


Kære Digter 
 

Mange bøger bliver til film, men vidste du, at finanskrisen nu er blevet til bog? Faktisk er der udkommet hele to 
bøger, der blotlægger vores økonomi. 
 
Finansmanden og forfatter George Soros har skrevet en bog om, hvordan det er kommet så vidt, at vi står lige 
midt i sådan en krise. Gad vide, om der er penge i den bog? Måske er det en virkelig god idé at skrive trendy – 
og når noget er på alles læber, må det vel være trendy - selvom mange ikke bryder sig om det. Lige som at 
snakke om vejret. ”Regner det penge i dag, eller trækker det op til fattigdom?” 
 
Civiløkonom Søren Ellemose og forfatter til ”Hr. Møller”, bogen om Mærsk Mc-Kinney Møller, er også trendy. Dog 
har han mere beskedent kaldt sin bog for ’Finanskrisen’, ikke nogle årstal... Men det gør jo finanskrisen tidløs, 
jeg mener – ingen kan i virkeligheden vide, om vi nogensinde kommer af med den? Eller har vi den, fordi folk 
siger, at den er der? Bliver vi trygge, hvis alle siger, at der ikke er nogen krise? 
 
Jeg kunne jo egentlig godt lide at vide, om denne finanskrise er så meget anderledes end andre kriser, og hvis 
den er – hvad kan jeg så bruge dét til? Er der nye spilleregler for almindelige mennesker som mig og dig – skal 
sparegrisen holdes inden døre eller kan den sendes uden for at lege? Hvad med f.eks. det nye skatteforslag - 
700.000 mennesker, der i så fald vil hæve den særlige pension til forbrug; er det ikke lidt som en paraply af 
papir: Én gang bliver det hullede tag i statsbudgettet lappet, og hvad så?! Hvad er sandheden om en sådan 
”krise”? 
 
Bøgerne, ’Finanskrisen 2008 – 2009’ af George Soros og ’Finanskrisen’ af Søren Ellemose, er begge snart på 
hylderne, og så må vi håbe at læserne i det mindste bliver rige på forståelse... 
 

 

George Soros, ’Finanskrisen 2008 – 2009’, forlaget Hovedland, 
november 2008 
 

George Soros 
http://da.wikipedia.org/wiki/George_Soros 
 

Søren Ellemose, Finanskrisen, forlaget Documentas,  
udkommer 12. marts 2009 

 

 
 
Vh,  Konen i Muddergrøften

http://da.wikipedia.org/wiki/George_Soros
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redaktion: Lonni Krause Og Kenneth Krabat 
omslagsfoto: LK, digital bearbejdelse: KK 
motivet er et foto af dødsmasken af Jan Palach. som var en tjekkoslovakisk student, der i protest mod nedkæmpningen af Pragforåret 
og mod Sovjetunionens diktat brændte sig selv ihjel. Med sin handling ville han sætte fokus på tilbagetrækningen af Alexander Dubčeks 
regeringsreformer og den deraf følgende apati og håbløshed, kun fem måneder efter invasionen af Warszawapagtens tropper i 
Tjekkoslovakiet. Historien går, at skulptur-eleven, Olbram Zoubek, i hemmelighed lavede aftryk af Palach’s ansigt og den følgende dag 
fæstnede en afstøbning af dødsmasken til museumsrampen, hvor universitetsstuderende holdt en begravelsesceremoni for Palach. 

              



Det Nye Store Bogudsalg 
 

Der burde ikke være grund til at pive over finanserne, når det kommer til dette giga-bogudsalg! 
 
Fra d. 12.2 – 14.3  fra 10.00 – 18.00 v/ Rådhuspladsen i Kbh V. 
 
I sin tid hed det egentlig ’ Det store Bogudsalg’, og boghandlere i DK afholdt det i fællesskab.  
 
Vangsgaards Antikvariat har fået stablet ’Det Nye Store Bogudsalg’ på benene, med gode priser til de 
finanskriseramte punge og kataloget for ”DNSB” indeholder ikke mindre end 1800 titler.  
 
Kig forbi den enorme butik, der er åbnet til lejligheden på Rådhuspladsen i København. 
 
Du kan også checke bøger ud på http://www.detnyestorebogudsalg.dk/ 
 
 
 
 

                   
                     Kunden: Hvad er det for en bog? 
                     Sælgeren: Den har solgt i 50.000!!! 
 
 

          
 
 
               

http://www.detnyestorebogudsalg.dk/


  
 
Interview med Lotte Garbers 
af Lonni Krause, næstformand for lyrikerne 
 
Efter Frants Gundelachs afgang ved GF i april efter 4 år som formand og 9 år som næstformand, nærmer vi os 
en ny formand i DFF. Eller måske forkvinde?  (http://politiken.dk/kultur/article642251.ece) 
 
Forfatter og formand for S-gruppen, Lotte Garbers, er pt. eneste kandidat til tjansen, og jeg har i den anledning 
haft lyst til at stille hende et par spørgsmål. 

 
** 
 
Lonni Krause: Fortæl lidt om dig selv som 
menneske, forfatter og formand? 

 
Lotte Garbers: Jeg er 41 år, og jeg er meget godt 
gift med Carsten, som jeg har kendt i snart 21 år. 
Jeg har to sønner, Rasmus på 16 og Jonas på 
næsten 12. Jeg bor i Espergærde, og det har jeg 
gjort i mange, mange år. Jeg er egentlig uddannet 
international økonom, men det har jeg glemt alt om, 
og så er jeg glad for mine venner, mine ski og alle 
former for festligheder. 
          
Jeg debuterede i 1999 med ”For egen vinding” og 
har siden udgivet 3 romaner, 2 interviewbøger, til 
jul en bog med erotiske fortællinger, og en del 
noveller og andet godt. Jeg skriver realisme, jeg 
udgiver bøger på Gyldendal og Rosinante, og jeg er 
en af dem, der skriver ret tilgængeligt. 
 
 

 
LK: Nævn en forfatter du godt kunne tænke dig at 
”låne” af? 
 
LG: Jeg tror, de fleste forfattere øver sig i ikke at 
låne. Men jeg er lidt forelsket i hollandske Michel 
Faber og dyrker amerikanske Michael Cunningham, 
hvis jeg skulle låne.. Ellers er der Pontoppidan, jo. 
LK: Du skriver realisme. Tager du nogensinde af 
hovedstolen? 
 
LG: Jeg vælger i det bevidste ikke at tage af 
hovedstolen. Men i det ubevidste, i det hverdagslige 
gør man det hele tiden. Det var jo min mor, der 
sagde, at ham der Pontoppidan var læseværdig.. 
og sådan hænger det hele sammen. 
 
LK: Du er formand for S-gruppen i Dansk 
Forfatterforening? 
 

http://politiken.dk/kultur/article642251.ece


LG: Jeg blev lokket ind i varmen som formand for 2 
år siden, og har nydt at være her. Jeg synes, der 
sker mange spændende fornyelser i øjeblikket, og 
jeg kan lide at være med til det.  
 
Jeg oplever klart en trang hos alle til at slutte mere 
op, deltage mere til det sociale, der er nye 
hjemmesidetoner, der er samarbejdsvilje mellem 
grupperne, bedre energi. 
 
Som S-formand har jeg mest brugt krudt på at 
stimle folk sammen. Vi har lavet konference sidste 
år, stort forfatterbal, Ællingeballet, i år, men jeg har 
mest brugt tid på bestyrelsen, som var det arbejde, 
jeg faldt for. 
 
LK: Ællingebal? 
 
LG: Det var et bal for skønlitterære voksenforfattere 
i hele Danmark. Gennemsponsoreret fest hvor 
ællingerne, debutanterne, blev budt velkommen af 
os gamle til Claus Meyer Mad, la Glace kage og 
champagne – og dans til den lyse morgen. 
 
LK: Dansk Forfatterforening står foran et 
formandsskift i april. Du er kandidat. Hvorfor det? 
 
LG: Fordi jeg allerede nu er involveret i så mange 
udvalg og sager, at det er nemmere, hvis man også 
bestemmer noget. Og så selvfølgelig fordi S-
gruppen opfordrede mig kraftigt til at stille op. 
 
LK: Hvorfor kan du gøre en forskel som formand for 
DFF? 
 
LG: Jeg er meget udadvendt, og jeg er ret 
handlekraftig. Jeg kan lide at sætte fire gryder over 
ad gangen og lade dem koge og syde. Jeg ved 
godt, det kan betyde, at jeg får øst for meget op ad 

gangen, men jeg vil hellere have liv og røre end ro 
og orden. 
 
Til gengæld er jeg nogenlunde tydelig og klar i 
mælet med, hvad jeg mener, og hvad jeg ikke når. 
 
LK: Du vil gerne bestemme? 
 
LG: Det er nemt at sidde og få en god idé sammen 
til et møde, men det er frustrerende at gå hjem og 
så krydse fingrene for, at den bliver til noget. Det er 
en anelse nemmere, hvis man selv sidder for 
bordenden. 
LK: Har din handlekraftighed nogensinde spændt 
ben for dig? 
 

                  LG: Du har fat i noget vigtigt. Det koster meget 
energi, og derfor skal jeg også altid have en 
mulighed for retræte. Og jeg er blevet så voksen, at 
jeg ved, at jeg støder folk fra mig alene af den 
grund. Konflikter har jeg, ja, heldigvis oftest nogen, 
der opstår i nuet, og derfor kan ordnes med det 
samme. Og selvfølgelig er der alle de konflikter, 
man ikke kender til. Jeg forventer ikke og har heller 
ikke behov for, at alle skal elske mig. 
LK: Hvis et medlem i din gruppe sjældent møder op 
til styrelsesmøder, hvordan vil du inspirere 
vedkommende til at møde op? 
 
LG: Vi lever af frivilligt arbejde, nogle gange har 
man tid, andre gange ikke. Jeg vælger ikke at lade 
mig frustrere, og det fungerer for mig. Jeg nøder 
ikke folk til at komme, og jeg presser dem heller 
ikke. Jeg bruger en del tid på at udvælge dem, jeg 
spørger om hjælp. Og så fremlægger jeg konkret, 
hvad der ikke sker, når vi mangler hænder. Andet 
er der ikke at gøre, når vi ikke kan lønne folk. 
 
LK: Formandens opgave i Dansk Forfatterforening? 
 



LG: At gøre det godt for litteraturen for 
medlemmernes skyld. At være synlig i medier, hos 
beslutningstagere og ikke mindst hos 
medlemmerne. At få bestyrelsens beslutninger til at 
ske, og hvis der ikke sker noget, så sørge for det. 
 
Vi skal være en vigtig aktør i debatten, fordi vi er de 
vigtigste i en litteraturdebat. Alle skal vide, at vi 
findes, at vi gør det gode, vi gør, og med alle mener 
jeg også medlemmerne.  Vi er for dårlige til at 
fortælle, hvad vi faktisk kan og gør. Vi kapitaliserer 
elendigt på os selv.  
 
LK: Hvad er en god formand? 
 
LG: En, der gør det attraktivt at være med. En, man 
har lyst til at dele din paraply med. En, der samler 
og skaber gejst. En, der tør at gå forrest. 
 
LK: Er det attraktivt at være medlem af Dansk 
Forfatterforening? 
 
LG: Selvfølgelig er det attraktivt. Som en debutant 
sagde, da hun meldte sig ind, ”jeg har ventet på 
det her, fordi NU er jeg forfatter”. Vi er et eksklusivt 
fællesskab, der har en meget høj faglighed til 
fælles. Og så er der alle vores fordele, men dem 
burde dine læsere kende til. 
 
LK: Hvad skal vi med Dansk Forfatterforening? 
 
LG: Vi kan blive hørt. Det er ikke lovpligtigt, at vi 
f.eks. bliver hørt, når loven om biblioteksafgift bliver 
revideret. Men vi bliver altid hørt. Vi kan blive set – 
som dem vi bare er, når vi er kollegialt sammen, og 
ikke som koryfæer på en kulturscene. Vi kan blive 
mødt – med forståelse og rådgivning, når andre 
ikke forstår, at det er rimeligt, at vi får honorar, når 
vores tekster bliver brugt. Hver gang. 
 

LK: Bliver DFF nogensinde en fagforening, hvor 
forfattere kan få dagpenge, når vedkommende er 
syge eller bare ikke skriver (arbejdsløs)? 
 
LG: Nej. Spørg lovgiverne! Og bliver det en A-kasser 
fagforening, så mister jeg også gnisten. Det er 
interessefællesskabet, jeg tænder på. Vi har lige 
indgået aftale med journalisternes A-kasse, hvor 
man med lidt besvær godt kan blive optaget som 
forfatter. Så det vil jeg anbefale alle at gøre. 
 
LK: En formands overordnede overvejelser? 
 
LG: Det kan blive meget, meget bedre at være 
forfatter i Danmark. Med den udvikling, der sker om 
vores ører, er vi ikke de mest truede – det må være 
boghandleren eller forlaget. Den udvikling skal vi se 
i øjnene og forstå at udnytte. 
 
LK: Hvorfor er det fedt at være forfatter i Danmark? 
 
LG: En monopolisering af forlagene er ikke fedt. 
Digitalisering og udgivelse uden rimelige royalties 
er ikke fedt. Lukning af boghandlere er ikke fedt. 
Men. Bøger sælger som aldrig før, mulighederne og 
kvaliteterne af netudgivelser vokser, og vi er stadig 
de kunstnere, der får mest presse i de trykte 
medier. Der er den virkelighed, vi lever i, hvor jeg 
hellere vil kigge efter mulighederne end 
begrænsningerne. 
 
LK: Hvad skal vi foretage os i DFF, så foreningen 
også eksisterer om fem år? 
 
LG: Vi skal hverve nye medlemmer, der er mange 
mulige medlemmer derude. Vi skal måske tænke i 
nye forretningsområder – skal vi være et forlag; en 
kursusvirksomhed, eller noget helt tredje. Vi skal 
være langt mere medlemsserviceorienterede, end vi 
er i dag. 



LK: Hvordan forlag? 
 
LG: Sådan et elektronisk et, måske? 
 
LK: Hvordan hverver vi så nye medlemmer? 
 
LG: Må jeg ikke vente med at svare til juni? Så har vi 
en hel del flere erfaringer, vi er kun lige gået i gang. 
 
LK: Hvordan har du det med forandringer? 
 
LG: Normalt uproblematisk. Jeg har en meget kort 
beslutningsproces. 
 
LK: Ebogen, hvilke tanker gør du dig om den? 
 
LG: Lad os nu se, hvad det bliver til, men jeg ville 
godt nok gerne have en fed læser med på 
sommerferie, så jeg ikke skal slæbe på familiens 
bunker af bøger. Det er vel bare et spørgsmål om 
tid, før der kommer noget, der ikke er til at stå for. 
Det bliver sjovt. 
 
LK: Hvad er det der er så sjovt ved Ebøger? 
 
LG: At du kan tage 1000 titler med på Ibiza ... 
 
LK: Er forfatter, der udgiver i bogform, mere værd 
end netdigtere? 
 
LG: Det er lidt af et selvmål. Hvilke bøger? Der 
findes så mange dårlige bøger. Hvilke netdigtere? 
Der findes så meget krims krams på nettet. Og 
omvendt. Gode fysiske bøger, gode netsteder med 
digte er lige godt, og det skal honoreres på lige 
vilkår, hvis muligt.  
 
LK: Men bogen har stadig en berettigelse? 
 

LG: Bogen er et medium, ligesom nettet er det, og 
de lever fint side om side. Måske får vi aldrig en 
eboglæser, vi kan tage med på stranden. Måske er 
der intet der slår en Dostojevskij i lilla skindbind. 
Bogen forsvinder aldrig, ligesom nye medier altid vil 
komme til og måske forsvinde igen. 
 
LK: Må en formand forvente sig noget af sine 
medlemmer? 
 
LG: Jeg er en død formand, hvis jeg ikke får hjælp. 
Jeg har tænkt mig at forvente helt utrolig meget af 
medlemmerne. Ellers bliver det Lottes sandkasse, 
og den er ærlig talt ikke særlig interessant at rode 
i. 
 
LK: Mange tak, held og lykke med det hele!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lonni Krause 2009 



Forlaget[FINGERPRINT] 
 
Er du etableret dansk forfatter? Savner du et hjem til dine endnu utrykte aparte vaner og uvaner – alt, der ligger 
og emmer bly eller blæk i din skuffe? Gider du ikke redaktionel indblanding i dine tekster, digte – eller whatevers, 
så se her: 
 
Forlaget [FINGERPRINT] er et nystartet non-profit forlag, oprettet med det formål at udgive korte fiktioner af  
etablerede danske forfattere i et format tilgængeligt for alle litteraturinteresseredes pung og lomme. A6, max 
2000 ord, uredigeret, ucensureret og helt, helt gratis. 
 
Idéen er at skabe et rum for litterære b-sider, eksperimenter, improvisationer og håbløst højtravende filosofisk-
naivistiske tankestreger. Det, der falder udenfor forfatterskabet eller det, der ligger lige i skabet. 
 
Essensen er at give forfatterens helt umiddelbare tekst liv i udgivelsen. Ucensureret og uden redaktionel 
indblanding. fragmenterne, etc.. Så længe det holder sig inden for fiktionens rammer er ordet helt frit. 
 
 

 
det' ikke bånd, der binder dig... 

 
 
Idé, filosofi og manifest kan studeres i detaljer på http://www.forlaget-fingerprint.dk

http://www.forlaget-fingerprint.dk


Peer Hultberg er in .. 
 
Peer Hultberg, født 1936, er i vælten for tiden. Foruden revyen ’Villa Requiem’, som 
er spundet over tekster fra forfatterens gennembrudsroman, ’Requiem’, som 
sangskriver Kenneth Thordal leverer musikken til – hør gerne lidt af ørehængerne 
hér: http://www.last.fm/music/kenneth+thordal/Villa+Requiem  -  
 
så har Mai Misfeldt anmeldt ’Vredens nat’ hér: 
http://www.litlive.dk/anmeldelse_vis_bestemt.asp?id=572 

 
 
-- 
 

POD, Print On Demand 
 

 

Der er mange ting at sige om selvudgivelser, men det bedste 
er altid at begynde ved begyndelsen: 
 
Skriv en bog. 
 
Derefter kan du evt læse Morris Rosenthals gennemgang af 
POD som komplimentær forretningsmodel:  
"A ligtning source book example": 
 
http://www.fonerbooks.com/pod.htm 
 
og så søge på POD på Googles danske side: 
 
http://www.google.dk/search?hl=da&q=POD+forlag&btnG=Google-
s%C3%B8gning&meta=&aq=f&oq= 
 
Eller tage Lotte Garbers ord alvorligt, fra interviewet ovenfor, 
og spørge foreningen, om det var noget at etablere et forlag 
i Dansk Forfatterforenings regi! 

 

http://www.last.fm/music/kenneth+thordal/Villa+Requiem
http://www.litlive.dk/anmeldelse_vis_bestemt.asp?id=572
http://www.fonerbooks.com/pod.htm
http://www.google.dk/search?hl=da&q=POD+forlag&btnG=Google-s%


KALENDER 
 
Martin Bof og Martin Dan fra Det Poetiske Bureau = Poetisk Antologi.. 
København V 3.3. kl 20 

 
Som omtalt i et tidligere nummer af ORDLØST, men nu uddybet af d'herrer selv: 
 
"Vi arbejder på en antologi om ny dansk poesi. Og vi vil gerne give dig mulighed for at være med på vognen! Alt 
du skal gøre er at medbringe 5 stikord til Poetisk Tirsdag den 3/3 kl. 20. Hvis du ikke kan komme, kan du 
også sende dine stikord til boff22@gmail.com. Dine stikord bliver givet videre til andre poeter, og du modtager 
selv 5 stikord. Det skal være korte tekster, medmindre du har skrevet en hel fantastisk novelle." 
 
Her følger en forklaring fra Martin Dan, som sammen med Tobias Dalager har taget initiativet til denne - måske 
banebrydende - antologi:  
 
"På Aprils opfordring sidste gang på La Fontaine har jeg fået arrangeret, at vi holder lodtrækning på Det 
Poetiske Bureau. Det bliver tirsdag d. 3 Marts ved Poetisk Tirsdag, der starter kl 20. og så er vi faktisk igang. 
Og for at genopfriske "reglerne": Hver digter deltager ved at bidrage med fem titler på title på digte/lyrik/poesi 
(kald det ved I vil), som man skal skrive ud fra. Herefter er der lodtrækning, hvor man trækker de fem titler (fra 
en anden digter) man skal skrive ud fra. De titler man trækker skal man så skrive ud fra. Og det er det. Ret 
simpelt. Det skulle gerne ende med en moppedreng af en bog. Alle bliver repræsenteret i bogen. Angående 
lodtrækningen: VI holder den på det poetiske bureau som skrevet ovenover tirsdag d. 3 Marts. Vil I kunne 
komme der? Kan I, og I ikke har givet titler, så medbringer I bare jeres titler, skriver navn på og smider dem i 
hatten/bowlen/tasken (hvad det nu bliver), der trækkes lod fra. Mød op tirsdag d. 3 Marts på Bureauet med fem 
titler, som beskrevet eller send dem til mig: triple_h1984@hotmail.com 
 
Bedste hilsener 
 
Det Poetiske Bureau 
Griffenfeldsgade 52, Nørrebro 
 
www.detpoetiskebureau.dk 



Årets første oplæsning ved Øverste Kirurgiske 
København V  5.3. kl. 20.00 
 
Det er netop dét vi har ventet på!  
 
Kom i Den Sidste Hal, Enghavevej 82, Kbh. V og mød forfatterne:  
 
Peter Adolphsen,  
Christian Yde Frostholm,  
Olga Ravn, Jens Blendstrup,  
Thomas Krogsbøl,  
Sternberg,  
Tomas Thøfner. 
 
Det bliver med garanti sjovt! 

 

 
-- 
 

Litteraturen ud i rummet/Digte for begyndere og let øvede.. 
København 6.3. kl. 16.00 
 
Jeg ved ikke, hvad der er med lyrik og lokummer for tiden. Jeg hører så meget i mine sære øresnegl om 
lokumspoesi og hvilke fornemmelser, det giver visse mennesker af gode eller onde vibrationer. Men Gud skabte 
alting – også lokummerne. Så måske skal man være beæret over dette slogan, jeg faldt over på Litlive: Træk i en 
enarmet digtmaskine og smid poesi i et lyrisk lokum! Jeg mener, hvor svært kan det være at holde af digte på et 
lokum, der er fuld af poesi? 
 
Slogannet omhandler en lyrikudstilling, der kan nydes i  
Den Sorte Diamant fra den 4/3 – 2/4 
 
Ved åbningsfesten d. 6/3 kl. 16.00  
 
kan du møde de to digtere, Ursula Andkjær Olsen og Søren Ulrik 
Thomsen.  Søren Ulrik Thomsen 
 



Århus Litteraturfestival d. 6 – 15/3 09 
 
VILD MED ORD, Århus Litteraturfestival er så spækket med arrangementer, at 
det burde få selv den mest TV-afhængige, transportuduelige ka-da-godt-lide-
digte-en-gang-imellem-københavnernordjydesønderjydefynbobornholmer-osv. 
til at løse billet til Storbyen på fastlandet! 
 
Ordløst #17 trækker kun et enkelt arrangement op af hatten. Men dyrk det 
fulde program via linket http://www.vildmedord.dk/?page_id=11 

 
 

 

 

Hit-and-Run poetry d. 10. - 15.3. 2009 

 
Det lyder som Happy Slapping, men smid ’Slapping’ væk og hold fast i ’Happy’.  
 
Over alt i Århus' navle vil du kunne opleve byens caféer blive angrebet af digterkollektivet Hybris Avler Nemesis.  
 
Fra d. 10.3 – 15.3 mellem 19 og 22, må du hellere være forberedt på lidt af hvert, hvor tre unge poeter skaber 
nye verdener med deres ord.  
 
Kig efter dem på Cafe Gemmestedet, Café Mozart, Forlæs&Baglæns, Ris Ras, Cafe Pustervig og Bro Caféen.  
 
-- 
 
Jazz N Poetry i JazzHouse 
København d. 12.3. kl 20.00 
 
Den 12.3 vågner det gamle København igen. JazzHouse i Niels Hemmingsensgade 10, kbh K,  er nok dét sted, 
der får mig til at tænke på en god gammeldaws jazzklub, hvor man dropper ind , får en øl og en cigar, og lytter 
til miusikere med hård hud på fingrene.  
 
At JazzHouse også er vært for digtere har nu været længe kendt. Selv siger Lennart Ginman, musikchef, at han 
"godt kan se Naja Marie Aidt læse op, mens en god amerikansk guitarist spiller til, eller fx Signe Eeg – som ville 
gå godt sammen med Swing Pigalle-swingaftener." 
 
Netop klokken 20.00 d. 12.3 vil du kunne opleve konceptet: 
 

http://www.vildmedord.dk/?page_id=11


PETER LAUGESEN 
Født den 5.3 1942, debuterede i 1967 med digtsamlingen "Landskab" og siden er det blevet til mere end 40 
digtsamlinger og en række plader. 
 
URSULA ANDKJÆR OLSEN 
Født 1970, debuterede med "Lulus sange" og taler, er cand. mag i musikvidenskab og filosofi. I perioden 1997-
1999 var hun elev på Forfatterskolen. 
 
NAJA MARIE AIDT 
Født den 24 december 1963 i Egedesminde på Grønland. Opvokset dér og på Vesterbro i København. Debut i 
1991 med digtsamlingen "Så længe jeg er ung" 
 
Det er vores allesammens Claus Høxbroe, der har arrangeret. 
 
 -- 
 
Litterært folkekøkken med forfatterne Kaaberbøl & Friis.. 
Viborg 12.3. kl. 18.00 
 
Sommetider er jeg bare det forkerte sted. Den 12.3 er en dag, hvor jeg 
burde gæste Hald Hovedgaard, men hvor jeg sidder til bords med den 
pukkelryggede på Sjælland.  

    
Klokken 18.00 står den nemlig både på krimi og god mad der. Og 150 kr. 
slår ikke min sparekrise i stykker. Er du så til gengæld bedre end jeg til at 
være på rette sted og tidspunkt, når det gælder, så husk at bestille billet 
på: 
 
  86 63 84 10 – eller mail:  
  mail@haldhovedgaard.dk 
 
Og så er det bare om at tage af sted til  
Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg. 
 
God appetit på Hald! 
 
http://haldhovedgaard.dk 

 

 

http://haldhovedgaard.dk


Release Party på Forlaget [FINGERPRINT] 
København N 11.3. kl. 20 
 
Kom til release party ... 
 
Onsdag d. 11 marts kl. 20 på Underwood Ink, Ryesgade 30A, 2200 N 
 
holder Forlaget [FINGERPRINT] reception for deres første 
to udgivelser. Det er en udsøgt fornøjelse at kunne 
præsentere ”Ønskebarn” af Viggo Madsen, manden der af 
flere er blevet betegnet som Danmarks bedst bevarede 
litterære hemmelighed, samt ”Hjemstavn Nr. 13 (et 
festskrift)” af Kristina Stoltz, kvinden der var 
[FINGERPRINT] før [FINGERPRINT]s undfangelse. 
Viggos ”Ønskebarn” er et drama i én akt, formet som én 
lang, rablende monolog, mens Kristinas ”Hjemstavn Nr. 
13” (et festskrift) er 13 veloplagte, rytmiske, nærmest 
jazzede digte, der tager Hjemstavnen som abstrakt 
kategori under kærlig behandling.   
 
Aftenens program byder på: 
 
•    Præsentation af Forlaget [FINGERPRINT] 
•    Fælleslæsning 
•    Oplæsning v. Viggo Madsen 
•    Oplæsning v. Kristina Stoltz akkompagneret af 
jazzmusiker Mark Solborg & Anders Banke 
•    Jazz session v. Mark Solborg (guitar) & Anders Banke 
(saxofon & klarinet) 
•    Helt fri litterær diskussion og forventningsfuld 
åbningsstemning. 
 
[FINGERPRINT] og Underwood Ink. byder naturligvis 
velkommen med et glas vin samt nummererede og 
fingeraftrykssignerede eksemplarer af de to fantastiske 
publikationer 

 

 
 
 

 www.forlaget-fingerprint.dk 



Børnenes Bogdag  
Århus 13.3.  
 
Marts er en ord-rig måned. Foruden Verdens Poesidag d. 21.3 og Århus Litteratur Festival fra d. 6-15/3, så er 
der også børnenes bogdag. 
 
I Ridehuset, Vester Alle 1, Århus C, vil dine børn i alderen 6-14 år, kunne få et boost til læseglæden. Fx vil de 
kunne læse op af egne historier eller snakke med en forfatter.  
 
Der vil også være bogbytterier - de kan tage bøger med hjemmefra og bytte sig til bøger de ikke har læst.  
Arrangementet koster ikke noget og familien kan til gengæld få en skøn dag i Ridehuset. 
                  

                Fedt, mand! 
 
-- 

      
Verdens Poesidag i DFF  
København 21.3 kl. 19-22 
     
I 1999 tog UNESCO initativ til en årligt tilbagevendende markering af Verdens Poesidag, den 21. marts. 
Meningen med netop den dag er, at digtoplæsninger skal resultere i at digterne fra verdenspoesien kan ses, 
høres, læses og udgives mere. I København fejres Verdens Poesidag i år bl.a  i Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6  kbh K fra kl. 19 - 22.  
 
Du kan møde Vagn Steen, Adil Erdem og mange flere. Lyrikgruppen byder alle hjertelig velkommen til øl, vin, 
kaffe og poesi 
 
Verdens Poesidag på Fyn d. 21.3 2009 
 
Også på Fyn fejres Verdens Poesidag med pomp og prægtige digtere. Hér vil du kunne møde Viggo Madsen og 
Poul G. Exner og mange flere. 



Underskoven mødes  
 
hver anden torsdag kl. 17.00-20.30 
i "HUSET", Rådhusstræde 13 ("Caféen"), Kbh. K 
  
Datoer:    
5. marts, 19. marts, 2. april, 16. april, 30.  april, 14. maj, 28. maj, 11. juni 2009. 
 
http://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. 

http://www.under-skoven.dk/


Perioder med arbejdsophold på Hald Hovedgaard 
 
 
 

 Sted længde periode ansøgningsfrist 
 Hovedbygningen 1-4 uger Fra 23-03-09  

til 13-04-09 
løbende 

  Fra 02-06-09  
til 10-08-09 

løbende 

   Fra 12-10-09  
til 02-11-09 

løbende 

  Fra 28-12-09  
til 22-02-10 

løbende 

Kapellet 1-4 uger hele året løbende, dog med 
ansøgningsfrist for 
juni og juli* 

Smedehuset 1-4 uger, men også 
gerne længere 

hele året løbende, dog med 
ansøgningsfrist for 
juni og juli* 

     
     
* Ansøgninger vedr. ophold i Kapellet og Smedehuset i juni og juli behandles 
samlet efter ansøgningfristen den 1. april. 

 
perioderne er også at finde hér: 
http://haldhovedgaard.dk/a-perioder.asp

http://haldhovedgaard.dk/a-perioder.asp


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 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. 

            

           
 

       Kh Ordløst Team 

http://danskforfatterforening.dk


 

Holger i den nye verden,  

eller 

lidt om ebøger, ejerskabsfølelse og oplevelsesdesign 
 

Kenneth Krabat, marts 2009, Hald Hovedgaard 



Ebogssalget går fint i mange lande, men mange danske forlæggere og forfattere, og ikke mindst Dansk 
Forfatterforening, har længe kviet sig ved at binde sig til noget, der ses som utrygt: Kan man sikre elektroniske 
udgivelser mod kopiering, således at indtjeningen kan opretholdes? Ér det et marked, som er kommet for at 
blive? Hvem skal egentlig begynde og på hvilken måde? I over 5 år nu har det været 1 skridt frem og 1 tilbage, 
men i mine øjne handler det kun om ét: Om der findes mobile dimser at læse ebøgerne på!  En papirbog er i dag 
i væsentlig forstand en rekreativ genstand, og hvor sjovt er det egentlig at lokumslæse med en varm, 2.5kg tung 
laptop med 15-tommerskærm i skødet, eller for den sags skyld at skulle tilgå bind 3 af Stig Larssontrilogien eller 
Anbliks seneste afkom ved computerbordet, ubekvemt bøjet ind over tastaturet? 
 
Men i dag findes der faktisk en hel del mobile læsedimser, og forlagene, forfatterne, Dansk Forfatterforening, 
DsF og alle de andre rettighedsorganisationer får færre og færre argumenter for ikke at komme videre med 
digitale kontrakter og ditto udgivelser og salg - og nogle er også slået ind på den mere ufrygtige vej. Det er et 
bål, jeg med glæde hælder flybenzin på. Ikke, at jeg er forelsket i den digitale verden eller ebøger som sådan, 
men fordi ebøger ER et reelt marked, og ingen får æggekage ved at se de andre knække æg til deres.  
 
For at hjælpe digterne lidt på vej i beslutningsprocessen, vil jeg fortælle om mine erfaringer med en mobil 
ebogslæser jeg købte for 14 dage siden fra en distributør i Ukraine. 2000 kr. kostede det mig at egenhændigt 
kunne vurdere oplevelsen med at læse digte og prosa i et (digitalt) format, der nærmer sig en bog.  
 
I udgangspunktet har jeg stillet mig selv spørgsmål som: Kan det digitale format, der bruges på en sådan læser, 
anvendes til distribution eller udgivelse af digte? Kan man overtale rettighedsfrie danske databaser, f.eks. 
Kalliope.org, til at distribuere i et læsbart format? I hvilket omfang vil jeg kunne erstatte papirbunken, når jeg 
skal ud at læse op? Og på vegne af dem, der er optaget af om de mister indtægter på området: Hvad er 
konsekvenserne af DRM for distribution, tilgængelighed, layout, indtjening og den slags - hvis det er muligt at 
konkludere noget... Hvad jeg ikke når at besvare inden deadline på ORDLØST, vil jeg søge at besvare senere. 
 
-- 
 
Min mobillæser er en LBook V3. Den er en klon af en Hanlin V3, som produceres i Kina, og sælges over det 
meste af verden under forskellige navne, BeBook, Papyre, EZ reader og mange flere. Mange dages research 
blandt mobillæsere som Kindle, Sony, iRex m.fl. fik mit valg til at falde på Hanlin V3, hovedsagligt fordi den læser 
et langt større antal digitale formater end andre producenters ebogslæsere, og ikke er bundet af et proprietært 
format. Om détte er til fordel for mig, brugeren af maskinen, får tiden vise. Dens Ukrainske klon, LBook V3, er 
samtidig billigere end de andre kloner, men for at det ikke skal være løgn har jeg tillige bestilt en amerikansk 
Hanlin-klon, EZ Reader for at se, om der er væsentlige forskelle i brug eller distributør-intention. 
 
Firmwaren, der bestemmer brugerinterfacet, og bindinger/ikke-bindinger til proprietære formater, er blandt de 
væsentlige forskelle de mange modeller imellem. Nogle firmaer vil helst sælge bøger, andre vil blot tjene penge. 
Og sådan kan man egentlig også opfatte situationen på det danske marked - bortset fra, at vi ikke har 
selvstændige mobillæserdistributører. Kun en dansk net-arm af en stort firma, der tager ågerpriser. 

 



MIN MOBILLÆSER 
 

 
 

 
 
 

Udgaven fra Ukraine kommer i en pæn æske, der virker sådan 
lidt utilsigtet retro. Men hyggeligt med studere-typen dér, som 
følger med maskinen som roens ånd: Der er styr på bøgerne! 
 
Mobillæseren sidder beskyttet i et fast, moleskin-lignende 
omslag, der minder om en dagskalender; de første par dage 
lugtede det svagt syntetisk, men det er rart og indbydende at 
røre  ved. Når man slår den smarte magnetiske flap fra og 
åbner den, præsenteres man for en 6-tommerskærm i en 
ramme med 10 knapper underneden. Lige til at gå til... 
 
Jeg er sådan én, der ikke tror på manualer, men hér kom jeg 
til kort. Logikken, der skal binde hardware og software sam-
men, bliver først åbenbar, når man forstår, at halvdelen af 
knapperne har dobbeltfunktioner.  
 
Manualer til kinesisk eletronik er typisk mangelfulde, og det 
samme gør sig gældende hér. Men som det skulle åbenbare 
sig i løbet af et par dage, skyldes det ikke sjusk eller kinesisk 
overvurdering af kunden, men at maskinens software 
("firmware" for de indviede) er under så hastig udvikling, at en 
ny manual ville skulle produceres hver måned eller oftere for 
at kunne følge med udviklingen. Så, for nemheds skyld lad os 
springe mine fejlslutninger og utålmodige fumlen over og gå 
direkte til mulighederne, som de præsenterer sig i dag, i 
slutningen af februar 2009. 
 
Det er en lille computer, den her. Den kører en forsimplet 
udgave af Linux, og rummer en række små programmer, som 
man aldrig kommer direkte i kontakt med, da de kun har til 
hensigt at fremvise de mange forskellige tekstformater. Den 
udvidede model, som jeg købte, har 512MB flash RAM ind-
bygget. Heraf bruges ca. 70MB af operativsystemet, hvilket 
efterlader plads til rundt regnet 1000 ebøger, hver med en 
enkelt omslagsillustration. Og er dét ikke plads nok, tager 
LBooken SD-RAM op til 4GB i størrelse - samme type kort, 
som man bruger i mange kameraer.  

 



FUNKTION 
 
Man føjer bøger til denne mobillæser på samme måde, som man lægger filer ind i en mappe på computeren eller 
på et eksternt frev. Det foregår enten direkte på LBook'en med USB-label, eller via en SD-kortlæser.  
 
Hvis man ved opstart af LBooken har SD-kort isat, er det medielageret hérpå, man ser som det første; har man 
ikke, føres man ind i LBook'ens indbyggede lager.  
 

 
 
 

 

De 8 menupunkter på skærmen kan være mapper med mapper i 
mapper i mapper... med filer i, eller det kan være tekst, billed 
eller lydfiler alene. Overstiger antallet på maskinens eller SD-
kortets rod otte emner, bladrer man mellem sider med op til otte 
punkter.  
 
Har man mange mapper eller store dokumenter, kan man altid 
springe 10 sider frem eller tilbage. Men det lønner sig allerede 
fra begyndelsen af at organisere sit mobilbibliotek i et 
overskueligt antal undermapper; det kunne være PROSA, LYRIK, 
SANGE, OPSLAG osv. eller FORFATTERE, MUSIKERE, FOTOS osv.   

 
Et tryk på på tallene 1-8 underneden 
skærmen åbner altså enten en fil eller en 
mappe. Afhængig af filtype og -størrelse, 
kan det vare op til 5 sekunder, før en 
bog er åbnet i maskinens hukommelse, 
men så forbliver den også åben, da man  
aldrig behøver at slukke maskinen:   

 
 
Skærmen er nemlig et strømmæssigt 
vidunder! E-Ink kaldes teknologien. Kort 
fortalt bruger skærmen kun strøm,når 
man skifter side (eller går op eller ned i 
mappestrukturen.) 7-10.000 sideskift er 
det muligt at foretage på én opladning, 
og man behøver ikke tænde og slukke 
den hele tiden. For den tekstside, man 
efterlader på skærmen, når man slukker 
sengelampen, er der også den næste 
dag. Og ingen strøm er brugt. 

 

 

 



Men hvordan er det at læse på den? Det kommer jeg til. Først må jeg sige noget om DRM. 
 
KOPIBESKYTTELSE, DRM 
 
Visse ebogslæser-fans vil mene, at ebogslæsere går tilbage til 
begyndelsen af 80'erne (de vejede da knap 7 kg; min LBook 
vejer 200 gram), men satsningen på masseproducerede 
ebogslæsere skete først i slut-90'erne. Rocketbook kaldtes en 
af dem. Med sit indbyggede modem ringende den op til Rockets 
boghandel på nettet, og hér opbevarede man også sit digitale 
bibliotek - som var i et bestemt format, tilpasset Rocket eBook. 
 
Den verdensomspændende internetboghandel Amazon.com 
med sin Kindle v1 og v2, og Sony med sine mobillæsere, kaldes 
i dag revolutionerende, fordi kontakt til eboghandel foregår via 
trådløs forbindelse, så køb og adgang teoretisk kan ske 
hvorsomhelstfra. Og ved at kopibeskytte købebøgerne med 
såkaldte proprietære formater har begge producenter kunne 
overtale gamle, konservative forlag til at slutte op om at satse 
på digitale udgivelser. 

 
 

Rocket eBook var den første dedikerede ebogslæser,  
hvor man kunne annotere dokumenter. 

 
Et proprietært format er en måde at pakke, kopibeskytte og fremvise f.eks. en digital tekst på - men det kunne 
lige så vel være en audio- eller en videofil. DRM, Digital Rettighedsforvaltning, er en måde at sikre indtjening på - 
til udgiver, mellemled, og forhåbentlig også skaberne. Men mange, måske især dem, der er vokset op med 
nettet, vil have fuld brugsret over det, de betaler for - for dem er det ikke noget særligt, at en erhvervelse er 
ufysisk. For den bruges i det almindelige digitale miljø, de kender så godt; de laver om på tingene, re-mixer alt 
digitalt til at passe til egne behov, og omskaber og genskaber og skaber nyt på grundlag af deres erhvervelser. 
 

For den almindelige lov- og retsbevidste forbruger betyder kopibeskyttelse dog ganske enkelt, at de DRM'ede 
bøger ikke uden videre kan gives videre til andre eller læses på mere end et vist antal forskellige computere, 
PDA'er, mobiltelefoner eller dedikerede ebogslæsere. Restriktioner som i dag ikke forhindrer folk i at investere i 
mobillæsere og ebøger: I  2007 var der i USA op imod 1 million copyrightede ebøger til salg (mod ca. NUL  3 år 
tidligere!) I 2008 registrerede eReader.com, en ebogs-butik, at bøger af knap så kendte forfattere uden DRM 
solgte langt bedre end bøger af kendte forfattere med DRM, hvilket fik dem til at fjerne kopibeskyttelsen af deres 
lager på 17.000 titler. Og efterhånden sælges rigtige mange ebøger med muligheden for at vælge mellem sikre 
formater og rettighedsfrie formater.  
 

Det lyder jo umiddelbart som det rene nonsens - for hvorfor både sælge en bog i et "sikkert" format, og ét der i 
overført forstand ikke er det?  Fordi et "sikkert" format, ud over at kunne begrænse kopiering og flytning af 
bogen til andre computere og mobillæsere, er skabt til at fremvise teksten i et layout, som køberen ikke skal 
arbejde med at få til at se ordentlig ud.  



STANDARDER, FORMATKAMP 
 
Det bedste format til en ebog er en måde at håndtere tekst på, så den flyder som én 
lang strøm, og samtidig reproducerer tomme linier, indrykninger, spalter, billedplace-
ringer, diagrammer osv. På dén led kan læseren ændre skrifttype og skriftstørrelse på 
således formatterede dokumenter, og ikke opleve at en tekst er bundet til en bestemt 
sidebredde og -højde, så det bliver nødvendigt at bladre frem og tilbage på den 
samme side, fordi dokumentet ikke kan ses i sin helhed på skærmen. 
 
Det var den hårde oplevelse for mig ved købet af denne mobillæser. Jeg bruger Mac 
OS X, der i mange år har kunne printe til .pdf fra hvad som helst. Jeg har således 
udskrevet rigtig mange websider, mails, tegninger, fotoslideshows, digtlayout osv. til 
pdf, fordi jeg derved kunne binde et dokument med formatteringer og layout på en 
måde, der for digital reproduktion matchede fysisk udprintning. Desværre slog det mig 
ikke, at det nogen sinde ville være nødvendigt at læse det i andet end A4-papirprint 
eller på computerskærmen. Så jeg har i 1000-vis af digitale A4-ark i pdf-format, der er 
for store til den lille 6-tommer skærm. Og at konvertere en pdf til tekstformat med 
omløbende linier er endnu noget, der mestendels er manuelt arbejde. 
 
LBook'en kan dog zoome alle dokumenter i tre niveauer, de første to i højformat, det 
sidste i tværformat. Hvilket er til hjælp. Men selv om en pdf, tilpasset skærmstørrelsen, 
og de andre proprietære formater, .lit, .lrf, .pdb og .prc (mobipocket), ligner en million 
og kan have billeder og alt muligt i, så er .doc, HTML og .txt, de eneste formater, 
brugeren har fuld kontrol over med den nuværende software. Men det vil ændre sig! 
 
Som på mange andre nye digitale områder, er også hér en lang række mennesker i 
gang med frivilligt udviklingsarbejde, hen imod at skabe en platform baseret på OPS 
2.0, som er en anbefalet standard for ebogsindustrien at følge, hvis man vil sikre 
overførbarhed på tværs af platforme osv. - dvs. omløbende/"flydende" tekst og 
skalérbart billedmateriale. Idealet er hér, at ingen skal forhindres af særlig hardware 
eller software - noget, der i USA har været hjulpet på vej bl.a. af bibliotekerne, som 
nægtede at udlåne ebøger, hvis ikke alle mobillæsere kunne læse dem. "Man kan ikke 
favorisere folk baseret på økonomisk velstand". Ikke megen lære er taget af Microsofts 
overgreb på hele den digitale verden, da firmaets omskrivning af den globalt 
anbefalede HTML-standard til hjemmesider gjorde, at MS Internet Explorer som den 
eneste browser kunne vise de hjemmesider korrekt, der var skrevet i Microsofts 
version af HTML. Og det var 95% af alle hjemmesider i de dage. 
 
Kampen en endnu som ved overgangen til online-musiksalg: At ebogssælgeres 
proprietære formater favoriserer hardware-producenter og ene og alene er baseret på 
profitmaksimering og afhængighedsskabt tilbagevenden til samme bogsælger. 

 
læsbar, zoomet A4-pdf 

 

 
tospaltet A4-pdf, 

ulæselig også zoomet  
 

 
læsbar A4 (Hvedekorns 

web-udgave) 
 

 
godt læsbar og korrekt 
formatteret ebogstekst 



Et meget udbredt skalérbart format til ebøger kaldes mobipocket. Producenten af formatet, Mobipocket.com, 
stiller (endnu) softwaren til produktion af ebøger i firmaets format gratis til rådighed, men er samtidig sælger af 
bøger i samme format, og producenter af hardware, der ønsker at kunne fremvise bøger i dette format, må 
betale licens til Mobipocket. Præcis som producenter af mp3-afspillere må betale licens til Frauenhofer, der har 
udviklet det nu meget udbredte lyd-komprimeringsformat, mp3. Men til forskel fra Mobipocket og Microsoft og 
Amazon og Sony har Frauenhofer ryggen fri, fordi de ikke tvinger nogen til noget. De tilbyder blot. 
 
Selvfølgelig kan det svare sig økonomisk fuldstændig at monopolisere et format - hvilket givet er én af de 
væsentlige årsager til danske forlæggeres tøven; for hvilket format skulle de vælge, når der både skulle tænkes 
på layout og på kopieringsbeskyttelse; hvilken mobillæser og format ville vinde?  
 
Det er en gammel måde at tænke på, at teknologierne og filosofierne på et eller andet tidspunkt skulle opnå 
kritisk masse og med uovertruffen uforlignelighed overtale alle og enhver til ikke at tænke videre i disse 
retninger. Alting forandrer sig, og især teknologi og adgang til information forandrer sig, fordi menneskers behov 
til samme forandrer sig hurtigere og hurtigere, og fordi mange andre end autoriteterne kan finde ud af ting. Og 
nu er folk ved at være så trætte af at blive bundet på hænder og fødder, at de er begyndt at undgå medie-
udbud med DRM - hvilket bl.a. de store amerikanske forlag er ved at indse - og nogle af dem mener ligefrem, at 
kopibeskyttelse er en væsentlig årsag til nutidens ulovlige kopiering.  
 
Men nu lysner det tillige også i den tidligere så restriktionsfikserede (digitale) detailbranche: Sidste år droppede 
Gyldendal i Danmark DRM på lydbøger, måske inspireret af Apples udfasning af DRM på lydfiler solgt fra iTunes 
Music Store. Og det samme gør de store pladeselskaber EMI og Sony og går i stedet ind i lige konkurrence. Og 
på TV-markedet er producenterne af f.eks. serier som Friends, Battlestar  Galactica og mange flere, begyndt at 
tilbyde de seneste afsnit til fri download.  
 
Efter 15 år på nettet kan jeg uden at brække moralske knogler i min egen krop sige, at den ulovlige download 
oprinder i et behov for at give: Et menneske vedkender sig en loyalitet til et digitalt indhold og træder aktivt ind i 
en rundspredning af sit interessefelt. Som oploader og subjektiv annonceportal for en enkeltstående kunstner, 
for en genre, for en mediebeholder, for en kunstform. Hvilket netop er dét, de mest fremsynede producenter og 
distributører har erkendt. Og mottoet lyder da også i højere og højere grad: Noget for noget - sådan at forstå, at 
det handler om loyalitet og... ja, kærlighed. At man ikke vinder menneskers loyalitet, med mindre man giver 
noget. At firmaet giver. At man giver ekstramateriale, når man producerer en DVD. At der er ekstranumre på en 
CD, som ikke sælges andre steder. At indloggede brugere på et bestemt site får særlige fordele osv. osv. osv. 
 
Hvordan dette kan udmønte sig over de næste år i ebogs-branchen er svært at sige. Men når nu Google, ud 
over en søllle bøde på 45 mio. for uberettiget at tjene reklamekroner på at pirate copyrightede bøger til fri 
skærmlæsning, endnu har ret til at stille 20% af en bogs indhold til rådighed for brugere, hvorfor så ikke 
betragte dette som bøgernes forfilm - og vende det til egen fordel? Alle vil jo gerne prøvekøre en bil og høre om 
alle fordele og ulemper ved alle produkter forud for købet, så hvorfor ikke ebøger? Ud over de millioner af gratis 
bøger, som er at finde på nettet, må det da lige præcis være vejen frem for mobillæsere: De første 3 kapitler af 
XX-bog, ganske gratis, med mulighed for øjeblikkelig download, print-on-demand, eller fremsendt fysisk bog?! 



LÆSEOPLEVELSEN, OPLEVELSESDESIGN  
  
NU er vi fremme ved læseoplevelsen - eller måske snarere brugsoplevelsen, da det ikke er det litterære indhold, 
men mediet, der er er på tale.  
  
I sidste ende, når alt kommer til alt og DRM-stormene har lagt sig, er en ebog kun en særligt formatteret tekst 
(som HTML og rå ASCII-tekst er de basale udgaver af): Når man ændrer skrifttype eller -størrelse inden for et 
givent (stort eller lille) skærmfelt på sin mobillæser, bliver det totale sideantal naturligt større eller mindre, og  
forstyrrende tomme linier, liniesammenfald eller mærkeligt delte ord burde ikke tilkomme. Essensen er 
oplevelsesdesign - kontrol over en sides udseende - fordi modtagelsesmedierne har mange forskellige 
skærmstørrelser og den samme tekst helst skulle se så godt og læsbart ud på så mange af dem som muligt. 
Tekstens format, tekstens udseende, sammen med synsoplevelsen, er alfa og omega. 
  
En ikke uvæsentlig del af synsoplevelsen hviler på skærmteknologien, den oven for omtalte E-Ink. Og der ér ikke 
meget galt i dén betegnelse: På den let hvidlige skærm minder tekstbilledet om en ældre paperback. Men 
skriften står meget skarpere end blytryk på genbrugspapir - og der er ikke det fnidder, som der er på alle 
computerskærme. Årsagen er, at skærmen som sagt er inaktiv mellem sideskift, den står helt stille. Og fordi der 
heller ikke er nogen baggrundsbelysning af skærmen på min LBook - lys ind i øjnene fra en skærm trætter 
øjnene - minder den så meget om den fysiske bog, at man i sengen er nødt til også hér at have natlampen 
tændt eller bruge en lille batteridrevet boglampe monteret til at belyse teksten med. (Dét er faktisk i orden.) 
  
Det er en lille skærm. 6 tommer er som en tekstfeltet i en paperback, men uden margin. Og indfatningen taget 
noget fra fokus på teksten. Jeg kunne godt tænke mig en mobillæser, som kun var skærm - ingen sort eller hvid 
eller rød ramme omkring - men bare noget noget, der i sin totalitet mindede om et stykke papir. Og så skulle 
skærmen være i farver, så der var glød i tekstsiden, snarere end blot letlæserlighed. 
  
Kampen med mediet var en ikke uvæsentlig del af ibrugtagningsoplevelsen. Men efter nogle dage er det 
smertefrit at lægge (en lille del af nettets enorme udbud af gratis) bøger ind via computeren. At der ikke ér 
nogen gylden ebog kommer dog lidt bag på mig, al den stund netop LBooken kan læse stort set alle formater.  
  
At læse på den er faktisk helt fint; det er stort set som at se en bogside. Men er man glad for bøger og ikke blot 
for at læse, er det ikke sikkert, man bare lige kan skifte til et andet medieformat. Man vil nok som jeg ønske at 
kunne gøre med sit bogdokument, som man gør med en fysisk bog - notere i den, bladre hurtigt gennem den, 
spotlæse uden at skulle tænke over andet end at lade fingre og øjne finde en side i fællesskab. Men sådan er 
det ikke helt med min LBook. Der findes dog meget dyrere modeler med berøringsfølsomme skærme og 
annoteringsmuligheder - som i kraft af bøgerne købt i producenternes dedikerede ebogshandlere er stort set 
problemfrie at læse fra første færd.  
  
Jeg er ikke opvokset med digitale medier og haft en mobilteleforn fra før, jeg kunne tale, og må - som den mand 
af en anden æra, som jeg er - indrømme, at jeg har haft så mange bøger mellem hænderne, at jeg savner at 
bladre. Savner at mærke vægten af 1000 sider, som man virkelig kan mærke årene i, og prisen, og skaberenes 



investeringer. Og så er der jo lige det, at alle tekster - emails, rapporter og bøger lige - får præcis det samme 
format - det er følelsen af, at indholdet bliver kværnet til tekst, reduceret til noget, der mangler noget. Men da 
både LP, CD, videokassetten, kassette-bånd, DVD og VHS, (der alle fysisk er det samme forudbestemte antal 
cm2), alle overvandt overgangen til næste mediebeholder, skal det samme nok også ske for Teksten med stort 
T. Berøves medierammen muligheden for kunstnerisk input, flytter fokus til indholdet. Til formgivningen af teksten 
i sig selv, om end jeg dér endnu har til gode at læse en færdigproduceret bog, som kan få mig til at glemme 
mediet, som jeg glemmer bogen i hånden. Men vent nogle år, så vil mobilbøger have berørings-, bevægelses og 
lyssensorer i sig, flydende skærme, der er tynde som papir, eller slet ikke have skærme og være luftige og 
hologramagtige, og finde sin helt egen navigation og interaktionstype, eller måske oplæser. Det er ikke en 
forudsigelse - det er en logisk konsekvens af brug og eftertanke, som f.eks. nærværende monolog.  
  
En mobillæser ER anderledes end en bog. Selv for den knapt bibliofile ér det nok første regulære bump i vejen, 
tænker jeg - men tror, der vil gå mindre end 5 år, før mindst 30% af verdens befolkning læser via et mobilmedie 
- dedikerede ebogslæsere, mobiltelefoner, notebooks, laptops, pda’er, eller sammensmeltningen af dem alle til 
den bærbare opkoplingsdør til den globale “sky”, “the Cloud” - sammensmeltningen af alle menneskers digitale 
interaktion med hinanden: Skoleelever vil have deres bøger på dem, alskens dokumenter vil blive fragtet på dem 
og hentet til dem, kunstværker udviklet i dem og til dem, de vil blive hackede og gjort personlige og alle tekniske 
hemmeligheder afluret dem af nørder, der drømmer om at gøre det umulige, og gøre det godt, software vil blive 
udviklet igen og igen for at forbedre læseoplevelsen, og mere og mere raffineret bogproduktionssoftware vil se 
dagens lys. Det her er ikke den litterære oplevelse v2, vi står over for, men bogen v2. Og man kan hoppe på 
toget, eller se det køre mod næste station... for der er strømløse bøger nok på denne - til et helt liv.  
  
 FREMTIDIG BRUG?  
  
For mit indre blik forsøger jeg at se alle de forskellige formater digtsamlinger, der udkommer - og husker, at min 
egen sidste fysiske, næsten kvadratiske bog blev sådan, fordi den var underlagt tekstens lange linier, som jeg af 
partiturmæssige årsager ikke ønskede brudt. På ebogslæseren er det skærmens bredde og højde, der afgør, 
hvordan digtene fremstår - om de er Tekst, et kunstnerisk hele, eller blot tekst, indhold.   
  
Bogskabelse er endnu en kunst. Grafikere, layoutere, tegnere, bogbindere (sjældnere og sjældnere), trykkere 
(også uddøende), og skrifttypedesignere, fotografer, malere og forfattere arbejder sammen med redaktører, 
budgetlæggere, litterater, anmeldere, kritikere, bibliotekarer, bibliopater og -file og lånere og købere om at 
producere kunstværker af papir og tekst. En fysisk skabt bog kan derfor endnu ikke overgås som kunstværk eller 
effent håndværk af en mobillæser, som kun kan fremvise indhold. Der skal mere til, og det skal vi selv skabe. 
  
Jeg er ikke selv bleg for at skrive digte, der aldrig skal pakkes ind. Der begynder så små at melde sig tanker om, 
hvilken type tekst det kan være. Og i mellemtiden vil jeg afprøve min mobillæser på min egen skrift- fylde den 
med alt, hvad jeg har skrevet - formattere mine digtsamlinger til et anstændigt ebogsformat og have min mobil-
læser med ud at læse op. Se, om det er på bunken af A4-ark og trykte bøger, vi bliver bedømt. Er det mængde 
eller indhold, det handler om? Verden er sgu ikke stoppet endnu. Og jeg har ikke lyst til at komme af...  

[Fortsættelse følger.]  






