at hele den "civiliserede" verden var blevet sat ned i gear - ved at 
tvinge alle runde frembringelser firkantede,  forbyde unødig dekoration,  forbyde hylder på 
væggene, og alt gammel litteratur var blevet skrevet om eller destrueret, fordi alt skulle 
ende lykkeligt. Var der nogen digtsamlinger nogen steder? Sikkert. Var der nogen 
retrosøgere nogen steder? Sikkert.  Var menneskene mere eller mindre lykkelige? For mit 
drømmende øje var der ikke den store forskel på hér og dér - men hvorfor havde man 
hellere rum i gulvet ned til underboen at opbevare sine ting i, end at have ejendelene 
fremme i lyset og tilgængelige?  
 

Og så vågnede jeg til et landskab dækket af sne. Og nu stiger temperaturen. 
-- 
Forfatter Søren Sørensen har tilsendt os et citat: 
 

Den tænken der tænker sig selv, bliver til digtning. 
-- Karl-Heinz Stierle 2003 (tysk litteraturhistoriker og Petrarcaforsker) 

 

Men så burde jo al tænken være digtning, al den stund at såvel det fokus, der tillader 
tanker at gå i en bestemt retning, som den åbenhed, der muliggør uvurderet 
oplevelse/poetisk sansning, er et produkt af levet liv og dén, man ér?  
  
Men man kan selvfølgelig også have drukket for meget kaffe under arbejdet mod deadline 
på ORDLØST... 
-- 
Næste år skal vi til det igen - forhandlinger om biblioteksafgiften - og allerede nu er 
Forfatterforeningen ved at fokusere sine kræfter og skærpe talegaverne. Jvf. ORDLØST 
#15.2 (http://menneske.dk/lgruppen) er der en række spørgsmål, som står ubesvarede i 
forbindelse med lukningen af 140 biblioteker fra 2005-2009: Har den siddende regering 
nogen visioner af betydning som erstatning for de manglende fysiske bøger, og for den 
manglende indkomst som denne begrænsning i bogbestanden betyder for forfatterne? 
Carina Christensen kan ikke blive ved med at skjule sig for offentligheden. 
 

alt godt, Deres Mellemmand, 
Kenneth Krabat 

http://menneske.dk/lgruppen
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Interview med forfatter og journalist Bjørn Themsen 
underviser på den ny Forfatterskole for unge i Esbjerg 
 
Vi fangede Bjørn Themsen akkurat hjemvendt fra Hald, hvor han har færddigjort en ny 
roman - i tide, inden undervisningen begynder på den ny uddannelse. 
 
Lonni Krause:  Den nye skole er både et grundkursus – en adgangsbillet – og 
konkurrent til Forfatterskolen i hovedstaden, siger din kollega, Jeppe Brixvold. Hvad mener 
du om det udsagn? 
 
Bjørn Themsen:  Jamen, det er jeg helt enig i, og sådan må det nødvendigvis være, det 
ligger simpelthen indbygget i de forskellige præmisser, som kurset fungerer under.  
Formelt er det et kursus under Esbjerg Kulturskole, og kurser her har som målsætning at 
være forberedende til en videregående uddannelse. MGK forbereder til 
Musikkonservatorierne og TGK til Teaterskolerne, og FGK altså til Forfatterskolen, 
Filmskolens manuskriptline m.v. Men samtidig er FGK også anderledes end de andre 
kurser, fordi det varer to et halvt år, og altså et halvt år længere end Forfatterskolen, som 
det skal forberede til, samtidig med at det har lige så mange undervisningstimer pr. 
semester, og har nogle lærerkræfter, som fuldt ud er på højde med dem, Forfatterskolen 
benytter – flere af underviserne er jo nuværende eller tidligere undervisere netop dér.  
 
LK:  Skolen er et kultursamarbejde mellem Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder. Er tanken 
opstået for at drille Forfatterskolen i København? 
 
BT:  Det korte svar er: Ja! Hvis jeg skal uddybe det lidt mere, er svaret: Overhovedet ikke, 
FGK er ikke i udgangspunktet tænkt eller defineret som værende i opposition til noget 
andet. Ingen undrer sig jo i dag over, at landet har tre teaterskoler. Og i Norge, som har 
færre indbyggere end Danmark, har de to store, og en række små skrivekurser, som man 
”regner med”. I andre lande findes der også såkaldt ”kreative writing”-kurser på flere 
universiteter. Det handler altså ikke om at være i opposition til noget, men om at være et 
alternativ, et ekstra tilbud. Når det er sagt, så tror jeg da, at kurset over tiden vil udvikle 
sin egen identitet, sine egne metoder, og at forankringen i et Vestjysk vadehavsområde, 



med en noget anden kultur end den københavnske, ikke kan undgå at ”smitte af”, men 
hvordan det præcist vil komme til udtryk, kan jeg ikke sige. 
 
LK:  Hvordan opstod idéen med skolen? 
 
BT:  Den har Esbjerg Kulturskoles leder, Jan Rohde Pedersen, vist haft lige fra han 
startede i jobbet for godt ti år siden. Han har i det hele taget haft en idé om, at skolen 
skulle brede sig over flere kunstarter. Dengang var der kun et MGK, altså musikalsk 
grundkursus, som der er mange af i landet. Kulturskolen gik først til Esbjerg Bibliotek med 
ideen, og biblioteket foreslog at tage Jeppe Brixvold med til et møde, så han kunne give et 
bud på, hvordan man kunne organisere kurset - han har jo undervist i mange år på 
Forfatterskolen Derefter søgte og fik Kulturskolen tilsagn om penge fra Kulturministeriet, 
Region Syddanmark og fra Kulturaftalen Vadehavet. Men vi er stadigvæk kun på en 
toethalvt-årig aftale, så skal vi søge om penge igen.  
 
LK:  Hvordan er undervisningen opbygget? 
 
BT:  Der er fast undervisning tre dage om ugen, mandag, tirsdag og onsdag. Fra 16 til 19 
eller 17 til 19. De to sidste dage er der tekstlæsning på programmet, det er den helt 
centrale del af undervisningen, meget i stil med den som Poul Borum indførte på 
Forfatterskolen – og som han i øvrigt kopierede fra amerikanske skriveskoler. Disse dage 
vil der altid være to lærere tilstede for at give forskellige synsvinkler på en tekst. Den 
første ugedag er ”fri leg”, det vil sige, at der er kun én lærer på, som skal gennemføre 
afsluttede miniforløb: Det kan være meget konkret skriveundervisning, eller det kan være 
mere inspirationsprægede øvelser á la: At eleverne skal forsøge at male, eller skal arbejde 
med musik og tekst. Her er vi jo rigtigt godt hjulpet af, at vi er en del af en større 
kulturskole, hvor vi har direkte adgang til både fysiske og menneskelige ressourcer fra 
andre kunstgrene. Disse dage kan også ”puljes sammen” til lidt større forløb, hvis det er 
nødvendigt og gavnligt. 
 
 
LK:  Intentionen med skolen er at servere et kursus på højt niveau med fx gæstelærere. 
Hvilke har I på tapetet? 
 



BT:  Ingen indtil videre. Nu skal vi lige i gang selv først. 
 
LK:  Har I mange unge mennesker, der søger ind på skolen? 
 
BT:  Jeg kender ikke det nøjagtige tal, jeg har ikke været med til at udtage de unge, men 
det var ikke overvældende, omkring 30-40 ansøgninger til 12 pladser, fordi vi havde en 
meget kort frist. Af ansøgerne har vi altså valgt kun at tage ni elever i første omgang. Men 
det var kvalificerede og målrettede ansøgninger; tre af dem, som er kommet ind, har jeg 
undervist tidligere i andre skriveforløb, så det er unge mennesker, der virkelig vil den vej. 
Vi har elever fra København, Virum, Sønderborg og Vejen, og så selvfølgelig de fleste fra 
Ribe, Tjæreborg, Esbjerg.   
 
LK:  Hvorfor tror du, at unge mennesker har så stort et behov for at skrive? 
 
BT: Bop! Tja! Bum! Ikke? Jeg mener, hvorfor har du? Eller jeg? Det er der nok mange 
grunde til, men de ligner nok dem, som vi andre har. Jeg har læst i aviserne, at de unge er 
vilde med at skrive for tiden, men jeg tror måske, det hænger sammen med, at der de 
senere år er kommet bedre muligheder for det. FGK kan jo ses i forlængelse af en række 
andre initiativer, som Kulturministeriet og andre har støttet de senere år. Jeg har 
selvfølgelig også læst og hørt det her med, at de unge ”bare gør det for at blive set, eller 
berømte”, men til det kan jeg kun sige, at det er der altså også mange ældre, der har som 
en iboende drivkraft et eller andet sted. Per Kirkeby blev en gang spurgt, hvorfor han 
malede, og han svarede noget i retning af, at han som dreng altid blev rost for at tegne 
og male, og det gjorde han stadigvæk, og derfor blev han ved. Og det er der da kommet 
en del hæderlige malerier ud af. 
 
LK:   I dag bliver man vist ikke berømt af at skrive? :) FX har jeg aldrig set så mange 
selvudgivere af egen litteratur, som nu. Tror du i øvrigt, at det bliver vejen frem: 
Selvudgivelseslitteratur? Og hvad er din holdning til den? 
 
BT:  Nogle bliver jo stadig berømte af at skrive bøger, det er bare de færreste, men det er 
det jo inden for alle livets områder - det er stadig en iboende mulighed, som ikke på 
samme måde ligger i at blive bankmand eller noget tilsvarende. Desuden svarede jeg også 
”at blive set”, og det er, uden at jeg skal gøre mig frygtelig klog på det, nok en tendens i 



tiden; vi viser, fremstiller og ”publicerer” os selv i mange sammenhænge – tag bare 
Facebook og weblogs, Youtube osv., som jo har givet mange en mulighed for at nå ud til 
andre mennesker på en måde, som ikke tidligere var mulig. Jeg tror, at de mange 
selvudgivelser delvist er en del af denne større tendens, men der er selvfølgelig også en 
række andre faktorer som spiller ind; hver selvudgivelse har sin egen historie, ligesom 
enhver forlagsudgivelse. Her kommer hele debatten om den såkaldt kommercielle litteratur 
kontra den såkaldt smalle litteratur ind, og derfor kan jeg heller ikke svare på, om 
selvudgivelser er vejen frem - det er det sikkert for nogle, mens det ikke er for andre. Jeg 
har læst fremragende selvudgivet litteratur, og jeg har læst ting, der var noget værre hø. 
Men det samme kan jeg sige om forlagsudgivelser, og det er jo en kendt sag, at flere 
store forfattere, vistnok både Kierkegaard og Holberg for eksempel, var selvudgivere på 
nogle af deres værker. Som det er sagt mange gange før af folk, der ved meget mere om 
dette, end jeg gør, så er det springende punkt typisk, om der er en kvalificeret redaktion 
på udgivelsen, og det kan man jo sagtens have, selvom man selv finansierer den. Men jeg 
kan sige, at det er en vanskelig vej at tage, hvis målet er at nå ud til en større læserskare. 
Der er en i dag klar ”stående ordre” på de fleste dagblade om, at man ikke anmelder 
selvudgivelser - uanset hvad. I den forbindelse er jeg for nylig blevet gjort opmærksom på 
den måde, som støtten til fagbøger ofte tildeles på – der går pengene ikke til forfatteren, 
men direkte til forlaget til dækning af udgifter til tryk osv. Det er altså forfatteren der 
søger, men forlaget der får pengene, og dér kan man vel med lige så stor ret sige, at 
forfatteren selv betaler for udgivelsen. Men det har altså ikke påvirket anmelderpraksis på 
dét område. Det er bare tankevækkende, synes jeg. 
 
LK:  Hvorfor begyndte du selv at skrive? 
 
BT:  Vi gentager: Bop! Tja! Bum! Først og fremmest var jeg en ivrig læser som barn – det 
tror jeg, er mange forfatteres udgangspunkt. Med tiden begyndte jeg så at ”digte videre” 
på historierne, begyndte at blive opmærksom på fortælletekniske ”mønstre” under teksten 
(det er i parentes bemærket sådan set også et udgangspunkt for undervisningen på FGK, 
tekstlæsningen er jo netop ”bare” en styret og meget bevidst måde at læse tekster på) og 
så har jeg nok altid haft ”noget på hjerte”. Jeg falder i kliché-kategorien af forfattere med 
en, skal vi sige, ”lettere anstrengt barndom”, og en position som outsider. Den konkrete 
anledning, afsættet til at begynde at skrive skønlitterært var dog, at jeg havnede i 



Grønland i syv år som ung mand, og der havde jeg pludselig meget tid til rådighed, og et 
andet perspektiv på mit liv i Danmark. 
 
LK:  Men hvad er denne uddannelse egentlig i bund og grund – et beskæftigelsesprojekt, 
en varmestue. Eller går uddannelsen dybere. Hvad VIL skolen? 
 
BT:  Endelig noget, som jeg kan svare helt klart på: Ambitionen er høj, tårnhøj, vi vil 
”uddanne” (i anførselstegn, fordi det ikke må sammenlignes med dansktimer eller noget i 
den stil) forfattere. Eller rettere, vi optager unge forfattere, som endnu ikke er udkommet, 
og vil hjælpe dem frem til en skriftlig bevidsthed som gør, at de kan skrive på et 
professionelt niveau. Der er på dén måde INTET socialt sigte med det her: Det handler om 
talentudvikling, kort og godt. 
 
LK:  KAN man uddanne forfattere? 
 
BT:  Nej, det kan man ikke. Efter min opfattelse. Og jeg svarede også, at vi optager 
forfattere, som endnu ikke er udkommet. Men det er selvfølgelig min overbevisning, at 
man kan lære disse forfattere noget. Ellers ville jeg jo ikke undervise. Jeg ser det egentlig 
ikke anderledes end f.eks. kunstakademiet, man kan heller ikke uddanne billedkunstnere – 
det er noget, som folk enten har i sig eller ikke har, men man kan lære dem en masse ting; 
praktiske håndværksmæssige ting, som gør, at de ikke skal opfinde den dybe tallerken 
selv hver eneste gang, og bredere teoretiske ting, som gør dem bevidste om, hvad de i 
forvejen gør, og hvad andre gør og har gjort - alle kunstnere står jo på skuldrene af 
fortidens giganter. Mange af de kunstnere, som kommer ud fra kunstakademiet, har lært 
at tegne og male naturalistisk på et højt niveau, de behersker farvelære, perspektiv, det 
gyldne snit, tredjereglen osv. osv. – også selvom de blev optaget på at male abstrakt, og 
det er dét, de gerne vil gå videre med. Og denne lange omvej kun for at sige, at det 
samme gør sig gældende for skrivende kunstnere: Der er nogle ting som 
fortællersynsvinkler, brug af medsyn eller bagudsyn, fortællepositioner, 
sætningsopbygning osv. osv. som er gode at kunne på rygraden - også selvom man vil 
skrive helt anderledes og nyt. Og der er et perspektiv på litteraturen i verden og dens rolle 
i samfundet, og der er nogle forfattere som Joyce, Borges, Cervantes, Dostojevskij osv. 
osv., som man, uden at det skal udvikle sig til dansktimer eller litteraturhistorie, med fordel 
kan gøre de unge opmærksom på. Endelig handler et forfatterkursus ikke kun om 



undervisning, og hvad man kan få ud af den; det handler også simpelthen om at skabe et 
miljø, hvor eleverne bliver i stand til at inspirere hinanden. At møde ligesindede, litterært 
interesserede, får jo både én til at tage det man laver lidt mere alvorligt, og til rent faktisk 
at tænke lidt mere over det. 
 
LK: Og endnu ét: Definér talent for at skrive? 
 
BT: Det kan jeg ikke. Desværre. Men jeg kan se det, når jeg læser det. Jeg ved godt, at det 
svar ikke kan bruges til så meget, men talentet kan jo ligge vidt forskellige steder: Det kan 
være en unik tone, det kan være en evne for rytme i sproget, det kan være en originalitet i 
brugen af sproget eller i selve fortællingen, det kan være at vedkommende har noget helt 
originalt på hjerte -  alt muligt, og hvis to eller tre af disse ting er til stede samtidig, så er 
der for mig tale om talent, der skiller sig synligt ud. Her handler det i sær om at være åben 
for det nye, det friske og det skæve. 
 
LK:  Hvad forventer du af en elev? 
 
BT:  At han eller hun er et udpræget talent. At han eller hun kan fungere i den sociale 
sammenhæng, som sådan et kursus er; det vil primært sige, kan tage imod kritik og give 
kritik i den rigtige ånd. 
 
LK:  Hvad må eleven forvente af dig? 
 
BT:  Først og fremmest, at jeg tager dem og deres skrivning alvorligt. Dernæst at jeg har 
en konkret skriveerfaring og en række formulerede og argumenterede holdninger til 
tekster, genrer og litteraturen som sådan, som de kan spille bold op af, mens de selv 
former deres egne holdninger.  
 
LK:  Hvad synes du, der rykker mest ved uddannelsen? 
 
BT:  At den overhovedet er blevet til noget. Dét i sig selv er en fantastisk historie. 
 
Tak til Bjørn Themsen  
(se også "skolestart med digt")



The City as an Expression of Poetry 
 
Fra Jan Hatt-Olsen har vi modtaget følgende: 
 
Dear scholars, poets, artists, activists and friends. 
  
Regarding The City as an Expression of Poetry: The following sections are scanned and 
placed on the urbanartscape.org site: Intro http://urbanartscape.org/introduction.pdf, 
contributors' notes http://urbanartscape.org/contributors_notes.pdf and the article The 
City as an Expression of Poetry on http://urbanartscape.org/citypoetry.pdf ) 
  
The idea here was to create a transcendent reality both in the fictional world and the 
physical outer reality in urban space. The re-enchantment of the urban space in a way 
where everyone and everything are poets and poetry in my world view means that 
everything and everybody has a very high value and is very fascinating. I think we have 
learned a lot from deconstruction, but it’s time to use this knowledge to make poetry and 
art be constructing, enchanting and augmenting, again in cross-over with planning, 
architecture, urbanism, activism and the humanities. It’s time to make borders open, soft 
and fuzzy and use the synergy you can get when you do that. 
  
Western Humanities Review: Western Humanities Alliance Special Issue: What is a City? 
(University of Utah, 2007) 
  
Western Humanities Review Volume 61, number 3 consists of 12 selected papers from the 
25th annual Western Humanities Alliance conference: What is a City? 
 
The conference was hosted by the University of Calgary. 
  
The institutional members of the Western Humanities Alliance are: 
Arizona State University – University of California, Riverside – Claremont Graduate 
University – University of California, San Diego – Reed College – University of California, 
Santa Barbara – Stanford University – University of California, Santa Cruz – University of 
Arizona – University of Colorado, Boulder – University of Nevada, Las Vegas – University 
of California, Berkeley – University of Oregon – University of California, Davis – University 

http://urbanartscape.org/introduction.pdf
http://urbanartscape.org/contributors_notes.pdf
http://urbanartscape.org/citypoetry.pdf


of Southern California – University of California, Irvine – University of Utah – University of 
California, Los Angeles – University of Washington – Utah State University – University of 
British Columbia – University of Calgary – Simon Fraser University 
  
This issue provides different answers to the question What is a City? provided by scholars, 
poets and artists mainly from the western part of USA and Canada, but an article is 
included ’The City as an Expression of Poetry’, which is about the poetry-installation / 
public art project ’Værløse Bymidte den 3. sept – 12 sept. 2004 | Lyrik-installation / Bog 
/ Digtsamling’ http://www.lyrik-installation.dk/Vaerloese concept and ideas related to it - 
Værløse is a town in the northern part of the Copenhagen metropolis - which was a project 
based on the concept of fusing art, architecture, design of urban spaces and urban 
planning. It was later selected as one of the 30 examples of street creativity - to be 
exhibited in City Living – Living City | the 6th European Biennial of Towns and Town 
Planners in the biennials ’Street Creativity Exhibition’ 
  
The number of Western Humanities Review can be achieved from the University of Utah. 
It’s also possible to get the different articles in electronic form from the British Library 
http://www.bl.uk/ 
 
I think the whole issue of Western Humanities Review (not only the work I made in 
Denmark) can be very interesting in the urban discourse, where the cross-over between 
planning, architecture, urbanists, and activist art recently is finding more and more 
attention. The whole issue can be borrowed at ’Det Kongelige Bibliotek’ or ordered from 
’Western Humanities review’ at the University of Utah 
  
Venlig hilsen 
Jan 
---------------------------------- 
Jan Hatt-Olsen 
Urban Arstscape 
http://www.urbanartscape.org 

 
Metropolis Lab 2007 http://cph-metropolis.dk/en/metropolislab    
 

http://www.lyrik-installation.dk/Vaerloese
http://www.bl.uk/
http://www.urbanartscape.org
http://cph-metropolis.dk/en/metropolislab


Urban Alchemist in the Night was made as a part of our workshop Urban Space as a 
Artwork” and the ideas connected to our alchemistic intervention in urban space has now 
been presented in the publication from Via Design http://viadesign.dk  
 
Changing Metropolis. Via Design has with focus in the Metropolis Laboratory 2007 made a 
very interesting book about ideas and practices from artists, architects, planners and 
urbanist towards changing urban space, the city – changing metropolis. 
  
The Urban Artscape contribution can be found in: For a re-enchanted urban space. (Juul 
and Urban Artscape) ( 2008. i bogen Changing Metropolis, Via Design Copenhagen 2008 
s. 108-115) 
 
Jan Hatt-Olsen (2008) Urban Artscape - Furesø i Frank Eckardt et al. (eds.) Mediacity - 
Situations, Practices and Encounters (Frank&Timme, Berlin 2008) s. 263 - 285. Bogen er 
en publikation fra Mediacity Project på Bauhaus-Universitetet i Weimar 
http://mediacityproject.com 
  
På forlaget Frank & Timme http://frank-timme.de , under Verlagsprogram - Medien und 
Kommunikationswissenschaften - Separate titel finder du titlen og bl.a. også en 
indholdsfortegnelse over kapitlerne og kapitel forfatterne i bogen. 
 
** 
 

H.A.L.D. [Housing Authors & Literature, Denmark] 
 

Så er H.A.L.D. [Housing Authors & Literature, Denmark], Hald Hovedgaards første 
internationale sommer-refugieprogram, i luften. 
 

Det løber af stablen den 13. juli til 10. august 2009 og udvælger (efter ansøgning) 4 
udenlandske og 4-6 danske skønlitterære forfattere, som bor dør om dør på Hald i 2 eller 
4 uger. 
 

http://www.haldhovedgaard.dk/en 
 

Deadline for ansøgninger 1. april 2009

http://viadesign.dk
http://mediacityproject.com
http://frank-timme.de
http://www.haldhovedgaard.dk/en


Ophavsret i den digitale tidsalder 
 
Der er ingen tvivl om, at klokken er ganske få minutter i 12, hvad angår vores forholden til 
digitale rettigheder. Der findes endnu ingen færdige digitale kontrakter, om end stort set 
samtlige større forlag har forsøgt at narre forfatterne til at skrive under på afgivelse af 
digitale rettigheder, som om en sådan afgivelse var på lige fod med at tillade forlaget at 
forhandle og administrere f.eks. manus til lydbog eller video og film. Bibliotekspengene 
dækker heller ikke downlaan eller andre tjenester udbudt af bibliotekerne. Og der er endnu 
ingen reelle offentlige retningslinier for digital distribution - ud over frygtskabelse og 
fokusering på såkaldt "pirateri". 
 
Hvad gør VI forfattere - når et digitalt manuskript er blevet til en kopi, i det sekund det 
forlader computeren, hvor det er blevet til? Skal vi dække os under tæpper, bære 
mismodets mørke nedafvendte rynker og gå til i paranoia - eller kaste os leende i armene 
på en digitalt blændende sols løfter om uendeligt nem distribution?  
 
Vi skal undersøge og tænke og spørge. Uden viden kommer vi ikke helskindet ind i en 
verden, der dagligt ændrer socialt blodomløb med den digitale verdens muligheder for at 
være og komme i kontakt med de andre. Og vi skal heller ikke forklejne, at vore afklarede 
og gennemarbejdede manuskripter i digital form blot er tekst som alt anden tekst på 
nettet - så hvordan får vi vort hjerteblod til at lyse op og træde frem af massen af 
uredigeret tekst?  
 
Lawrence Lessig er professor på Stanford Law School og grundlægger af Stanford Center 
for Internet and Society. Han har studeret ved University of Pennsylvania, Cambridge 
University og Yale Law School og har arbejdet i U.S. Seventh Court of Appeals.  
 
Med den digitalt og frit distribuerede bog om digitale rettigheder En Fri Kultur 
demonstrerer han grundtankerne i sin forskning på M.I.T. - således kan enhver downloade 
den og oversætte den og lægge den til fri download; kun hvis et forlag ønsker at gøre den 
fysisk, som er tilfældet på dansk, er der tale om at betale for udnyttelsen af rettighederne. 
 



Ud over  En Fri Kultur har han skrevet The Future of Ideas og Code: And Other Laws of 
Cyberspace. Desuden er han formand for Creative Commons-projektet, som tilbyder en 
visionær tilføjelse til de nuværende copyrightregler. 
 

Uddrag af anmeldelser af Lawrence Lessigs En fri kultur 
 

Weekendavisen 25. august 2006: 
"....Lessigs refræn lyder: »1. Kreativitet og fornyelse bygger altid på fortiden. 2. Fortiden 
prøver altid at kontrollere den kreativitet, der bygger på den. 3. Frie samfund gør 
fremtiden mulig ved at begrænse fortidens magt. 4. Vi lever i et stadig mindre frit 
samfund.« En af hans hovedpointer er, at vi bør gøre, hvad vi kan, for at genvinde det 
område af fælles arvegods, hvortil alle har adgang uden at skulle spørge om lov: den fri 
kultur.... 
 

Information 13. Juni 2006. 
"Problemet med ophavsretten, som vi kender den, er, ifølge Lessig, at den er designet til, 
at ophavsmændene 'tager det hele', og i en verden hvor alle tager alt, er det ekstremt 
svært at udfolde de kreative potentialer, som Internettet har: »Kunstnerne skal tage så 
meget, de behøver og ikke mere!« . . . Lessig betegner det som et etisk spørgsmål, ikke et 
økonomisk: Hvad vil vi - kunstnerne - med kunsten?" 
 

Politiken 10. juni 2006. 
"For Lessig er det et tydeligt eksempel på, hvor dårligt ophavsretten er tilpasset en 
moderne digital verden, hvor mange flere er amatørforfattere, publicister, blogskribenter, 
hjemmevideoskræddere, musikere eller for den sags skyld erhvervsfolk med hang til 
smarte Powerpoint-præsentationer - en verden, hvor digitale værktøjer gør det nemt at 
producere og internettet gør det nemt at publicere, uden barrierer. . . »Jeg synes, at 
ophavsret er ekstremt vigtigt, og at det skal være en ejendom givet til sin skaber. Alt, hvad 
jeg siger, er, at du ikke burde behøve en advokat ved din side, hver gang du er kreativ«." 
 
Forlaget Underskoven 
http://www.underskoven.dk/En_fri_kultur/presse.htm 
Google-video 
http://www.modspil.dk/itpolitik/lawrence_lessig_om_fri_kultur_og_ophavsret_i_en_elektronisk_verden.html 

Creative Commons Danmark 
http://www.creativecommons.dk/

http://www.underskoven.dk/En_fri_kultur/presse.htm
http://www.modspil.dk/itpolitik/lawrence_lessig_om_fri_kultur_og_ophavsret_i_en_elektronisk_verden.html
http://www.creativecommons.dk/


Dan Turèll udgives i USA 
 

 
 
Forfatteren og oversætteren, Thomas E. Kennedy, medlem af DFF og kendt for sin indfølte 
Copenhagen-kvartet og måske især for Kerrigan's Copenhagen, der lægger kapitler til 
besøg på 47 københavnske værtshuse, har oversat Dan Turèll til amerikansk. 
 
Jyllandsposten 
http://jp.dk/arkiv/?id=1574129 
 
Thomas E. Kenndy 
http://www.thomasekennedy.com/ 
 
-- 

http://jp.dk/arkiv/?id=1574129
http://www.thomasekennedy.com/


Antikvariatet på Blågårds Plads 
 
På Nørrebro i København ligger et 
antikvariat, der sidste år var tæt på at lukke. I 
sidste øjeblik blev det reddet, da 
privatpersoner samlede over en kvart million 
kroner sammen og dannede et 
anpartsselskab. Men hvorfor er en butik fuld 
af gamle bøger så vigtig, at flere hundrede 
mennesker trodser finanskrisen og betaler 
for at bevare et antikvariat? 

 
 
 
P1 Morgen 04. februar 2009 kl. 08:09 
http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2009/02/04/134149.htm 

 
Hør udsendelsen på P1's 3 time : 
http://netradio.dr.dk/content.asp?mode=archive&asx=http://www.dr.dk/forms/published/
playlistgen.aspx%3Fqid=908461&channel=p1&program=0302 2009 p1 morgen 3. time 
(start: 119 duration: 3060)&date=&length=51:00&  (om end jeg har gennemlyttet d. 3.time flere gange 
uden at finde indslaget...?) 
 
Facebook 
http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1008081137321&mbox_pos=0 - 
/group.php?sid=bd1ea66a9da53feb53b1614e019daa2d&gid=25953368548 

 
** 
 

http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2009/02/04/134149.htm
http://netradio.dr.dk/content.asp?mode=archive&asx=
http://www.dr.dk/forms/published/
http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1008081137321&mbox_pos=0


Anmelderi fra metrOrd.dk 
 
Thurston Magnus, manden uden filter, har set Janus Kodals Tokyo an. Tag vel imod de 6 
gram smalt stof - som Thurston Magnus selv gør det: 
 

 

Forfatter: Janus Kodal 
Forlag:  Forlaget 28/6  – ISBN 978-87-922686-4-1 
Format: Paperback, 20 sider 
 
 

Lad mig se: Mine reolers formodentligt tungeste paperback, Edgar 
Allen Poes samlede værker, vejer 1305 gram. Den seneste 
paperback, jeg har læst, Skaknovelle af Stefan Zweig, andrager 
129 gram. Min seneste bankforsendelse tynger vægten med hele  
8 gram. Denne anmeldelses fokusobjekt, Tokyo af Janus Kodal   

fyldte kun på med 6 gram ved indvejningen. På mere end én måde sætter forlaget 28/6 
nærmest nye standarder inden for minimalisme. Man fristes til at spørge sig selv: Kan en 
forfatter af Janus Kodals massivitet overhovedet veje så lidt i nogen litterær sammen-
hæng? 
 

Ens første tanke er, at det er ikke en bog, nærmere en pamflet. Man vender og drejer den 
lidt forsigtigt i hænderne, for man vil helst ikke komme til at gøre skade på den. Det røde 
omslag, med den velafbalancerede og snirklede omslagskunst (af Sonja Redendorff) åbner 
op til en lige så minimalistisk opsætning, hvad der hurtigt sender én tanken om, at her må 
der være tale om et velovervejet lille projekt, hvor teksterne vil få lov at fylde i deres 
spinkle, nervøse sætningsstruktur. Hurtigt kommer man dog ind i andre baner, for man 
skal ikke langt ind i de første tekster, før man nærmest får idéen om, at her kunne være 
tale om en slags turistguide: 
 

”Fra det centrale Tokyo er Roppongi det næstsidste stop på Hibiyabanen. Hvis du kører 
med den cirkulære Yamanote forbindelse, kan du skifte til Hibiyabanen ved Ueno eller 
Ebisu.” 
 

Teksterne er prosaiske stykker, der væver mellem forskellig grader af højstemthed i 
sproget, men mest lægger sig i et relativ hverdagspræget tone, blot skåret nærmere ind til 



benet, end man almindeligvis ville læse i frie dagligklummer. Faktisk må det bemærkes, at 
Janus Kodal virker friere i sit sprog end normalt, og personligt synes jeg det klæder ham – 
man sidder lidt med fornemmelsen, at han har tilladt sig lidt mere spræl i sprog og 
teksterne. Normalt synes jeg, Janus Kodal måske har en lidt rigeligt udpræget tendens til 
at kime storladent i ret stramme opstillinger (smag & behag, mine herrer & damer), men 
hans indbyggede ordenssans i teksterne, klædes nydeligt på hér, af et ret løst valsende 
flod – jeg har forstået, at ordet finurlig ikke er comme il faut, så det vil jeg ikke benytte, 
men D’ved? Citat par excellence: 
 

”Hvis ikke du kan være hvid, så vær sort, det er faktisk lige så godt. Hvis det heller ikke er 
muligt, så vær, hvad end du måtte være, bare det ikke er brasiliansk eller sydøstasiatisk. 
Hvis du er det, så lad som om du er etnisk eskimo.” 
 

Hvor man i starten morer sig lidt over en parodieret asiensracisme, bliver nogle af 
teksterne sært personligt vedkommende lidt længere inde i bogen (helt ærligt, bogen 
bliver aldrig lang). Især en lusket tekst vedrørende et opgør om personlig ære, bliver ret 
u-kodalsk brutal på en måde som udlåner idéer hen ad nordamerikansk po-mo i stil med 
d’herrer Bret Easton Ellis og Douglas Coupland. Men sådan er bogen ret skiftende i 
stilarter, og de fleste af de mere divergerende stiløvelser virker mest som lige det: 
Stiløvelser. Derudover punkteres prosastykkerne også af en serie mellemsætninger: 
Oneliners, punchlines, aforismer eller regikommentarer – jeg ved ikke helt, hvad jeg skal 
betegne dem som, men jeg synes måske, de er lidt overflødige. Altså, jeg er lidt bange for, 
at man måske kommer til at hæfte de korte linier (for) direkte op på de længere tekster, 
som har de en yderst veludtænkt funktion, hvad de nok ikke helt kan bære, og hvad 
forfatteren nok ikke har ment, de skulle have. Igen er der måske andre læsere end 
undertegnede, der vil kunne se om bag gimmicken, men det bør nævnes i alle tilfælde. 
 

Bogen lægger op til mange diskussionsvinkler, bl.a. om selve bogobjektet som allerede er 
udpenslet som spinkelt og minimalt, men som måske også lige trænger til at blive 
beskrevet yderligere som ret så flot og elegant udført. Her er der givetvis tale om, at man 
ikke har de ødelandske ressourcer til at pumpe en kæmpe udgivelse op, men til gengæld 
har et hjerte og en sans for den smalle litteratur. Med andre af forlaget 28/6’s udgivelser i 
baghovedet, ser jeg måske en slags niche udvikle sig foran dem; som et forlag der kan 
udgive og beskæftige sig med den finlitteratur, der måske ikke kan finde vej ind på de 
respektive forfatteres dagligsdagsforlag. Det kræver ikke ret megen fantasi at forestille sig 



en forlagsredaktør på Gyldendal sidde og råbe, ”hvad pokker er det hér, Janus?” – og til 
dét vil jeg så bare svare, at det hér faktisk er ret godt og flere gange svært 
underholdende. Et vellykket projekt, der lover mere, både fra forfatter og forlags side. Man 
kunne faktisk bare kun ønske sig mere end de 6 gram. 
 
** 

Statens Kunstfonds præmierer fire bogudgivelser fra 2008 

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har besluttet at præmiere værker af Klaus Høeck, 
Janina Katz, Kim Leine og Ursula Andkjær Olsen. 

 
Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har besluttet at præmiere værker af Klaus Høeck, 
Janina Katz, Kim Leine og Ursula Andkjær Olsen med hver 75.000 kr.  Klaus Høeck for 
digtsamlingen Palimpsest Janina Katz for romanen Længsel på bestilling Kim Leine for 
romanen Valdemarsdag Ursula Andkjær Olsen for digtsamlingen Havet er en scene   

Udvalgets begrundelser for præmieringerne for efteråret 2008:   

Klaus Høeck:  Palimpsest  
Gyldendal, 2008   

Palimpsest er en bog der består af 576 sider eller 1.035 digte, og er således allerede i 
sin fremtoning et vægtigt værk. Hvert digt i bogen, som i øvrigt markerer kunstnerens 70-
års fødselsdag, er struktureret som et firedobbelt haiku, 5-7-5 stavelser gange fire, i et 
system, der først og fremmest fremtvinger en række overrumplende linjebrud, der lader 
læseren få øje på alle de ord, der også står inde i ordene. Digtene i Palimpsest, som 
betyder 'skrevet hen over', forholder sig til tre fænomener: billederne, tonerne og ordene.  

I første del af bogen forholder Høeck sig til kunstværker fundet i The 20th Century 
Artbook, 448 digte skrevet til 488 kunstværker fra det 20. århundrede. Anden del lader 
97 digte forholde sig til 97 jazzmelodier af Dexter Gordon og John Coltrane, og i tredje del 
beskriver 448 oder et væld af dagligdags genstande, begreber og abstrakter i en tætført 
strøm af præcise og hverdagslige glimt af det konkrete:    



Ode til kaffemaskinen    

kaffemaskinen  
snorker højt som om den har  
onde drømme an    

dre gange skal den  
helbredes fra sin forkalk  
ning til tider er    

et skvæt eddike  
nok så kører den igen  
kaffemaskinen    

brygger kaffe og  
jeg skriver digte om den  
så enkelt er det    

Et sted siger Høeck, at digtet "tætner fugen mellem sprog og verden", og overalt er det 
tilfældet, at der digtes om at digte, mens ord fra de naturvidenskabelige systemer holder 
hele den store verdensskrift ud i kølig og strakt arm, så man som læser overvældes og 
opmærksomt læser med i oderne til kartoflen, fremtiden, Hortensiaen, sko, tvetydigheden 
og farven orange. 

 

Ursula Andkjær Olsen: Havet er en scene  
Gyldendal, 2008   

Samlingen er en kompleks og polyfonisk komponeret hybridbog, som alene i sit udstyr ikke 
ligner mange andre digtsamlinger, der udgives i Danmark lige nu. Det er forfatterens femte 
bog, og sandsynligvis den mest radikale hidtil. Titlen giver associationer til mediehav og 
(selv)iscenesættelse, og i samlingen møder vi en række tablauer, der har med skuespil, 
satire, myte og maskepi at gøre. Bogen er en samtidsskildring, blandt andet inddrages en 
række blogs skrevet af amerikanske soldater under Irak-krigen, og vi inviteres med til 
"audition til det omkostningsfrie liv", hvor en vrængende stemme skyder med skarpt :   



De patter på deres  
fucking bløde værdier mens de  
pirrer sig selv med de hårde  
hvorefter de stikker dem langt op i røven på    

middelklassen.    

Men vi møder også langt mere neddæmpede stemmer, der giver et fintsanset portræt af 
en mor og en datter. Mange tekstspor og læsestrategier hvivles op og blandes i bogen, 
det er en krævende læseopgave, men også en imponerende tour de force gennem mange 
typer sprog, kulturhistoriske fragmenter og tankegods. Ursula Andkjær Olsen sætter det 
hele i scene med sprælske ordguirlander, som hænges op både over og under læseren.    

Hvad drømmer du nu?    

De små sværme i kanten de hårfine væsner. I  
vindueskarmen. Dem mente jeg dem  
drømte jeg til dig.    

Vi mødes i den nærmeste  
bark vil du ikke nok?    

Ridser du mig    

dét?     

-- 

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg: Nils Gunder Hansen (fmd.), Christina Hesselholdt og 
Morten Søndergaard. 

For yderligere information, kontakt konsulent Anne-Marie Rasmussen, tlf. 33745075, e-
mail: anmara@kunst.dk.  

På http://kunst.dk/litteratur/nyheder/artikel/statens-kunstfonds-litteraturudvalg-praemierer-nyudgivelser-fra-efteraaret-2008/ 

kan du finde motiveringerne for præmieringen af Janina Katz: Længsel på 
bestilling, Vindrose, 2008  og Kim Leine: Valdemarsdag, Gyldendal, 2008 

http://kunst.dk/litteratur/nyheder/artikel/statens-kunstfonds-litteraturudvalg-praemierer-nyudgivelser-fra-efteraaret-2008/


KALENDER 
 
Poesi på en torsdag 
i Holstebro 
 

 
Lars Skinnebach er februar måneds digter  

ved ”Poesi på en torsdag” i Holstebro 

 
 
Lyrikarrangementet Poesi på en torsdag i Holstebro har som månedens digter i februar 
inviteret en af dansk lyriks mest markante, yngre stemmer, Lars Skinnebach, som vil læse 
op fra sine digte torsdag den 5. februar kl. 20 på Knudsens i Holstebro. 
 
Lars Skinnebach er født 1973. Han var elev på forfatterskolen 1994 – 96 og debuterede i 
2000 med digtsamlingen Det mindste paradis. Redaktør på Den blå port 2003 – 05. 
Modtager af Det Danske Akademis debutantpris i 2004, samt Michael Strunge-prisen i 
2008. Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium fra 2008.  
  
Foruden medvirken i talrige antologier og tidsskrifter – og foruden debuten – har han 
blandt andet udgivet digtsamlingerne I morgen findes systemerne igen i 2004 og Din 
misbruger i 2006. Enhver betydning er en mislyd er planlagt til udgivelse i april i år. Alle 
bøger er udgivet på Gyldendal. 
 
Som vanligt består Poesi på en torsdag af en række andre aktiviteter omkring 
oplæsningen af månedens digter. Den persiske 1100-tals sufi-digter, Omar Khajjâms 
Rubäijât vil blive læst op på originalsproget og på dansk; månedens kendte holstebroer, 
der vil læse nogle af sine yndlingsdigte op, er denne gang Holstebro Handelsskoles 
direktør, Svend Ørgaard, og endnu engang opfordres alle, der har digte liggende i 
skrivebordsskuffen, til at indsende dem til arrangørerne, som udvælger ét, hvis 
ophavsmand får lov selv at læse det op og også præmieres med en digtsamling af 
månedens digter. 



 

Omar Khajjâm 

 
 
I Omar Khajjâms ånd udskænkes et glas vin på entrebilletten, og i den lokale Arnold Busck 
boghandlers medbragte lyrikbod er der virkeligt gode slagtilbud med poesi i alle 
afskygninger. Alle arrangementerne bindes sammen og indrammes af Odin Teatrets 
Husorkester med Rina Skeel, som synger og Jan Ferslev som kapelmester. 
 
Omar Khajjâms på svensk 
http://cafeexpose.wordpress.com/2006/12/25/omar-khayyam-i-presentutgava/ 
 
 
** 
 

http://cafeexpose.wordpress.com/2006/12/25/omar-khayyam-i-presentutgava/


Fantastisk Litteratur 
i Kongens Lyngby 
 
Kom og oplev den engagerede anmelder ved Weekendavisen, Liselotte Wiemer, kausere 
over et udvalg af den fantastiske litteratur, der så dagens lys i 2008.  
 
Det sker på Stadsbiblioteket torsdag d. 5. februar kl. 19.00, hvor Stadscafeen holder 
åbent til kl. 18.30 og serverer ’torsdagsmenu’ 
 
Bibliotek og Kultur 
Stadsbiblioteket 
Lyngby Hovedgade 28 
2800 Kongens Lyngby 
 
 
** 
 
Forfatteraften med Jens Smærup Sørensen 
i Espergærde 
 
Forfatterens seneste roman Mærkedage har fået strålende kritik og har samtidig 
begejstret mange læsere. Jens Smærup Sørensen fik Boghandlernes pris, De Gyldne 
Laurbær, i 2008 for denne roman, som i korte træk omhandler det gamle bondesamfunds 
sammenbrud, og overgangen til et nyt samfund hvor personlig frihed og individuel 
udvikling er blevet vigtigere end bondesamfundets kultur, hvor slægtsfølelse og 
nøjsomhed var de centrale idealer. 
 
Efter foredraget kan man stille spørgsmål til forfatteren, og der vil være mulighed for at 
købe forfriskninger. Billetprisen er 60 kr. og kan købes på biblioteket fra den 5. januar. 
 
Den 5/2 2009 kl. 19.00 
Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12, Espergærde 



Skolestart med digt 
i Esbjerg 
 
FGK ForfatterGrundKurset ved Esbjerg Kulturskole åbner skoleåret med en digtoplæsning, 
hvor alle er velkomne. 
 

Det sker fredag d. 6 februar kl. 21.30 i Galleriet, Kulturskolen, Islandsgade 50, Esbjerg 
 

På programmet er digterne Palle Sigsgaard og Lone Hørslev, to af de mest omtalte navne 
i den yngre generation af danske digtere. 
 

Palle Sigsgaard er født i 1976 i København og debuterede med digtsamlingen ”Glitrende 
støv danser” i 2007. En meget rost bog, ofte fremhævet for dens fine musikalitet, som af 
flere anmeldere blev kaldt ”årets debut” i 2007. Palle Sigsgaard har også samarbejdet 
med billedkunstnere, bl.a. bidraget til en udstilling i Kunstforeningen, Gl. Strand i 
København. Hans inspirationer tæller ud over den danske lyrik amerikanske digtere som 
Frank O’Hara og Kenneth Koch, eksempler på en poesi, som behandler motiver fra 
moderne storbyliv med en særlig æstetisk finfølelse. Palle Sigsgaard bor i dag i Berlin, 
men vil i den nærmeste fremtid komme en del på besøg i Esbjerg, hvor han er blevet 
tilknyttet FGK som lærer. 
 

Lone Hørslev er født i 1974 i Køge, men opvokset i Holstebro. Hun har i nogle år boet i 
Sønderho på Fanø. Lone Hørslev er en alsidig digter og forfatter, som har gjort sig 
bemærket både med ligefremme, humoristiske digtsamlinger som ”TAK” og ”Lige mig”, 
med sit musikalske samarbejde med sangeren og guitaristen Mads Mouritz (f.eks. på 
Mouritz/Hørslev Projektets CD ”Så er det sagt”), og senest som romanforfatter med den 
roste roman ”Naturlige fjender” fra 2008. I denne seneste bog beskriver hun et moderne 
parforhold i provinsen med humor og stor følelse. Lone Hørslev modtog Michael Strunge-
prisen i 2004 og fik Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat samme år. Også hun er 
tilknyttet FGK som lærer. 
 

Arrangementet har gratis adgang og starter kl. 21.30 i Galleriet på Esbjerg Kulturskole, 
Islandsgade 50, opgang A. 
 
Facebook: 
http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1089567364023&mbox_pos=0 - /group.php?gid=35586318228

http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1089567364023&mbox_pos=0


Synæstet - Salon nr. 1 
i København N 
 

 
 
d. 8.2. 2009 16.00-24.00 
 
Fronten/Bolsjefabrikken 
Glentevej 12 
2400 Kbh. N 
 
http://www.flickr.com/photos/34926106@N08/3247734117/sizes/o/ 

http://www.flickr.com/photos/34926106@N08/3247734117/sizes/o/


World Music og Spoken Word Jam sessions 
i København N 
 
Husk, at Det Poetiske Bureau stiller scenen til rådighed hver anden og fjerde søndag i 
måneden til World Music & Spoken Word Jam sessions. Musikere der spiller akustisk 
verdensmusik og poeter er inviteret til at improvisere sammen. Kom og oplev nye poetiske 
udtryk på Bureauet. 
 
Søndag 8/2 fra kl. 16-21 
 
Det Poetiske Bureau, Griffenfeldsgade 52, Kbh. N 
http://poet-bureau.dk/ 

 
Gratis adgang for allé 
 
** 

http://poet-bureau.dk/


Ord på tungen i Kabul vol. 3 
i København N 
 

 

Lyrikere om kærlighed og melankoli 
 
5. februar 2009 
19:00 - 22:00 
 
Blågårds Antikvariat 
Blågårdsgade 29 
2200 Kbh. N 

 
Velkommen til en spændende aften i Blågårds Antikvariat med 2 generationers bud på den 
svære kærlighed, som den kommer til udtryk i deres lyriske produktion. 
 
Det er tilladt at medbringe egen vin, eller anden drikkelse til arrangementet. Glas og 
propinstrument kan lånes i butikkens køkken/kontor/værksted/pulterrum/solcen.. nej ok, 
dog ikke... Snacks er på huset! 
 
Der er røgfrit under oplæsningerne, som ligger først på aftenen. Under koncerten til sidst, 
vil røgen blive sluppet løs, hvis stemningen er til det og det ikke generer nogen. 
 
På stemmebånd; Louise Rosengren, Bjørn Friis Thomsen. AnneLise Marstrand-Jørgensen 
og Nicolai Stochholm. 
 
På sang, guitar, kontrabas og cello; Mads Wæhrens og ensemle med fine fortolkninger af 
Henrik Nordbrandt digte. 
 
http://www.facebook.com/event.php?eid=60123271513&ref=nf

http://www.facebook.com/event.php?eid=60123271513&ref=nf


LitteraturCafé: Edgar Allan Poe  
I København 12.2. 2009 
 
I anledning af Edgar Allan 
Poe’s 200 års fødselsdag 
handler denne Literatur-
Café kun om Poe.  
 
Vi spiller Poe’s yndlings-
sang "Come Rest in This 
Bosom" med tekst af 
Thomas Moore; omtalt i 
essayet "The Poetic 
Principle", vi viser et par 
Poe-kortfilm (Tim Burtons 
"Vincent" og Jan Svank-
meyers "Kyvadio, jáma a 
nadeje" (også kaldet "The 
Pit, the Pen-dulum and 
Hope"), der bliver læst 
uddrag fra ”Kompositio-
nens Filosofi”, en dansk 
oversættelse af "City In the 
Sea" og den korte novelle 
"Det ovale Portræt".  
 
Varm mad klokken 19,  
Poe klokken 20. Fri entré.  
 
Arrangeret sammen med Det Danske Edgar Allan Poe Selskab  
http://www.poeselskabet.dk 

 
LiteraturHaus, Møllegade 7, Kbh. 2200 N. 
http://literaturhaus.dk 

http://www.poeselskabet.dk
http://literaturhaus.dk


2 x LiteraturHaus 
i København 
 
Duoen Nimbi: Helen Davies/Susanne Jorn 
 

En digter, en digterstemme i samspil med en harpe, en harpespillers lilt. En rejse, et 
univers, et rum, hvor magiske kræfter udfordrer hinanden. Helen Davies spiller og lilter fra 
sin keltiske kulturarv og fra den skandinaviske musiktradition, mens Susanne Jorn læser 
egne digte og egne eventyr. Helen Davies er født i Wales og boede mange år i Irland, før 
hun kom til Danmark, hvor hun er en del af Palle Mikkelborg Group. Susanne Jorns 
digtsamling ”Splinterne” (1970) er den første, og ”Eventyrenes Bog” (2008) den seneste 
titel på en lang værkliste, der også inkluderer direkte oversatte digtsamlinger af Shuntaro 
Tanikawa, Kijima Hajime og Yang Lian samt oversættelser af danske digtere til engelsk.  
 

12.2. 2009 kl. 20 
Entré 50,- 
-- 
 
Stemmer fra Bolivia 
 

Filminstruktøren Niels Boel besøger 
LiteraturHaus for at vise sin helt nye film 
"Stemmer fra Bolivia". Det er et poetisk 
portræt af en landsby i Andesbjergene. Dertil 
læser forfatteren Thomas Boberg et afsnit af 
sin bog "Sølvtråden" om Bolivia. ”Stemmer fra 
Bolivia” er en dokumentarfilm og varer 50 
minutter. 16.2. 2009 Entré 50 kr. 
 
Literaturhaus 
Møllegade 7 
2200 Kbh. N 
 
http://www.literaturhaus.dk 

 
I La Higuera, hvor Che Guevara blev myrdet for 40 år 
siden, mindes man gerne revolutionshelten. – Niels Boel. 

http://www.literaturhaus.dk


International forfatterscene  
i København 
 

International Forfatterscene præsenterer en række af Tysklands fremmeste og 
internationalt mest anerkendte forfattere: Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, 
Siegfried Lenz og Juli Zeh. 
 

I år er det 20 år siden, at muren mellem Øst- og Vesttyskland faldt. De fire forfattere er på 
hver deres måde en del af den dramatiske historie omkring Tysklands deling i 1949 og 
murens fald i 1989. I kraft af deres litterære værker og samfundspolitiske engagement har 
de bidraget til en diskussion af kunst, kultur og politik, som rækker langt ud over 
Tysklands grænser. I løbet af foråret vil forfatterne besøge Det Kongelige Bibliotek, hvor 
publikum kan opleve dem fortælle om deres forfatterskab, og der vil være oplæsning fra 
deres aktuelle bøger. 
 

 
 

Hans Magnus Enzensberger vil i samtale med Per Øhrgarrd (Copenhagen Business 
School) fortælle om sine romaner og sit forfatterskab. 
 

Mandag 16. februar 2009 kl. 20:00  
Dronningesalen i  Det Kgl. Bibliotek 
Søren Kierkegaards Plads 1 
København K 
 
http://www.kb.dk/da/dia/forfatterscene/index.html 

http://www.kb.dk/da/dia/forfatterscene/index.html


Claus Høxbroe feat. Michael Love Rexen  
i København 
 

Musikken bliver leveret af Michael Love Rexen, som med sin unikke sangstemme og 
instrumentvalg med alt fra klarinet og guitar til indisk harmonium, tampura og trækbasun 
understøtter Claus Høxbroes ord. Sammen skaber de et lydtapet af ord og rytmer, så det 
er svært at forstå, at der kun er to mennesker på scenen. Høxbroe læser op fra sit 
forfatterskab, herunder den nye digtsamling "Tilpas Utilpasset", der netop er udkommet. 
Som altid krydres aftenen tillige med knivskarp improvisation.  
 
På Høxbroes hjemmeside http://www.beatnix.dk finder man flere datoer for optræden 
Lyt på  http://www.myspace.com/akeyisakey 
 
d. 18.2. 2009  
Entré 50,- 
 
www.literaturhaus.dk 
 
** 
 
 

Bondekonen, der blev forfatter 
i Morsø 
 

 

Du kan møde forfatteren Marianne Jørgensen, "bondekonen, der blev 
forfatter", i Morsøs Biblioteksforening i Støberisalen, d. 18.2. kl. 19.30.  
 
Landbrugsavisen har et interview med Marianne Jørgensen: 
http://www.landbrugsavisen.dk/LandbrugsAvisen/2006/12/16/Bondekonen+der+blev+forfatter.htm 

 
 
 
 
 

http://www.beatnix.dk
http://www.myspace.com/akeyisakey
http://www.landbrugsavisen.dk/LandbrugsAvisen/2006/12/16/Bondekonen+der+blev+forfatter.htm


Vært for en debutantaften 
på Frederiksberg 
 
Der er oplæsninger og musik på programmet, og aftenens gæster er tre skønlitterære 
debutanter, som alle har opnået rosende anmeldelser og mange læsere med deres 
seneste værker.  
 
Lars Husum fik sit gennembrud med romanen "Mit venskab med Jesus Kristus". Romanen 
er solgt til 7 lande, og Nimbus Film har købt filmrettighederne. Peter H. Olesen er af de 
fleste kendt som sanger og sangskriver i gruppen Olesen-Olesen men gør sig nu også 
som forfatter med debutromanen "Korrekturlæseren". Christel Wiinblad debuterede med 
"49 forelskelser" og udkom kort tid derefter og under stor mediebevågenhed med 
digtsamlingen "Min lillebror". Forfatterne præsenteres af kultur- og bibliotekschef Mona 
Madsen, formand for Danske Banks Debutantprisudvalg. 
 

  Christel Wiinblad, der debuterede med 49 forelskelser. 
 
Tor. d. 26. februar 2009, kl. 20 
Møstings Hus, Andebakkesti 5, Frederiksberg 
 
Gratis billetter kan hentes/bestilles fra den 26. februar på Frederiksbergs biblioteker og 
http://www.frederiksberg.dk 
 
 
** 
 
 

http://www.frederiksberg.dk


Mød forfatteren Trisse Gejl 
i Allerød 
 
Mød forfatteren Trisse Gejl, aktuel med 
romanen "Skjul". 
 
Torsdag d. 19. februar kl. 19.30  
 
Kirkehavegaard,  
Kirkehaven 16 - 18,  
3450 Allerød. 
 
Entré 50 kr.  
 
 
 ** 
 
Mød Kaaberbøl & Friis  
på Frederiksberg 
 
I en  kuffert på Hovedbanegården finder Røde Kors-sygeplejersken Nina Borg en lille, 
nøgen dreng, der kun lige akkurat viser sig at være i live. Nina er vant til nødsituationer og 
hurtige udkald, men må nu kæmpe mod bagmænd og menneskehandel. 
 
Den hæsblæsende thriller "Drengen i kufferten" leveres af dansk krimis nye makkerpar, 
børnebogs/ fantasyforfatter Lene Kaaberbøl, internationalt kendt for Skammer-serien, og 
journalist Agnete Friis. Hør dem fortælle om deres fælles debut i krimigenren 
 
Køb/bestil billet til dette arrangement 
Tor. d. 26. februar 2009, kl. 19.30. 
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3, Frederiksberg 
 
 
**



Oplæsning på LYNfabrikken .. 
i Århus 

-- sæt kryds i kalenderen -- 
 
Den sidste torsdag  i hver måned præsenterer LIPS et oplæsningsarrangement på 
LYNfabrikken med tre forfattere. I forårssæsonen 09 løber rækken fra februar til og med 
juni. Traditionen tro byder vi på et alsidigt program, med mulighed for at stifte 
bekendtskab med nye navne, unge kometer, samt at (gen-)opleve flere af dansk litteraturs 
sværvægtere. Der er komponeret et alsidigt, aktuelt og yderst spændende program, og vi 
glæder os til at præsentere forfattere fra de sidste tre samtidige generationer på 
LYNfabrikken. 
 
26/2 Jens Smærup Sørensen – Nicolaj Stochholm – Knud Steffen Nielsen 
26/3 Peter Adolphsen – Dy Plambeck – Glenn Christian 
30/4 Christina Hesselholdt - Niels Frank - Christian Dorph 
28/5 Hans Otto Jørgensen – Thøger Jensen – Peder Frederik Jensen 
25/6 Christel Wiinblad – Rasmus Nikolajsen – Katinka My Jones 
 
LIPS arbejder sammen med Bibliotekerne i Århus, som udover dialog ved tilrettelæggelse 
og støtte til arrangementet har oprettet en læsehylde for oplæsningsrækken på 
Hovedbiblioteket i Århus, hvor værker af og info om forfatterne fra forårets program er 
samlet. 
 
Vi glæder os til et oplagt publikum, forrygende oplæsninger, hygge, øl og kaffe på 
LYNfabrikken. 
 

 Knud Steffen Nielsen 

Sted: LYNfabrikken, Vestergade 49B 
Tid: Den sidste torsdag i hver måned 
(feb.-jun.) kl. 20.00 
Pris: 30 kr. 
 
http://www.lips.dk 

http://www.lips.dk


PIRATLÆSNINGER 
 
Litterær Lir i Privaten 
Stemningsartikel fra Information i forbindelse med Piratoplæsning #1 
http://www.information.dk/155920 

 
Video fra Piratoplæsning #1 http://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv=Ji9jdijW2jY&ei=j3yHSbjQKtit-
gbSxNjgBw&usg=AFQjCNFEY9CF4fiTymK6EkekM0xYAhGUPQ&sig2=dZUbuBeZMmfeKZzd_WYh7g 
 
Video fra Piratlæsning #2 http://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dj1-kpBuHGQk&ei=j3yHSbjQKtit-
gbSxNjgBw&usg=AFQjCNEbOmPAmkZKkKd-bgMc6q25VDthWw&sig2=UESfEh_ydwnV4YjD1etYSg 
 
Fotos fra Piratoplæsning #4 i Lulitta Invest http://flickr.com/photos/cyf/sets/72157612933189590/ 
 
Piratoplæsning # 5 fredag den 27. februar kl. 21.00 finder sted  på Regensen 
ved Rundetårn i Metropolen 
 
 ** 
 
Odense Lyrikfestival 09 
 
Så skal vi til det igen. Det fantastiske arrangement der udfolder sig hvert år omkring denne 
tid: Tre fantastiske dage med oplæsninger, musik skriveværksted og knitrende atmosfære. 
Og program følger i løbet af februar, lover Cindy Lynn Brown 
 
 ** 
 
 
 

http://www.information.dk/155920
http://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv=Ji9jdijW2jY&ei=j3yHSbjQKtit-gbSxNjgBw&
http://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dj1-kpBuHGQk&ei=j3yHSbjQKtit-gbSxNjgBw&
http://flickr.com/photos/cyf/sets/72157612933189590/


LINKS 
 
Forlaget Vertigo i Sverige er et besøg værd for alle der tændes af bøger, som kun et fåtal 
tør åbne og færre endnu uopfordret tør tale om i pænt selskab. 
http://vertigo.se 
 
Literaturhaus 
http://literaturhaus.dk 

 
Det Poetiske Bureau 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=21455463343 
http://poet-bureau.dk 
 
Se hvor mange dine, og andres, bibliotekspenge har udviklet sig til 
http://www.bibliotekspenge.dk/ 
 
 

 

 

Copenhagen Poetry Club - Åben mikrofon 
 
Første mandag i måneden kl. 20 - dørene åbner kl 19 
 
La Fontaine 
Kompagnistræde 11 
1208 Kbh K 

http://vertigo.se
http://literaturhaus.dk
http://www.facebook.com/note.php?note_id=21455463343
http://poet-bureau.dk
http://www.bibliotekspenge.dk/


Underskovens møder første halvår af 2009 
 
hver anden torsdag kl. 17.00-20.30 
i "HUSET", Rådhusstræde 13 ("Caféen"), Kbh. K 
  
Datoer:    
5. februar 
19. februar,  
5. marts 
19. marts 
2. april  
16. april  
30. april  
14. maj 
28. maj 
11. juni 
 
ht tp : //www.under-skoven.dk/ 
gratis adgang  
 
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/


DANSK FORFATTERFORENING 
 
 

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 arrangementer, 
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 pensions-
opsparing, som medlemmer med en vis indtægt efter eget ønske kan nyde godt af.  
  
Første fase af foreningens hjemmeside er stort set færdig. Når fase 2 i løbet af 2009 er 
tilendebragt, skulle forum og forskellige annonceringsmuligheder sikre bedre samarbejds-
muligheder foreningens forfattere imellem, og medlemmernes profiler fungere som 
udadvendt kontaktflade. http://danskforfatterforening.dk 
 
 
 

http://danskforfatterforening.dk


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 indkøbte 
eksemplarer (fraregnet pligtaflevering), 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 
audio/video-optagelse.   
  
Kvalitetsvurderingen, der foretages af styrelsens digtere, sker for at opretholde et niveau 
blandt medlemmerne, der må formodes at have ønske om at arbejde seriøst og 
professionelt med faget. Da en sådan vurdering er arbejdskrævende, vil et evt. afslag om 
optagelse i foreningen 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



