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Kære digter, 
 
er digtere en slags anarkister? Generelt set 
mere autonome end roman- og novelleforfat-
tere,  fagbogsforfattere, essay-ister, journal-
ister og alle andre med- og uden-ister-
skrivende i en hvilken som helst linieubrudt 
genre? 
 
L-formanden fik spørgsmålet stillet af  en af de 
repræsenterende i foreningen, og var så frisk 
at svare ja - om ikke andet, så fordi placerin-
gen som litterære autonome passer fint med 
hvervets betragtersynsvinkel, hvilket muliggør 
alskens socialt og litterært uforudsigelige 
indspark og pludselige omfavnelser.  
 
Men ér det sandt? Ér digtere generelt 
anderledes end andre mennesker? Ét er, at  
de færreste digtere stræber efter økonomisk 
frihed gennem litterær primærproduktion - 
udgivelserne - hvilket man næppe vil høre fra 
en romanforfatters mund. Men er vi på en eller 
anden vis anderledes konstrueret - som 
mennesker, som skabere? Er vi en særlig type 
professionelle, som måske mere er altruister 
end købmænd? Som hellere ser ordet udbredt 
end at stå fast på minimumshyren - og følgelig 
af den grund står dårligt i såvel honorar-
forhandlinger som i forsvar for forholdet 
mellem tid brugt og anerkendelse, samfunds-
betydning og den slags? Og hellere bider sig i 
læben over en modvillig kulturministers 

således antagelige udmarvning af de 
breddemæssigt snævre bidrag til sprog-
kulturen end tømmer gaderne for brosten og 
overhælder med maling?  
 
Måske marginaliseringen er ren og uforfalsket 
automatfrihed for enhver digter at spilde eller 
eksemplificere med åløbs-ideologi og -skrift? 
 
Har du et bud, så skriv til ordloest@gmail.com 
 
Vi bringer alles bud i Ordløst #19. Også de 
alene tænkte. Og selvfølgelig de selvfølgelige. 
Og helt naturligt de naturlige. Og klart 
modstræbende alle humorforladte - men kun 
fordi modstand udvikler (=true fact). 
http://www.information.dk/187169 

 

 
To digtere?  

 
 
 

 
vh.,  

det autonyme tastatur

http://www.information.dk/187169
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Toiletlyrik på Gentofte Hovedbibliotek 
Du har i flere timer oset i gangene fyldt af åndens og følelsernes produkter, og 
mærker pludselig et mere verdsligt behov melde sig, som ikke fordrer kendskab til 
decimalsystemet. Hvor er...? Ah, dér! Men, hov... - hvad er dét? 
 

 
 
Angiveligt skal en ældre dansk forfatter have klaget over at have hørt Inger Chris-
tensens indtalte digte over højtalerne på Gentofte Biblioteks toiletter. Man ser ham 
for sig: Heftige presseveer efter for stærk morgenkaffe, hhhhhhhhh-aaaaarrrrgg...! 
og så pludselig i hele rummet: “Appelsintræerne blomstrer...”  

Han burde da være glad! Tænk så kompetent at få erstattet de stærkt bundne 
associationer til flatus med appelsinlundens citrusberigede brise. Manden må jo 
mangle fantasi. 

Hvilket super idé at afspille digte på et toilet! Nævn et bedre egnet kontemp-
lationsrum, og så at lade en kompetent digter tage téten ind i tankestrømmen! Og 
hvem egentlig har ikke minder om besøg på offentlige toiletter, hvis halv- eller 
helsterile enteriør kun inspirerede til at få det nødvendige overstået hurtigst muligt!  

Kenneth Krabat tog derfor kontakt til Gentofte Hovedbibliotek for at stille 
initiativtageren, litteraturkonsulent Nanna Goul, et par spørgsmål.  



Kenneth Krabat: Hvad er meningen? 
  
Nanna Goul: Gentofte Hovedbibliotek har 
ansat to litteraturkonsulenter, der bl.a. har 
til opgave at formidle litteratur på nye og 
gerne overraskende måder. Tanken bag 
toiletlyrikken var derfor, at vi godt kunne 
tænke os at vise bibliotekets brugere, at 
litteraturen ikke kun findes på skrift og i 
særligt litterære rum – men at den også 
kan opleves på en auditiv måde – på over-
raskende steder. Vi valgte udelukkende at 
afspille lyrik på toiletterne, delvis fordi 
lyrikkens korte, komprimerede form passer 
perfekt til et kortvarigt toiletbesøg (et par 
digte pr. besøg), men også fordi vi gerne 
ville sætte fokus på en trængt genre, der 
lever et mere overset og stille liv i skyggen 
af de store romaner og bestsellere. Dertil 
kommer, at der jo sker en masse i øjeblik-
ket i forhold til sound’n’poetry og deslige, 
som vi gerne vil skabe mere synlighed 
omkring. 
  
KK: Har I fået flere digtsamlingsudlån efter-
følgende? 
 
NG:  Ja, vores udlån af lyrik i 2008 (hvor vi 
fik toiletlyrikken installeret) har været det 
højeste i 5 år. 

 



KK: Folks reaktioner?  
 
NG: Deler sig op i en negativ og en positiv gruppe, der er nogenlunde lige 
store. Den negative respons har ofte har to årsager. Enten bliver folk stødte 
over, at man afspiller lyrik i et offentligt rum, der er beregnet til udskillelse af 
menneskelige affaldsstoffer. Det krænker deres litteratur-opfattelse, så at 
sige. At man eksempelvis kan tillade sig at afspille en stor digters verslinjer, 
mens man urinerer. Det bliver af nogle opfattet som en slags litterær 
blasfemi. Den øvrige gruppe, der reagerer negativt, gør det primært fordi de 
bare gerne vil have fred, mens de er på toilettet. 

Så er der den meget positive gruppe, der synes at det beriger deres 
oplevelse på toilettet, at de får kendskab til lyrik, de ellers ikke ville have mødt 
– og generelt bare synes, at det er en sjov ide. Vi har haft en dame, der kom 
dansende ud af toilettet, lige da vi havde fået lyden installeret i starten. Hun 
synes tydeligvis, at det var helt fantastisk.  
  

KK: Er der opmærksomhed omkring 
digte og digtere på biblioteket? I kom-
munen? I lokalbladene? Arrangements-
mæssigt? 

 
NG: Vi har generelt stor opmærksomhed 
på lyrikken her på Gentofte HB. Især i 
forhold til hele konceptet omkring 
toiletlyrikken, der ud over den afspillede 
lyrik i højttalerne også omfatter en del 
andre tiltag. Bl.a. har vi digte på toilet-
ternes vægge skrevet af bibliotekets 
skiftende husdigtere - der netop skriver 
et digt til Gentofte Hovedbibliotek. 



Forårets husdigter 2009 er Louise Rosengreen. (Som er medlem af DFF. 
Red.). Dertil kommer digte lagt i tandkrus på toiletterne – såkaldte ’digte-to-
go’, som folk kan tage med sig hjem. Og endelig en stor opslagstavle ved 
toiletterne, hvor vi opdaterer brugerne med de vigtigste nyheder fra poesiens 
verden. Og hvor brugerne selv har mulighed for at skrive deres egne digte. 

Der er ikke nogen særlig fokus fra kommunens eller lokalbladenes side. 
Arrangementsmæssigt forsøger vi at afspejle vores store fokus på lyrik. 
  

 
 
KK: Hvor lange er typisk de oplæste digte? 
 
NG: Vi har ikke nogen standard på det punkt. Det skal bare være lyrik, der 
rykker ved noget. Dvs. lyrik af god kvalitet, der har sit eget personlige udtryk 
og bidrager med noget nyt eller interessant. 



KK: Er det samme digter altid? Eller 
ny digter hver dag? En turnus-
ordning med det samme udbud af 
digtere? 
 
NG: Vi skifter lyrik på toiletterne 
hver eller hver anden måned. Hver 
gang er det en ny digter eller et nyt 
sound’n’poetry-album, 
vi afspiller, der på den 
ene eller anden måde 
er aktuelt eller kan 
aktualiseres.   
 
KK: Har biblioteket fået 
anden fokus på indkøb 
af indtalt lyrik? 
 
NG: Ja, vi køber mere 
indtalt lyrik. Både til 
vores brugere og vores toiletter.  
  
KK: Udlånes flere digt-CD'er efter-
følgende? 
  
NG: Det har vi desværre ikke mulig-
hed for at finde ud af. Sorry. 
 
KK: Når I indhenter tilladelse til af-
spillelse af digte fra forlag og for-

fatterne, betyder det så, at I betaler 
Koda-penge for det?  
 
NG: Ja – vi betaler Koda-penge. Vi 
betaler til Kodas ’baggrundsmusik’ 
(*1), der tillader os at afspille musik 
i alle bibliotekets rum.  
  

KK: Vil I have tilsendt 
indtalt lyrik fra DFFs 
digtere? Og i så fald på 
hvilket grundlag - á la: 
"Ved at sende mine 
indtalte digte, undlader 
jeg at berøre spørgs-
målet om vederlag, 
fordi jeg synes det er 
et godt og vedkom-
mende projekt, som jeg 
gerne deltager i"? (*2) 

 
NG: Vi vil bestemt gerne have ind-
talt lyrik fra Dansk Forfatter-
forenings digtere. Og ja, vi afspiller 
kun lyrik, som forlaget/forfatteren 
accepterer, at vi afspiller. Dvs. hver 
gang, vi gerne vil afspille indtalt 
lyrik eller sound’n’poetry, henven-
der vi os til det pågældende forlag/ 
forfatter.   



KK:  Dit personlige forhold til lyrik - både den trykte og den oplæste. 
 
NG: Jeg er selv utrolig begejstret for lyrik. Lyrikkens på én gang meget 
koncentrerede og åbne form giver mulighed for en helt særlig sammen-
blanding af niveauer, stemmer og betydningsdannelser, som jeg ikke synes, 
man kan finde inden for nogen anden genre. Den trykte lyrik har den fordel, 
at den kan leve sit eget liv uafhængig af diktion og tryk – og dermed er mere 
åben over for den betydning, som læseren bibringer. Når lyrik læses op, er 
det jo også en fortolkning af teksten, der finder sted. Men når det er en vel-
lykket oplæsning, så puster den også liv i hele digtet – og så bliver det jo ikke 
meget bedre. 
 

Vi takker mange gange for, at Nanna Goul tog sig tid til at svare, og håber at idéen 
med lyrik over højtalerne breder sig - også uden for toiletterne. Samtidig ønsker vi 
Louise Rosengreen tillykke med udnævnelsen som Gentofte HBs forårs-husdigter 
2009. 
 
 
 
 
*1 Kodas beregning af ”baggrundsmusik”: 
http://koda.dk/medlemmer/afregning/afregningsomrader/baggrundsmusik/?searchterm=baggr
undsmusik 
 

*2 De indsamlede midler indgår i en pulje, der kan søges af enhver: ” KODAs kollektive bånd-
midler anvendes til støtte af projekter mv. med klar tilknytning til dansk musikliv. Uddelingen 
sker især som underskudsgaranti til cd-udgivelser og film-/videoprojekter samt til arbejds-
legater. I særlige tilfælde kan der ydes støtte til uddannelsesformål, rejser, koncerter og 
komponisthonorarer (bestillingshonorarer). Der kan endvidere ydes støtte til tværgående 
projekter, der involverer andre typer af rettighedshavere. Der kan normalt ikke ydes støtte til 
allerede afholdte udgifter.” 
http://koda.dk/medlemmer/folder.2005-11-29.0948216781/koda-s-kollektive-bandmidler 

http://koda.dk/medlemmer/afregning/afregningsomrader/baggrundsmusik/?searchterm=baggr
http://koda.dk/medlemmer/folder.2005-11-29.0948216781/koda-s-kollektive-bandmidler
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VIVI NIELSEN, forfatterspire 
af Lonni Krause 
 
Lonni Krause mødte den unge forfatter Vivi 
Nielsen under Århus Litteraturfestival i dagene 6 – 
15/3 2009.  
 
Idéen om et interview opstod på baggrund af Vivi 
Nielsens debut i Hvedekorn, der foranledigede en 
invitation til Verdens Poesidag i Dansk 
Forfatterforenings lokaler.  
 
 

 

 
Lonni Krause: Hvad får dig til at skrive digte? 
 
Vivi Nielsen:  Jeg har altid været meget 
ordbegejstret og blev inspireret af min 
omverden. Jeg skrev mit første digt, da jeg var 
8 år gammel og har skrevet siden. Jeg lærte 
lige at skrive og læse i skolen, og så gik 
skrivehånden amok. Det startede meget 
uskyldigt med rim, vrøvlevers, gyserhistorier 
og fortællingsbegejstring, men har siden 
været en leg med forskellige stilarter. Digte er 
noget, jeg altid vil skrive, og det, jeg altid 
vender tilbage til. Det er mit hjertebarn, min 
største lidenskab. Min første dansklærer 
opmuntrede mig til at skrive. Hun var i øvrigt 
en helt fantastisk lærer, der satte kreativitet 
højt på dagsordenen. I 3. klasse introduce-

rede hun således et skriveprojekt, hvor vi 
skulle skrive 100 ord om ugen, hvilket 
resulterede i, at hun fik fire hæfter af mig hver 
gang. Det var nok ikke altid lige sjovt at læse, 
men hun formåede at bevare entusiasmen og 
tålmodigheden. Der er bare altid noget at 
skrive om, og det er det, jeg føler, jeg er 
bedst til og brænder mest for. Jeg er fyldt 
med fantasi og en eller anden indre digter-
stemme, der vil ud hele tiden. Jeg kan ikke 
lukke døren dér.  

ORD‐FIXET 
Mødet med litteratur, den fiktive verden, 
fantasi, min families opmuntring og 
begejstring for litteraturens dybe og under-
fundige verden har ligeledes hjulpet på skrive-



riets kontinuitet. Min kærlighed og hang til 
ordenes verden, til digtenes mystik og klang 
får mig til at skrive og blive ord-dopet. Digte 
får mig til at skrive digte – og jeg har en eller 
anden eksistentiel, fundamental, nødvendig 
trang til at skrive. Jeg kan ikke leve uden at 
skrive. Det gør mig glad – både ulykkeligt 
glad og noget nær lykkeligt glad. Jeg kan 
mærke, når der er digte undervejs, og så 
søger jeg meget indad og bliver lidt mere 
distræt end sædvanligt. Af og til kommer dig-
tene og ordstrømmene så hurtigt, at jeg kun 
kan få halvdelen med. Det er de helt eksplo-
sive digteangreb, jeg lever for. Det er en 
meget vild følelse, jeg er dybt afhængig af.  
Det føles af og til som en forlænget 
forelskelse – ulykkelig som lykkelig. Jeg har 
altså bare en brændende lyst til at skrive og 
til at fortælle og håber, at det, jeg så skriver, 
kan give mening for andre. 

AT ”SENDE IND” 
LK: Hvordan fik du øje på Hvedekorn? 
 
VN: Jeg havde egentlig opdaget Hvedekorn 
for mange år siden, men turde først sende 
noget af sted i 2006 – og det blev så heldigt 
nok udgivet i 2007 nr. et. Folk omkring mig 
har af og til opfordret mig til at sende digte til 
Hvedekorn, og da jeg gik på Testrup Højskole 
på skrivelinien i 2000, blev Hvedekorn vist 
pisket op til at være et uopnåeligt digternes 
paradis, hvor kun de få udvalgte blev optaget 
– så jeg var vist et smut i himmelen i 2007. 

MÅLESTOKSNÅLEØJET 
LK: Hvordan var processen med at sende 
digte til Hvedekorn? 
 
VN: Enten bruger jeg noget nær ”fyrre år” på 
at udvælge og frasortere digte om og om 
igen, før jeg sender noget af sted – ellers 
sender jeg blot nogle af sted prompte, når jeg 
virkelig føler for netop disse digte. Det var 
vildt nok det sidste, der skete for mig, da jeg 
sendte mine fire digte af sted til Hvedekorn – 
ellers ville jeg nok aldrig have fået sendt 
nogle til dem. Jeg er vist meget selvkritisk, så 
det ’målestoksnåleøje’, mine digte skal i 
gennem, før de sendes ud i verden, er 
formentligt det mest ”onde” af slagsen (håber 
jeg). Jeg har heller ikke fået sendt flere digte 
til Hvedekorn, men har store planer om snart 
at gøre det. Jeg sendte digtene af sted til 
Hvedekorn noget nær et halvt år, før jeg fik 
svar fra dem, tror jeg. Jeg checkede mails en 
halvgrå aften, hvor jeg pludselig havde fået 
en mail fra Hvedekorn. Jeg tænkte, at det nok 
var et afslag, men det var det ikke – så jeg 
hoppede nok ni meter op i luften og 
kontaktede venner og familie klokken øv om 
aftenen. Det var meget stort for mig – så 
stort, at jeg kan sige, at et af mine største 
ønsker er gået i opfyldelse – uden at lyde alt 
for blåøjet.   
 
 
LK: Hvordan lød digtet du debuterede med i 
Hvedekorn? 



VN: Jeg debuterede i 2007 nr. 1 med digtene: 
”Ved fodenden af sengen”, ”Du behøver”, 
”Champignon” og ”Diva af dyner”. 1 

INTELLIGENTE RIM 
LK: Hvad tror du redaktørerne faldt for? 
 
VN: De skrev ordret til mig, at ”intelligente rim 
kan vi altid bruge her”, så min poesi-IQ var i 
topform i 2007 – og min selvtillids-IQ havde 
virkelig brug for disse ord. Jeg håber også, at 
de synes, at digtene var sjove. Jeg tror 
(håber), redaktørerne faldt for mine ironiske, 
ikke-stringente rim og allitterationer, min leg 
med ord, mine rimende bandeord, bandeord 
per vers, mit tidsnærvær og meningen bag 
digtene… Jeg tænker(håber), at der kan 
findes noget identificerbart og underholdende 
for læseren i mine digte – det er meningen. 
Der er en leg med ord, men der er naturligvis 
en pointe eller rettere dobbelte pointer i 
netop disse udvalgte ord – og jeg overlader 
det til læserens fantasi – så det betyder 
meget, hvordan man vælger at læse digtene. 
Der er dobbelte betydninger i digtene, som 
har såvel direkte som indirekte budskaber.  
AT BLIVE GREBET 
LK: Hvad falder du for hos en digter? (nævn 
evt. også yndlingsdigtere/forfattere) 

                                                
1(http://hvedekorn.dk/hvedearkiv/hvedekorn_1-
2007_tilweb.pdf siderne 8 og 9) 
 

VN: Jeg falder for de helt intense, sårbare, 
dybe, vilde, vovede, smukke følelser, ord, 
billeder og DOBBELTHED, en masse kont-
raster, den fantastiske fortælling – det 
syrede, fjollede, maniske og grænseover-
skridende – banalt beskrevet, mystisk fortalt, 
enkelt, rodet. Jeg bliver grebet af meget. Jeg 
er helt pjattet med det, Suzanne Brøgger 
brygger + Søren Ulrik Thomsen, Jan 
Sonnergaard, Naja Marie Aidt, Michael 
Strunge, Kafka og faktisk også (T)ove 
Ditlevsen, Benny Andersen og Halfdan 
Rasmussen, men jeg er også meget til ældre 
og gerne højromantisk litteratur såsom: 
Staffeldt, Emil Aarestrup og Christian Winther, 
Emilie Bronté med ”Wuthering Heights” og 
”Frankenstein – the modern Prometheus” af 
Mary Shelley, Kierkegaard og m.fl. – og ja 
børnelitteratur tiltaler mig også, især Astrid 
Lindgrens smukke univers. ”Brødrene 
Løvehjerte” er nok stadig min yndlingsroman. 
C. W. Lewis: ”Heksen, Løven og garderobe-
skabet” og Harry Potter har også mit hjerte. 
For tiden er jeg dog meget og mest begejst-
ret af den nærværende, pulserende, intense 
poesi i poesimiljøer rundt omkring såsom 
perlerækken af digtere som: Maja Lucas, 
Michael Dyst, Lasse Thorning, Lonni Krause, 
Bianca Fløe, Linda Nørgaard, Jeppe O, Bjørn 
A. Bojesen, Louise Harbo, Ole Bundgaard 
m.fl. 

http://hvedekorn.dk/hvedearkiv/hvedekorn_1-


JEG BESTÅR MEST AF 
CHOKOLADE OG VAND 
LK: Er du aldrig bange for at skrive? Hvad nu, 
hvis du ikke kan finde på? 
 
VN: Jo, angsten for ikke at skrive kan af og til 
gribe mig, men jeg overvinder den altid og 
skriver videre. Der er altid stille perioder, som 
ofte er tider, hvor jeg egentlig indsamler 
tankestof og lader op til nye digte eller 
noveller eller kobler helt fra – men jo, jeg er 
virkelig bange for at miste skriveglæde og 
skrivestof, men indtil videre synes jeg dog 
altid, der er noget at skrive om – der er bare 
aldrig nok tid og alt for meget pligt, der 
forhindrer mig i at få skrevet alt det, jeg gerne 
vil, men jeg finder alligevel tiden og skriver på 
livet løs på de besynderligste steder og 
tidspunkter. Følelsen af, at det, man skriver 
ikke er godt nok, er også angstprovokerende 
for det er det, der kan vælte for mig. Der 
ligger jo ligeledes en slags ensom verden i og 
en uforløst bekræftelse i at skrive så meget 
og brænde så meget for det. Det kræver 
virkelig, at man tror nok på det og har styrke 
nok til at fortsætte - når det bl.a. mere 
forventes, at man producerer i erhvervs-
livsregi. Mange folk vil hellere høre, at man er 
god til sit arbejde i stedet for at høre, at man 
skriver digte. Netop dette faktum har i øvrigt 
givet mig mere skrivestof og skriveiver, for 
modstand gør min digtning stærkere – og jeg 
lever for de gyldne øjeblikke, hvor jeg så 
bliver bekræftet i, at jeg skal fortsætte med at 

skrive – og det er netop de øjeblikke, der 
giver det værd (mennesker omkring mig, 
Poesidag i Dansk Forfatterforening, Hvede-
korn, M gasin). Uanset hvad kan jeg bare ikke 
leve uden at skrive. Jeg består mest af alt af 
ord (chokolade og vand) – hvor syret og 
fjollet det end lyder.    

MOBIL STIL 
LK: Hvad går du op i, når du skriver digte? 

 
VN: Af og til er det selve stemningen, der skal 
understreges. Andre gange er det rim, klang, 
ordspil, sprogblomster, tid og skift. Det skifter 
lidt for mig eller fylder hver især. Jeg har i 
perioder hældt meget til rim, allitteration og 
ordspil, af og til for meget, men lige nu er det 
mere nøgne, direkte og enkle mere ’moderne’ 
i min poesiverden, men nogle ordspil og især 
nye hjemmestrikkede  komposita, der kon-
stant gives nye betydninger og ’twister’ digtet 
på en spøjs og forhåbentligt overraskende 
måde, får konstant sine comebacks i mine 
digte – måske er dét mest min stil, men jeg 
føler, at den er mobil og dog samler på erfa-
ring – så længe det ikke er søgt – det kan 
som regel spores. Jeg går måske mest op i at 
understrege det umiddelbare afsæt – altså 
det, der sker lige nu – hvor jeg er eller ikke 
er.  

FLERE POETISKE DAGE I ÅRET 
LK: Hvilket indtryk havde du af oplæsningen i 
Dansk Forfatterforening på Poesiens Dag? 



VN: Jeg får stadig indtryk fra aftenen og er 
meget glad for, at jeg blev inviteret med. Det 
var en intens oplevelse for mig, som har gjort 
mig mange digte rigere…, og aftenen var rig 
på dygtige digtere, intense digte og et meget 
inspirerende miljø, som man kun kan drømme 
om at være en del af. Oven i købet var digter-
ne jo søde og rare og interesserede i at 
snakke med mine følgesvende og mig. Det var 
en meget meget god oplevelse at være med, 
og jeg følte, at folk tog ovenud godt imod mig. 
En hel aften i selskab med digte og digtere er 
noget af det bedste, man kan byde mig. Der 
burde være flere poetiske dage i løbet af 
året… Jeg følte mig meget rolig og harmo-
nisk (og stadig lidt nervøs dog), da jeg læste 
digte op, men den smule nervøsitet, der var, 
forduftede, da publikum tog meget godt imod 
mig.   

SKRIFTEN ER VIGTIGST, MEN… 
Hvad angår at læse op… Det er lidt dobbelt 
for mig. Det kommer an på min indre stem-
ning, for den kan være meget afgørende for, 
hvordan det går. Jeg gør mig nok bedst med 
det skrevne ord, for jeg bliver ofte for nervøs, 
når jeg står overfor et publikum. Det er en 
sårbarhedsfaktor, som jeg nok altid må have 
med mig – især fordi jeg altid bare er ’mig’ og 
ikke en poetryslammer-oplæser. Det gør det 
meget intenst, og det er altid intenst at læse 
op – særligt med de fem sekunder før, man 
er ’på’ – så er jeg både på fortrydelsens rand 
og i spændings- ’overdosis hopla’ for at vise, 

hvad jeg har på hjerte. Jeg vil jo virkelig gerne 
vise mine digte, dele mine digte med verden, 
men der er jo virkelig også et sårbart moment 
i det. Modtagelsen kan jo være meget 
forskelligartet – specielt i ens eget hoved… 
Af og til føler man virkelig, at man når ud til 
nogle og får rigtig god respons, men andre 
gange er der ingen genlyd. Selve oplevelsen 
er jo meget direkte, og man får derved et 
direkte her og nu - respons på, hvad man 
skriver. For mig er det mest vigtigt, hvad jeg 
skriver – ikke hvordan jeg læser det op – 
men jeg bliver meget grebet, når andre læser 
digte op på forskel-lige måder, som hører sig 
deres stil til. Det kan lyde meget ’prof.’, når 
de læser op, men jeg er bare helt nede på 
jorden her og på evig øvebasis, hvad angår 
retorisk ’fremtoning’. Jeg læser dog virkelig 
op fra hjertet og nok meget ’menneskeligt’ 
med min ’kroniske’ nervøsitet. Jeg er mest 
glad for at skrive, men er ind i mellem blevet 
overraskende glad for at læse op – 
selvfølgelig særligt når publikum ønsker at 
læse det, jeg skriver. Af en eller anden grund 
står jeg jo af og til på en scene, hvor jeg 
læser op – så jeg må jo være glad for det – 
trods nervøsitet – og ingen har endnu smidt 
tomater på mig… Det gør på en eller anden 
vis digtene autentiske og ekstra intense, når 
de får stemme og ansigt. Det er meget 
nøgent og derved sårbart. Jeg er måske lidt 
blufærdig. 



IDÉBOMBARDEMENT 
Uanset hvad, fortsætter jeg med at skrive og 
sender snart en digtsamling af sted til et 
forlag, som jeg håber kan komme igennem 
nåleøjet. Derudover vil jeg snart sende et par 
digte af sted til Hvedekorn, når jeg altså har 
overvundet mig selv. Jeg vil jo virkelig gerne 
ud med noget og føler også, at jeg har en 
masse at fortælle. Fantasien og ordene kører 
i alt fald på højtryk, og der er altid stor-
produktion af digtskiver hos mig. Jeg skal 
bare lige være helt klar til at trykke: 
”Afsend!”. Samtidigt skriver jeg også noveller 
og børnelitteratur, men er ikke helt parat til at 
sende noget videre endnu. Det er for ufær-
digt, men jeg bliver konstant bombarderet 
med ideer, så måske bliver der sendt af sted i 
den dur om et halvt år eller et helt… Jeg ville 
blot ønske, at jeg havde mere tid til at skrive 
på fuldtid, for det er det, jeg allerhelst vil, men 
man skal jo også kunne leve af det. Jeg 
forsøger dog at finde et kompromis mellem 
familie, venner, arbejde og digte. Jeg er dog 
begyndt at prioritere digtene mere og mere. 
For tiden masseproducerer jeg i alt fald i stort 
flæng, og jeg håber virkelig på at kunne få en 
digtsamling ud og flere endnu. Jeg brænder 
og ånder for at skrive, så jeg håber, det kan 
mærkes lige så intenst, som det føles for mig. 

FAGLIG ORGANISERING 
LK: Kunne du finde på at melde dig ind i 
Dansk Forfatterforenings L-gruppe? 
 

VN: Jeg vil meget gerne melde mig ind i dansk 
Forfatterforening og i L-gruppen. Jeg følte mig 
i alt fald meget hjemme og velkommen, da jeg 
gæsteoplæste der, og der er andre digtere 
der, som jeg meget gerne vil dele min 
digtelidenskab med - og fordi jeg, som det 
står i optagelsesfolderen: behøver sparring 
med kolleger, ønsker et socialt fællesskab 
med ligesindede og -stillede, har lyst til at 
være en del af et litterært miljø, vil deltage i 
nationale og internationale arrangementer og 
antologier, vil informeres om arrangementer, 
litteraturfestivaler og aktuel debat, opfatter 
det at være forfatter, oversætter, illustrator 
som en profession, vil have adgang til hjælp 
til at gentænke et manuskript, når forlagene 
har sagt nej, og give mig selv og mine 
kolleger alle disse fordele med et medlemskab 
af Dansk Forfatterforening! 
 

* * * 
(Vivi Nielsen citerede faktisk fra folderen til 
slut - det er ikke noget, vi har fyldt på!) 
 
Vi takker for tiden med at besvare, og ønsker 
god skrivevind alle dage :-D 
 
 
 



LYDLITTERATUR #7 
festival i Århus C og Kbh. K. 15. april - 19. april 
 
Den internationale festival Lyd+Litteratur er den eneste tilbagevendende festival i Danmark, 
som samler musik og litteratur på samme scene. Festivalen har eksisteret siden 2003 og har 
fra begyndelsen dedikeret sit arbejde til undersøgelsen af hvad der sker i feltet mellem lyd og 
litteratur. Festivalen betragter feltet som åbent og inklusivt, her findes både konkrete skrift og 
lydeksperimenter samt mere velkendte størrelser inden for eksempelvis jazz, rock og pop. 
(kilde: LitLive) 
 
FESTIVALPROGRAM 
 
16/4 - kl. 19.00 - 01.00 på 
Archauz/Lobb Århus 
  
T.S. Høeg & Kim Grønborg 
Anne-James Chaton (F) 
Tone & Mette Moestrup 
DJ.: Schweppenhäuser/Thomsen 
  
17/4 - kl. 19.00 - 01.00 på 
Archauz/Lobby Århus 
  
Lars Frost & Kristian Westergaard 
Borisov/Nikkilä (RUS/SF) 
Lydia Lunch & Philippe Petit (USA/F) 
DJ.: T.S. Høeg & Kim Grønborg 
  
18/4 - kl. 14.00 - 02.00 på 
Archauz/Lobby Århus 
 
Angry Sam & Tomult (UK/Dk) 
Eiko (SUI) 
Pär Thörn (S) 

Frodegruppen 40 
Er de Sjældne 
DJ.: Philippe Petit (F)  
 
FESTIVAL-SATELITTER 
  
15/4 - kl. 17.30 på Hovedbiblioteket, 
Århus 
 
Martin Hall, Søren E. Jensen & Nicolaj Stochholm 
  
17/4 - kl. 20.00 Literaturhaus, 
København 
 
Eiko (SUI) 
(Omtalt under Kalenderen) 
  
19/4 i Kulturhuset Islandsbrygge, 
København (kontakt for klokkeslæt) 
  
Borisov/Nikkilä (RUS/SF), 
Schweppenhäuser/Thomsen & Morten 
Søndergaard 



Entré til alle tre dage koster 150 kr.  
Partout-billetter til hovedprogrammet på Lobby/Archauz 16-18. april kan købes i forsalg på 
Hovedbiblioteket i Århus (Møllegade 1), Route 66 (Fredensgade 31) og Lobby 
(Valdemarsgade 1) eller ved at sende en email til kokholmmathias@gmail.com.  
Der kan købes billet til de enkelte dage for 50 kr. (16/4), 100 kr. (17/4), 120 kr. (18/4).  
  
Entré til koncert med Eiko på Literaturhaus er 50 kr.  
Arrangementet på Hovedbiblioteket er gratis. 
 
adresse: 
Archauz/Lobby, Valdemarsgade 1. DK-8000 Århus C (+45) 87 41 51 40  
cafelobby@ gmail.com 
 
Artikel om Audiopoesi / Lyd+Litteratur i Information 
http://www.lydpluslitteratur.dk/news/news.php?Artikel+om+Audiopoesi+%2F+Lyd+Litteratur
+i+Information 

http://www.lydpluslitteratur.dk/news/news.php?Artikel+om+Audiopoesi+%2F+Lyd+Litteratur


Københavns 4. Internationale Poesifestival i LiteraturHaus 
Københan K. 14. - 16. maj 
 
LiteraturHaus arrangerer igen den årlige store poesifestival med op mod 20 digtere fra hele 
verden i op mod tyve arrangementer på disse tre intense dage. Tag ferie og mød op!  
 

PROGRAM  
14. maj  
 16:00-18:00 Læsning fra Åben Vogn rundt i København  
 16:00-19:00 Festivalcafé/billetsalg/information 
 19:00-21:00 Åbningsarrangement  
 21:00-22:30 Ordet går rundt 
 22:00-23:30 Nordisk Mytologi og Digtning 
 22:30-02:00 Festivalcafé    
 
15. maj  
 13:00-20:00 Festivalcafé/billetsalg/information 
 16:00-18:00 Læsning fra Åben vogn rundt i København 
 19:00-21:30 Verdenspoesi og Dynamo  
 20:00-21:30 Ordet går rundt 
 22:00-23:30 Spoken Poetry 
 22:00-23:30 Transsproglige Digte  
 23:30-02:00 Festivalcafé   
  
16. maj  
 13:00-19:00 Festivalcafé/billetsalg/information 
 14:00-15:30 Læsning på Assistens Kirkegåård 
 16:00-17:30 Læsning på Assistens Kirkegård 
 16:00-18:00 Kærlighedsdigte om eftermiddagen  
 19:00-21:00 Poesifilm 
 19:00-21:00 Festlæsning  
 22:00-??:?? Poesifest 

 
kontakt: poesifestival@literaturhaus.dk



REKTORUDSKIFTNING 
 
Mens vi leder efter glas i kyllinger og hjælper usikre svaner tilbage i søerne, så sker der noget 
på Forfatterskolen i København.  
 

 

Hans-Otto Jørgensen, født 1954, regnes af 
sine elever for en hård, men retfærdig mand, 
som dog med tiden antog status af noget 
guddommeligt, som ikke kunne drages i tvivl. 
Men i Informations artikel om den afgående 
rektor lyder det næsten samstemmende fra 
eleverne, at Jørgensens fasthed forlenet med 
stor følelsesmæssig indlevelse hjalp eleverne 
til at yde deres allerbedste.  
 
Hans-Otto Jørgensen debuterede i 1989 med 
”Tårnet: en kærlighedshistorie”.  

 
Farvel! http://www.information.dk/186875 

  

Goddag! http://www.information.dk/186633 
 
Forfatter Pablo Llambías efterfølger Hans-
Otto Jørgensen som rektor for Forfatterskolen 
og skal bestride posten de næste 4 år. 
Llambías, der har været lærer på skolen fra 
2000 – 2006, bliver af Information omtalt 
som lidt af et nybrud for skolen, al den stund 
han er en forfatter, der ikke arbejder alene i 
én genre, men gerne leverer noget nyt med 
hver følgende bog (=eksperimenterende). 
 
Paplo Llambías (1964) fik sin debut i 1996 
med novellesamlingen ’ Hun har en altan’.   

http://www.information.dk/186875
http://www.information.dk/186633


APROPOS FORFATTERSKOLER .. 
 
Er man ung og fremadstormende og vil gerne dygtiggøre sig som forfatter, men har fået afslag 
fra Forfatterskolen i København, er nedenstående blot flere af mange muligheder.  
 
Forfattergrundkursus 
Læs Bjørn Themsens blog om det nystartede Forfattergrundkursus i Esbjerg: 
http://www.skrivemaskinen.dk/?ArtId=120884 
 
SAXOs Forfatterskole 
Derudover er der den digitale forfatterskole på nettet, som Saxo.com står for i samarbejde med 
kompetente lærere. Kurset er åbent for alle, som vil blive bedre til at skrive. Men bemærk, at 
man bedes registrere sig under eget navn, og at Saxo overtager rettighederne til at anvende 
indsendte tekster som eksempler i den videre net-undervisning, og kun honorerer, såfremt en 
kommerciel anvendelse af teksterne finder sted: fremtidig betaling for brug af SAXOs forfatter-
skole, bogudgivelser med brug af teksterne o.lign. OBS begynder 14.  apr i l  på net tet !  
http://www.saxo.com/forfatterskole/conditions.aspx  
 
og tillige hjælper det de fleste at skrive og skrive og skrive… eller spørge en forfatter! 
 

 
en computer, der er arbejdet ned til grundelementerne 

http://www.skrivemaskinen.dk/?ArtId=120884
http://www.saxo.com/forfatterskole/conditions.aspx


DE ANDRE SKREV 
 
BERLINGSKE 12. marts 2009: Knækprosaen er tilbage 
”…nu er det så Lone Hørslev, der støver 1970ernes knækprosakunst af i sin nye 
medieombruste digtsamling, og ligesom Claus Handberg Christensen og Kathrine Marie 
Guldager, der står klar i kulissen med nye skilsmissedigte og skilsmissenoveller, giver 
ægteskabs-hærværkeren Tove Ditlevsen ret i, at ekshibitionisme er digtningens inderste motiv: 
»At skrive er at udlevere sig. Ellers er det ikke kunst. Man kan camouflere, men det er altid sig 
selv, man skriver om. http://www.berlingske.dk/article/20090312/kommentarer/90312187/ 
 
BERLINGSKE 9. marts 2009: Lydbøger stormer frem 
”Samlet blev der i 2008 solgt 29,7 procent flere lydbøger end i 2007. Salget af lydbøger på 
CD faldt ganske vist, men det blev der kompenseret for ved, at salget af lydbøger i de nye og 
mere handy formater voksede fra 23.912 til 90.239. En stigning på hele 277 procent. »Og det 
er afgjort kun begyndelsen«, siger Cliff Hansen, der er redaktionschef på Danmarks største 
forlag, Gyldendal.” http://www.berlingske.dk/article/20090309/boeger/90309139/ 
 
BERLINGSKE 12. marts 2009: Spoon River-antologien oversat 
http://www.berlingske.dk/article/20090312/boeger/90312185/ 
 

FYNS STIFTTIDENDE 2. april 2009: Forårskunst med digter 
”Den Fynske Kunstudstilling har de sidste fem-seks år udgivet en bog i samarbejde med en 
forfatter. De udstilllende kunstnere har hvert år lavet tegninger til teksterne. Men i år er det 
omvendt: Lyrikeren Laus Strandby Nielsen fra Faaborg har skrevet tekster til tegningerne - og 
det er der kommet et meget smukt katalog ud af.” Udstillingen kører frem til 14. april. 
http://www.fyens.dk/article/1216361:Kunst--Foraarskunst-med-digter 

 
INFORMATION 19. februar 2009: Små lyrikforlag stormer frem 
” Du har sandsynligvis aldrig hørt om dem, de små undergrundsforlag med navne som 
Hurricane, Afterhand, Forlaget 28/6, Arena, Basilisk, Anblik, Bebop og Forlaget Hjørring. Men 
det er forlag som disse, der er med til at holde liv i lyrikudgivelserne herhjemme.” 
http://www.information.dk/182966 
 

 
 

http://www.berlingske.dk/article/20090312/kommentarer/90312187/
http://www.berlingske.dk/article/20090309/boeger/90309139/
http://www.berlingske.dk/article/20090312/boeger/90312185/
http://www.fyens.dk/article/1216361:Kunst--Foraarskunst-med-digter
http://www.information.dk/182966


INFORMATION 26. februar 2009: Poetiske og sjove legeklammerater 
”Man skal ikke forvente sig stor musik af MikkelModulererMarius. Ej heller stor poesi. Til 
gengæld får man et gennemkomponeret lydkunstværk af meget høj kvalitet. ’Ka’ du lege’ er et 
stærkt bud på ny audioPoesi” 
http://www.information.dk/183717 

 
INFORMATION 12. marts 2009: Forfatterne forlader Borgens Forlag 
”Erling Jepsen følger med sin redaktør til et andet forlag, efter Borgen har fyret halvdelen af 
medarbejderne. Også andre forfattere overvejer at forlade forlaget, der er kendt som den 
smalle litteraturs flagskib, men som efterhånden ligner en synkende skude” 
http://www.information.dk/185085 

 
INFORMATION 12. marts 2009: Det litterære væksthus vakler 
”Med sine smalle lyrikudgivelser og det legendariske Hvedekorn har Borgens Forlag været 
dansk litteraturs væksthus. Men efter et katastrofalt regnskabsår og en halvering af 
medarbejderstaben er både lyrikken og tidsskriftet i fare.” 
http://www.information.dk/185084 

 
INFORMATION 26. marts 2009: Den litterære implosion 
”Man plejer at sige, at mellemforfatterne - dem, der skriver god litteratur, men ikke bryder 
igennem i medierne eller salgsmæssigt - er mere og mere pressede. Nu viser det sig, at det 
samme gælder i forlagsverdenen” 
http://www.information.dk/186131 

 
INFORMATION 19. februar 2009: Litteraturhistorie mellem bark og ved: Heretica 
Heretica (1948-53). Heretica var tidsskriftet, der viste vejen ud af efterkrigstidens 
kulturkrise og samlede tidens vigtigste tænkere om en ny kunstnerisk modernisme. Men var 
Heretica en kulturel forpost eller en forhindring, der endte i indestængt kulturkonservatisme? 
http://www.information.dk/182977 
 
INFORMATION 5. februar 2009: Lyrik i kampzonen 
"Tidens lyrik er i kærlighedssager langt bagud i forhold til standarden af dagens seksuelle 
normalforbruger, angriber tabuer, som forlængst er brudt, og kan ikke finde sprog for 
pornopanoptikumets hemmelighedsløshed, der udbreder sig på internettet." 
http://www.information.dk/181783 
 

http://www.information.dk/183717
http://www.information.dk/185085
http://www.information.dk/185084
http://www.information.dk/186131
http://www.information.dk/182977
http://www.information.dk/181783


INFORMATON 29. januar 2009: Danske digtere sprænger lydmuren 
Lydpoeter. En underskov af eksperimenterende kunstprojekter fra grænselandet mellem musik 
og lyrik myldrer i disse år frem på den danske kunstscene. Den nye generation af lydpoeter 
tager eksperimenterne dybt alvorligt. Men litteraturkritikken mangler stadig at få greb om den 
nye hybrid. 
http://www.information.dk/180979 

 
INFORMATION 8. januar 2009: Tilfældets mønster antager skæbnekarakter 
Hvad er tid? Digte kan ikke hjælpe os med at forklare fænomenet, men de kan hjælpe os med 
at opleve det. 
http://www.information.dk/178866 

 

 
 

GAMLE NYHEDER 
 
POLITIKEN 3. marts 2000: Afskaf Copyright 
”Engang var ideernes verden alles ejendom. I dag er kampen mod kopiering blevet en hån 
mod selve skaberværket”, skriver billedkunstneren Morten Skriver. 
http://www.djembe.dk/no/33/skriver.html 

 
INFORMATION  28. oktober 2000: Fugle er ikke gode ornitologer 
”Vi er taget til Berlin, hvor det kun fem år gamle Münchner lydforlag, Hörverlag, præsenterer 
en splinterny udgivelse af 14 cd´er med digtoplæsning af 100 amerikanske digtere – i alt 
900 minutters moderne poesi fra Pound og Stevens og Stein i den ene ende til Ginsberg og 
Ashbery i den anden. 

The Spoken Arts Treasury – 100 Modern American Poets Reading Their Poems har været 
flere år undervejs, fortæller Claudia Baumhöfer fra Hörverlag det talstærke publikum i 
Guggenheims nye afdeling på Unter den Linden. I 1995 faldt hun over »en gul, vanvittig grim 
plastikkuffert bag en stak bøger i et antikvariat i Berlin. I kufferten lå 24 båndkassetter med 
poesioplæsninger – alle im Original!« De næste tre år gik med at indhente rettighederne, en 
yderst delikat sag.” 
http://www.information.dk/46618 
 

http://www.information.dk/180979
http://www.information.dk/178866
http://www.djembe.dk/no/33/skriver.html
http://www.information.dk/46618


Nordisk Råds Litteraturpris 2009 
 
blev ”vundet” af Per Petterson fra Norge. 
 
Fra bedømmelseskommiteens motivering: 
''I romanen beskriver hovedpersonen sine oplevelser og sit fragmenterede erindringsarbejde 
med flere livskriser i egen familie. I et poetisk og stillegående sprog formidler Petterson, hvor 
vanskeligt det er at få sagt det som føles mest nødvendigt at sige til hinanden''. 
 
Præsentation af prismodtageren: 
http://norden.org/nr/pris/lit_pris/2009/sk/Per Petterson.asp 
 

Om prisen, der er på 350.000 danske kroner 
http://norden.org/nr/pris/lit_pris/sk/index.asp?&p_id=820&lang=

http://norden.org/nr/pris/lit_pris/2009/sk/Per
http://norden.org/nr/pris/lit_pris/sk/index.asp?&p_id=820&lang=


NYT DIAGRAM ‐ #9.2 
 

 

Det er ikke muligt at få for meget Diagram - denne 
amerikanske antologi på nettet, der bare bliver bedre 
og bedre - som redaktørerne bliver bedre. 
 

#9.2 har 17 bidragydere på den poetisk 
tekstmæssige front, og 5 andre indlæg af forskellig, 
og vanvittig, karakter. 
 

Har du aldrig været med på vognen, så stig på nu: 
http://thediagram.com/9_2/index.html 
 

eller gå i arkivet: http://thediagram.com/ 
 
 

UBUWEB winter 2009 
”UbuWeb is a large web-based educational resource for avant-garde material available on the 
internet, founded in 1996 by poet Kenneth Goldsmith. It offers visual, concrete and sound 
poetry, expanding to include film and sound art mp3 archives.” 
http://en.wikipedia.org/wiki/UbuWeb 

 
Nyeste tilføjelser på UbuWeb (overdrivelse fremmer forståelsen): 
  
Hallgrímur Vilhjálmsson Serenade for 
six German Sirens, op.43 (2008) 
[MP3]  
  
  Ward Teitz Concrete Poetry 
Sculptures (1989-2008)  
  
  Dara Birnbaum Damnation of Faust 
Trilogy (1983)  
  
  Anthony McCall & Andrew Tyndall 
Argument (1978)  
  
 Frans Zwartjes Six More Films: 
(1978) Spectator (1970) , Spare 
Bedroom (1970) , Seats Two (1970) 
, Pentimento (1979) , Bedsitters 
(1972) and Audition (1973)  
  

 Arthur Lipsett Free Fall (1964)  
  
 Kathy Acker Redoing Childhood 
(2000) [MP3]  
  
 Marina Rosenfeld Emotional 
Orchestra (2005) [MP3]  
  
  Lawrence Weiner & Peter Gordon 
Deutsche Angst (1982) [MP3]  
  
  Robert Nelson Oh Dem Watermelons 
(1965); The Awful Backlash (1967)  
  
  Eduardo Kac Digital and Holopoems 
(1985-1996)  
  
  Andy Warhol The Cars: Hello Again 
[Music Video, 1984]  

 Adbusters The Production of 
Meaning (2006)  
  
  Alain Robbe-Grillet N. a pris les dés 
... aka N. took the dice (1971)  
  
  Ken Nordine The Eye Is Never Filled 
(2005)  
  
  Paul Sharits Video Interview with 
Gerard O'Grady (1976)  
  
  Ron Rice Chumlum (1964)  
  
  James Turrell Passageways 
(documentary, 2006)  
  
 s  Marina Corrêa Concrete Poetry as 
an International Movement viewed by 

Augusto de Campos: An Interview 
(2008)  
  
  Derek Jarman Four Early Films: 
Journey to Avebury (1971); Garden 
of Luxor (1972); Ashden's Walk on 
Møn (1973); Stolen Apples for Karen 
Blixen (1973)  
  
  Ken Jacobs Ontic Antics Starring 
Laurel and Hardy: Bye, Molly (2005)  
  
  Jennifer Reeves The Girl's Nervy 
(1995)  
  
  Stan Brakhage & Mary Beth Reed 
The Garden Path (2001)  
  

http://thediagram.com/9_2/index.html
http://thediagram.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/UbuWeb


  Jonathan Meese Scarlettierbaby's 
Revolutions Parfum: Dictatorship of 
Art (2008)  
  
  Jesper Just Bliss & Heaven (2005); 
A Vicious Undertow (2007)  
  
  Andreas Gursky Gursky World 
(documentary, 2002)  
  
  Meredith Monk Ellis Island (1981); 
Book of Days (1989)  
  
  People Like Us Nine Additional Films 
[see features column] (1999-2008)  
  
  VALIE EXPORT ...Remote... 
Remote... (1973); Mann & Frau & 
Animal AKA Man & Woman & Animal 
(1973); Syntagma (1983)  
  
 Nick Zedd War is Menstrual Envy 
(1992)  
  
 Takeshi Murata Silver (2006)  
  
 Francis Thompson NY, NY: A Day in 
New York (1957)  
  
 Ken Jacobs A Tom Tom Chaser 
(2002)  
  
 Nam June Paik Lessons from the 
Video Master (Documentary, 2006)  
  
 Jose Luis Castillejo The Book of I's 
(1969)  
  
 Bernard Heidsieck 50/70  
  
 Tony Oursler EVOL (1984)  
  
 Lev Manovich Soft Cinema (2004)  
  
 Rebecca Horn An Erotic Concert 
(1998)  
  
 Brian Eno 14 Video Paintings (1981 
& 1984)  
  
 Robert Irwin Primaries and 
Secondaries (2008)  
  
 Emile de Antonio Painters Painting 
(1969)  
  
 Michael Snow One Second in 
Montreal (1969)  
  
 Åke Hodell 220 Volts Buddha [MP3]  

 Philip Corner Word-Voices (1962-
1988) [MP3]  
  
 Henri Chopin Cantata for Two Farts & 
Co. and Les Mirifiques Tundras & Co. 
[MP3]  
  
 Bernard Heidsieck Poème-Partition X 
LP [MP3]  
  
 Taniel Morales Sin Cabeza - 
Necropsia [MP3]  
  
 Art Worker's Coalition Documents 1 
(1969) and Open Hearing (1969)  
  
 Sound Sculptures Published by 
Wergo in 1985, Sound Sculptures is a 
gorgeous, state-of-the-art overview 
of Austria and West Germany's 
instrument builders and sculptors. 
[MP3]  
  
 Hollis Frampton Two Interviews 
(1978)  
  
 Roni Horn Saying Water (1999) 
[MP3]  
  
 Yves Klein Conference á la Sorbonne 
(1959) [MP3]  
  
 Michael Snow Two Radio Solos: Short 
Wavelength (1980) and The Papaya 
Plantations (1980) [MP3]  
  
 Dieter Roth Die Radio Sonata (1976) 
[MP3]  
  
 Ben Patterson Tells Fluxus Stories 
(1962-2002); Drip Music; 370 Flies 
[MP3]  
  
 Russian Futurists from the GLM 
Collection [MP3] (1920-1959)  
  
 Gertrude Stein (read by Marian 
Seldes) from The Making of 
Americans and Lectures in America 
(1963) [MP3]  
  
 Jean Dubuffet Musique Brut (1971)  
  
 Francis Alÿs When Faith Moves 
Mountains (2002) and The Politics of 
Rehearsal [AKA Ensayo 2, 2005] 
(2005)  
  

 Robert Smithson and Nancy Holt 
Mono Lake (1968-2004) and Swamp 
(1971)  
  
 Lawrence Weiner A Little Bit of 
Matter and a Little Bit More (1976)  
  
 Maurice Lemaître Amour réinventé 
(1979-1989)  
  
 Karl Holmqvist I'm With You in 
Rockland (2005)  
  
 Hollis Frampton Manual of Arms 
(1966); Heterodyne (1967); Artificial 
Light (1969) ; Noctiluca (Magellan's 
Toys: #1) (1974); Matrix [First 
Dream] (1977-79)  
  
 Chris Marker Junkopia (1981)  
  
 Matthew Buckingham Three Dots & 
Sandra of the Tulip House or How To 
Live in a Free State (2001)  
  
 Ange Leccia Stridura (1980)  
  
 Su Friedrich Scar Tissue (1979)  
  
 Vito Acconci Seedbed (1972)  
  
 Kipper Kids Audio Works (1977-83)  
  
 Chris Burden Audio Works (1977-
82)  
  
 Guy de Cointet Audio Works (1976-
92)  
  
 Douglas Huebler Audio Works and 
Radio Interviews (1977-78)  
  
 New Humans New Humans (2005); 
Disassociate (2006); Undercover 
(2007); Collaborations with Vito 
Acconci and C. Spencer Yeh (2008) 
[MP3]  
  
 Michael Snow Wavelength (1967); La 
Région Centrale (1971); Breakfast 
(Table Top Dolly) (1976); Presents 
(1981); So This Is (1982); Prelude 
(2000)  
  
 Yukio Mishima & Domoto Masaki 
Yûkoku aka Patriotism aka Rite of 
Love & Death (1966)  
  

 Eric Gaucher The Arthur Lipsett 
Project: A Dot on the Histomap 
(2007)  
  
 Gary Hill Mirror Road (1976); 
Bathing (1977); Soundings (1978); 
Electronic Linguistic (1978); Sums &' 
Differences (1978); Windows (1978); 
Objects with Destinations (1979); 
Black/White/Text (1980); Site/Recite 
(a prologue) (1989)  
  
 Tehching Hsieh One Year 
Performance, No. 2 & No. 3 (1980-
82)  
  
 Vito Acconci The Red Tapes (1976)  
  
 Johan van der Keuken De Meester en 
de Reus aka The Master and the 
Giant (1980)  
  
 Hollis Frampton Snowblind (1968); 
Paindrome (1969); Ordinary Matter 
(1972); Autumnal Equinox (1974)  
  
 Cindy Sherman Doll Clothes (1975)  
  
 William S. Burroughs Shotgun 
Paintings (date unknown)  
  
 Oliver Payne & Nick Relph Mixtape 
(2002)  
  
 Oliver Payne & Nick Relph Comma, 
Pregnant Pause (2004)  
  
 William Wegman & Man Ray Man Ray, 
Man Ray (documentary, 1978)  
  
 Ture Sjölander & Lars Weck Extracts 
from "Monument" (1967)  
  
 Alejandra Salinas and Aeron 
Bergman Two New Videos: Let 100 
Flowers Bloom (2008) and Big 
Kahuna (2006)  
  
 Alejandra Salinas and Aeron 
Bergman Three New Sound Works: 
LoreleiTube, Imperfect Reliability and 
Traditional Visual (2008)  
  
 John Cage "American Masters" John 
Cage: I Have Nothing to Say and I Am 
Saying It (1990)  
  
 Paul Shartis Epileptic Seizure 
Comparison (1976)  
  



 Art Safari Relational Aesthetics 
(2004)  
  
 Philippe Garrel Les Hautes solitudes 
(1974, with Jean Seberg and Nico)  
  
 Åke Hodell Lågsniff (1965)  
  
 Pina Bausch Documentary (German 
language, Directed by Anne Linsel, 
2006)  
  
 Ken Jacobs Window (1964)  
  
 Richard Serra Surprise Attack 
(1973)  
  
 Yervant Gianikian and Angela Ricci 
Lucchi From the Pole to the Equator 
(1987)  
  
 Standish Lawder Corridor (1970, 
music by Terry Riley)  
  
 Standish Lawder Colorfilm (1971, 
music by the Mothers of Invention)  
  
 Jon Rose Great Fences of Australia 
(2002)  
  
 Henry Cowell New Musical Resources 
(1938/1969) [PDF, 56mb]  
  
 The Complete Gertrude Stein's "The 
Making of Americans" Read by 
Gregory Laynor (2008) [MP3]  
  
 Merce Cunningham, Nam June Paik & 
John Cage Time and Space Concepts 
in Music and Visual Art (1978)  
  
 Yvonne Rainer Privilege (1990)  
  
 John Baldessari Some Stories 
[Documentary] (1990)  

 John Lennon & Yoko Ono Apotheosis 
(1970)  
  
 Dominique Gonzalez-Foerster Parc 
Central (2006)  
  
 John Cage and Alison Knowles, eds. 
Notations (1969) [PDF, 75mb]  
  
 Paper Rad P-Unit Mixtape 2005 
(2005)  
  
 Marcel Broodthaers Un Voyage en 
Mer du Nord (A Voyage on the North 
Sea) [1973-74]  
  
 Richard Serra Railroad Turnbridge 
(1976)  
  
 Joan Retallack Fast Forward (2008) 
[PDF]  
  
 Paul Sharits Epileptic Seizure 
Comparison [1976]  
  
 Mairéad Byrne Example As Figure 
[PDF]  
  
 Bernard Heidsieck Interview (2008) 
[PDF]  
  
 Richard Serra Prisoners Dilemma 
(1974)  
  
 Jean Baudrillard Suicide Moi (1996) 
with Mike Kelley, George Hurley and 
others [MP3]  
  
 Vito Acconci Soundworks (1976-
2001) [MP3]  
  
 Mike Kelley & Paul McCarthy (with 
Violent Onsen Geisha) Sod and Sodie 
Sock, Studio C, Comp O.S.O. (mid-

90s) and "The Gobbler" (1997) 
[MP3]  
  
 Dieter Roth Musik (1973-1991) 
[MP3]  
  
 Jon Rose Syd and George / Serinette 
Exotique (2007) [MP3]  
  
 Peter Greenaway & Tom Phillips A TV 
Dante (1983)  
  
 Jack Chambers The Hart of London 
(1970)  
  
 Mary Ellen Bute Passages from 
James Joyce's "Finnegans Wake" 
(1965-67)  
  
 Mark Leckey Fiorucci Made Me 
Hardcore (1999)  
  
 Philippe Parreno The Boy from Mars 
(2005)  
  
 Tracey Moffatt Night Cries: A Rural 
Tragedy (1989)  
  
 Tracey Moffatt Nice Coloured Girls 
(1987)  
  
 Anri Sala Now I See (2004)  
  
 Erkki Kurenniemi Electronics in the 
World of Tomorrow (1968)  
  
 Joyce Wieland Rat Life and Diet in 
North America (1968)  
  
 Beat Streuli Brussels 05/06 (2006)  
  
 Nam June Paik Edited for Television 
(Documentary, 1975)  
  

 yann beauvais Still Life (1997) / 
Hezraelah (2996)  
  
 Ian Hugo Bells of Atlantis (1952)  
  
 Lillian Schwartz Pixillation (1970)  
  
 Robert Whitman Shower (1964)  
  
 Robert Nelson The Awful Backlash 
(1967)  
  
 Martha Rosler Secrets from the 
Street: No Disclosure (1980)  
  
 Martha Rosler If It's Too Bad to Be 
True, It Could Be DISINFORMATION 
(1985)  
  
 Marcel Duchamp Jeu d'échecs avec 
Marcel Duchamp (1963)  
  
 Erica Baum Photographic Works 
(1997-2008)  
  
 Barry Schwabsky Two Poems Circa 
1992 (PDF)  
  
 Derek Beaulieu How To Write / How 
To Edit (PDF)  
  
 Eleanor Brown Le A Play on Words 
(PDF)  
  
 Marcel Broodthaers Le Corbeau et le 
Renard (1967)  
  
 Janek Schaefer Audio Works (1985-
2003)  
  
 Jean Baudrillard The Violence of the 
Image (2004) 

 
 
http://ubu.com/ 
 
Sound Art Poetry - A survey 
http://www.ubu.com/papers/mccaffery.html 
Text Sound Art - A survey 
http://espacioacustico.blogspot.com/2006/03/text-sound-art-survey.html

http://ubu.com/
http://www.ubu.com/papers/mccaffery.html
http://espacioacustico.blogspot.com/2006/03/text-sound-art-survey.html


DIKTSAMLING SÆLGER i 18.000 EKSEMPLARER! 
 
SVENSKPOESI.SE skrev 28. marts 2009 om vinderen af Stora Läserpriset 2008 
 
”Vinnaren av Stora Läsarpriset 2008 | Årets diktsamling blev ”Svart som silver” av Bruno K 
Öijer”. ”Sveriges störste poet!” 
 
20 december 2008 meldtes den solgt i 
18.000 eksemplarer!!! Hvad skal vi 
sige? Ganen sidder på månen og 
underkæben smelter i Jordens centrum! 
 
Læs selv videre på Bruno K Öijers 
hjemmeside. 
http://brunok.se/svartsomsilver.htm 
 

Læs anmeldelserne 
http://brunok.se/silverrecensioner.htm 
 

De nominerede til Årets diktsamling 
http://www.wwd.se/Press/Nyhetsarkiv/Nominerade-till-Stora-Lasarpriset/ 

 
Där bara diset återstår av paradiset af Peter Mickwitz  
Efter arbetsschema af Johan Jönson  
Ekorrar Monolit you! af Helena Olsson  
Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom af 
Hanna Hallgren 
Mallamerik, mallamer, malameri, mallame... af Lars Mikael 
Raattamaa 
Men hur små poeter finns det egentligen? af Eva Stina 
Byggmästar 
Mil af Anna Hallberg 
Svart som silver af Bruno K Öijer 
Svenskt landskap med kinesiska detaljer af Lucas Svensson 
Tal och regn af Katarina Frostensson 
 

http://brunok.se/svartsomsilver.htm
http://brunok.se/silverrecensioner.htm
http://www.wwd.se/Press/Nyhetsarkiv/Nominerade-till-Stora-Lasarpriset/


BOGEN SOM SKULPTUR 
 
Gå på opdagelse i University of Floridas samling af bogobjekter - bogen som skulptur. Det er 
meget specielt og meget, meget smukt. http://www.readies.org/typebound/  
 

 
 

kataloget 
http://www.readies.org/typebound/typeboundcatalog.pdf 

http://www.readies.org/typebound/
http://www.readies.org/typebound/typeboundcatalog.pdf


 IDIOTEQUE SOM INTROTILBUD 
 

  
Lars Pedersen fra forlaget Anblik sendte denne mail: 
 
”Hele april er der introduktionstilbud til Anblik Bogklub på 
Kasper Nørgaard Thomsens Idioteque. 
  
I Anblik Bogklub 
 
- får du 35% rabat på alle nye udgivelser 
- får du 50% rabat på bøger fra bagkataloget 
- får du Anbliks udgivelser før alle andre 
  
Der er ingen abonnementspris, og du kan nemt afbestille de 
bøger, du ikke ønsker at modtage.  
  
Du forpligtiger dig heller ikke til et bestemt antal køb eller på 

anden måde, og du kan til enhver tid melde dig ud igen. 
  
De bedste hilsner 
Lars Pedersen 
/ Anblik 
 
 
 
http://www.anblik.dk/forlaget/ 
http://www.anblik.dk/anblik-bogklub/ 
 
anmeldelser af Idioteque 
http://www.anblik.dk/nyheder/ny-anmeldelse-af-idioteque.html 
 
 

http://www.anblik.dk/forlaget/
http://www.anblik.dk/anblik-bogklub/
http://www.anblik.dk/nyheder/ny-anmeldelse-af-idioteque.html


VELKOMMEN I LYRIKGRUPPEN 
 
 
.. til Brian P. Ørnbøl og Cindy Lynn Brown. Vi begynder - naturligvis - alfabetisk: 
 

 
 
rian P Ørnbøl skriver følgende om sig selv på sin blog:  
 
”Mit navn er Brian P. Ørnbøl (tidligere Brian Petersen). Jeg har dog 
tidligere i litterære sammenhænge mest brugt kunsternernavnet Brian 
Storm - hvilket jeg forsøger at udfase. Born and raised in Sønderjylland - 
Broager i nærheden af Sønderborg - Als - DK. Uddannet cand. mag. i 
religionsvidenskab og medievidenskab (sidstnævnte hedder faktisk Film 
& tv, når det er på sidefag - hvor akademisk lyder det lige!). Er også 

uddannet snedker - faktisk maskinsnedker - men kun få vil kunne bruge den oplysning til 
noget. 
 
Skriver og skriver gør jeg - og har formentligt gjort det længe. Du kan læse eksempler på 
skriverierne på http://brianstorm.wordpress.com/ 
 
Du kan også på denne side se, hvor jeg har været publiceret på tryk. Og kan naturligvis også 
vælge at købe min digtsamling, eller låne den på biblioteket.  
 
Ud over at skrive selv, er jeg anmelder på bloggen MetrOrd, og fungerer som ekstern 
konsulent/sparringspartner for Dansk Forfatterforening. 
 
Jeg har arbejdet i PR-branchen i en del år - senest som International PR-manager hos 
http://engodsag.dk. Før dette som PR-konsulent hos GCI mannov og PR & Communication-
manager hos Kvik Køkkener. P.t. er jeg freelance tekstforfatter og PR konsulent. 
 
Alle tekster, du finder på disse sider, har et implicit ©-tegn mellem linierne. Dvs. at de er 
beskyttet med Copyright og ikke må benyttes uden tilladelse fra forfatteren, som er mig. Hvis 

http://brianstorm.wordpress.com/
http://engodsag.dk


du gerne vil bruge én af mine tekster - så bare send mig en mail og jeg skal straks give dig lov: 
bpo@forfatter.dk 
 
Udgivelser: http://brianstorm.wordpress.com/barberbladshologrammer/ digte (2008) 
og: http://brianstorm.wordpress.com/himmelhotellerne/ noveller (2009)” 
 
Velkommen Brian P. Ørnbøl, vi er glade for, at du nu er medlem af L-gruppen. 
 
 

 
indy Lynn Brown er netop udkommet med den længe  
ventede digtsamling: ”Korrektur” (forlaget Spring, 2009) 
 
Om det at skrive, siger hun selv: ”At skrive lyrik er at tilnærme 
sig det usigelige - at skabe et sprogligt rum udenfor sproget. Der 
ligger en forpligtelse i at skrive, digtningen kan aldrig være 
ligegyldig. Jeg tilstræber en nødvendighed i valget af mine ord. 

Jeg tilstræber at skabe billeder, der siger noget, som ikke kunne siges på nogen anden måde.” 
 
Derudover holder forfatteren foredrag og hun underviser redigerer og oversætter. En flittig 
digter, der også er Mag.art i litteraturvidenskab. Men flere ting bør nævnes: 

Cindy Lynn Brown  
er vinder af antikvar-nets lyrik-konkurrence 2006 
formand for FynsVærk 
medlem af FLY 
medlem af festivalkomiteen for Odense Lyrikfestival 
medlem af bestyrelsen for LitNet 
medlem af Days of Art 
 
Digte publiceret i: 
 
Quintologi, 2008 
M gasin, 2008 

http://brianstorm.wordpress.com/barberbladshologrammer/
http://brianstorm.wordpress.com/himmelhotellerne/


textsound.org, 2008 
12 linier, 2007 
ORDligt, 2007 
Information 2007 
M gasin, 2006 
Information, 2006 
Hvedekorn, 2/2006 
Døre på klem, 2006 (kan bestilles på fynsvaerk.dk) 
poesi.dk, 2005/2006 
Drunken Boat, 2004 
Blæst, 2002 
Vinden, 1998 
Understrømme, 1997 
 
Velkommen til Cindy Lynn Brown. Dig vi ser så gerne. 
 
 
 



ORDET DIGT PÅ FORSKELLIGE SPROG 
 
Arabic: قَصيدَه  
Czech: Báseň 
Dutch: Gedicht 
Estonian:Luuletus  
Finnish: Runo 
French: Poeme  
German: das Gedicht 
Greek: ποίημα  
Hebrew : פִּיוּטִיוּת  
Hungarian: vers 
Icelandic: ljóð  
Indonesian: puisi 
Italian: poesia, poema  
Latvian: dzejolis; poēma 
Lithuanian: eilėraštis, poema  
Maltese : poeżija.  
Norwegian: dikt 
Polish: wiersz  
Portuguese: poema 
Romanian: poem  
Russian: стихотворение  
Slovak: báseň 
Slovenian: pesem  
Spanish: poema 
Swedish: dikt, poem  
Turkish: şiir  
 
 
Vi modtager gerne tilføjelser. Skriv til ordloest@gmail.com med ”digte på forskellige sprog. Mit 
sprog er…” i emnelinien.



KALENDEREN 
 
 
15. - 17. 
april 

LydLitteratur #7 
Århus/Kbh. K. 15. april - 19. april 
 
Se omtalen andetsteds i ORDLØST 
 

16. april Foredrag om "Skibet der forsvandt" 
Gentofte 16. april kl. 17:00-18:30 
 
"Grønlandsskibet Hans Hedtofts mystiske forlis" 
Gentofte Hovedbibliotek,  
 

16. april LiteraturCafe i LiteraturHaus: Marguerite Duras: "At Læse". 
Kbh. N. 16. april kl. 19:00 
 
Den uundværlige LiteraturCafe med varm mad klokken 19 og musik, litteratur, 
poesifilm og ugens gæster fra klokken 20. Denne torsdag bl.a. om Marguerite 
Duras: "At Læse". Pianist: Anna Rosenkilde.  
Fri entre 
 
Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
 

16. april JazzNPoetry på JazzHouse, Katinka My Jones, Christel Wiinblad og 
Martin Hall 
Kbh. K. 16. april kl. 20 
 
Copenhagen JazzHouse, Niels Hemmingsens Gade 10, Kbh. K 
 

17. april Lyd + Litteratur: Eiko + trommer i LiteraturHaus 
Kbh. N 17. april kl. 20 
 
Bag navnet Eiko gemmer sig den schweiziske Joana Maria Aderi, der arbejder 



med stemmen og laptopcomputer som instrument i sine intense performances, 
der baserer sig på Eikos fortællinger og stemmeimprovisationer, som optages 
livecomputer og bearbejdes realtime. Aderi har bl.a. en bachelorgrad i jazzsang 
og udgav i 2007 albummet “I feel pregnant today”. Koncerten præsenteres som 
en del af Lyd+Litteratur-festivalen i samarbejde mellem Literaturhaus, Geiger og 
Litteraturen på Scenen. (Se beskrevet andetsteds i ORDLØST) 
 
Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
Pris: 50 DKK. 
 

18. april 28/6-release/oplæsning/fest 
Kbh. V. 18. april kl. 20 
    
Oplæsere: Christian Bretton-Meyer og Søren Pedersen, Anna Fro Vodder, Gerd 
Laugesen og Harold Brodkey v. Martin Johs. Møller 
  
Release: Harold Brodkeys Forårsfuga oversat af Martin Johs. Møller 
Fri entré m. lille bar og efterfølgende fest 
 
Valdemarsgade 71, 4.th. 1665 København V 
 
28/6 på Facebook 
http://www.facebook.com/home.php#/event.php?eid=75237532856&ref=mf 
 

21. april Lyrikkanonen udfritter Din Nye Ven 
Kbh K. 21. april kl. 20-22 
 
Andersen & Nielsens Lyrikkanon er værter for en gang poesiquizzzzzz og lidt 
ukulele. 
 
Café Din Nye Ven, Skt. Peders Stræde 34, København K 
 
Lyrikkanonens hjemmeside 
http://lyrikkanonen.dk/ 

http://www.facebook.com/home.php#/event.php?eid=75237532856&ref=mf
http://lyrikkanonen.dk/


Lyrikkanonen på facebook 
http://www.facebook.com/group.php?gid=30902006986&ref=ts 
 
Café Din Nye Ven 
http://www.myspace.com/dinnyeven 
 

22. april Skriften på Væggen i LiteraturHaus 
Kbh. N 22. april kl. 20 
  
Denne aften kan du få dine egne tekster ud i verden, op på væggen og til 
diskussion. Vi projicerer teksterne op i stor størrelse, og du læser op for 
publikum, som giver sit besyv med. Send dine tekster til 
mariemalthe@hotmail.com  
senest den 14/4. Så hører du nærmere. Fri entré 
 
Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
 

23. april Kennedy, Katz og Hav læser op  
torsdag, den 23. april, ki 19.30,  
 
Blandt andet læser Kennedy op af nye oversættelser af Dan Turèll   
 
Underwood Ink, Ryesgade 30A, Kbh N 
www.underwood-ink.com 
 

23. april LiteraturCafé i Literaturhaus 
Kbh. N. 23. april kl. 19 
 
Den uundværlige LiteraturCafé med varm mad klokken 19 og musik, litteratur, 
poesifilm og ugens gæster fra klokken 20. Fri entré 
 
Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
 
 

http://www.facebook.com/group.php?gid=30902006986&ref=ts
http://www.myspace.com/dinnyeven


23. april Dramatik/lyrik-aften i Mødestedet 
Kbh. K. 23. april kl. 17 - 18:30 
 
Cafe Mødestedet følger op på successen i februar og afholder det andet 
dramatik/lyrik-arrangement, hvor vi denne gang får besøg af dramatikerne 
Alexandra Moltke,Trine Porret Randahl og Sophie Bredahl Zinkernagel samt 
forfatterne Harald Voetmann og René Jean Jensen  
  
Dramatikerne kommer fra det kreative skriveværksted ’Dramatoriet’ og har fået 
instrueret skuespillere til at lave readings af deres nyskrevne dramatik.  
  
De to forfattere er begge uddannet fra Forfatterskolen i 1999. Harald Voetmann 
er medredaktør på Ildfisken og har bl.a. udgivet prosasamlingerne "Teutoburger" 
(2005, Lindhardt og Ringhof) og "En alt andet end proper tilstand" (2008, 
Gyldendal). Rene Jean Jensen er medredaktør på forlaget Basilisk og har haft 
tekster med i Hvedekorn, Apparatur, Ildfisken og Den Blå Port.  
  
Ingen entré, men billige øl - vel mødt! 
Cafe Mødestedet, Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300  
København S 
 

24. april Søren Ulrik Thomsens forfatterskab m/ middag 
Odense d. 24. april kl. kl.17.30, derefter middag 
 
“Søren Ulrik Thomsen og Sune Auken er inviteret af LitNet til en samtale om SUTs 
forfatterskab, med efterfølgende middag.” 
 
Mimeteatret i Vestergade, gratis entré og middag for medlemmer af LitNet ellers 
entré 50 kr., pris for middagen ? Drikkevarer på egen regning. 
 
Tilmelding på www.litnet.dk, hvis man vil være sikker på en plads, men middagen 
fordrer tilmelding. 
 
 



29. april Reception: Novelleforlaget.dk 
Kbh. N 29. april kl. 15 
  
Novelleforlaget.dk holder reception og fejrer, at forlagets hjemmeside åbner 
dørene for spændende noveller af danske forfattere. Hos Novelleforlaget.dk kan 
man læse novellerne direkte på nettet, printe dem eller samle sine favoritter i en 
unik antologi på tryk. Som noget nyt i Danmark kan man også downloade 
novellerne som lydfil til sin Ipod. Vivian Lee Chrom og Anne Zenon, der har stiftet 
forlaget, uddeler flotte t-shirts til de første 100, der opretter en profil på dagen.  

Fri entre 

Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
 

30. april Thomas E. Kennedy læser nye oversættelser af Dan Turèll fra Storby-
Blues 
Kbh. K 30. april, kl 17 
 
Paludan Bogcafé, Fiolstræde 10, Kbh K:   
www.paludan-bog.dk/ 
tlf 3315 0675 
 

30. april Åbent Lyrik Skriveværksted  
Odense 30. april kl.19 
 
FynsVærk holder åbent Lyrik-skriveværksted på Kulturmaskinen med temaet 
billede og tekst  
 
Kulturmaskinen i Farvergården 7, Odense C. 
http://www.kulturmaskinen.com/  
 
Fynsværk 
http://www.fynsvaerk.dk/ 
 
 

http://www.kulturmaskinen.com/
http://www.fynsvaerk.dk/


30. april Cikaderne findes, i LiteraturHaus 
Kbh. N. 30. april kl. 20:00 
 
2. januar 2009 døde en af Danmarks største digtere, Inger Christensen (født 
1935). LiteraturHaus vil gerne hylde Inger Christensen og viser Jytte Rex’ meget 
roste portrætfilm ”Cikaderne findes” fra1998. Jytte Rex har en omfattende 
produktion bag sig - har bl.a. lavet flere portrætfilm af danske kunstnere og 
derudover spillefilm, den seneste er ”Silkevejen” fra 2005. Hun præsenterer selv 
filmen.  Entré 50,-   
 
Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
 

30. april LiteraturCafé:  Litteratur og Digit.. 
Kbh. N 30. april kl. 19 
  
Den digitale litteratur er stærkt underrepræsenteret i den litterære debat i 
Danmark i forhold til, hvad man ser mange andre steder i udlandet. Det gør 
LiteraturHaus noget ved med en aften, der udforsker litteraturen i de digitale 
medier og de digitale medier i litteraturen. Aftenen vil veksle mellem kortere 
indslag, debat og publikums egen oplevelse af litterære, virtuelle verdener. 
Arrangeret af studerende ved Litteraturvidenskab, Københavns Universitet. Fri 
entré 

Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
 

30. april Litteraturen på Scenen: Christina Hesselholdt, Niels Frank og Christian 
Dorph 
Århus 30. april kl. 20 
  
Programmet for de efterfølgende oplæsninger ser således ud: 
  
28/5 Hans Otto Jørgensen – Thøger Jensen – Peder Frederik Jensen 
25/6 Christel Wiinblad – Rasmus Nikolajsen – Katinka My Jones 
  



Entré 30 kroner 
Litteraturen på Scenen, J.M. Mørksgade 7b., 8000 Århus C 
Tlf. 22 95 54 25  
http://www.lips.dk 
 

7. maj LiteraturCafé: Forfatterakademiet for minoritetsunge 
 Kbh. N 7. maj kl. 17 
 
Manu Sareen og Divya Das laver indisk mad, ”som vor mor lavede den”, når 
Forfatterakademiet for Minoritetsunge træder op i LiteraturHaus kælder den 7. 
maj. 11 unge forfatterspirer, København blandet med Mellem- og Fjernøsten, har 
fået undervisning af danske forfattere i et år, de har været på forfatterophold på 
Vallekilde Højskole og på studietur til Berlin med Politikens anmelder Steffen 
Larsen. Se og hør hvilket krudt, der kommer ud af fremtidens litterære kanon.  
 
Kl. 17: præsentation af projektet og maden, kl. 17:30: mad og musik, kl. 19: 
oplæsning starter. Fri entré 

Literaturhaus, Møllegade 7, Kbh. N 
 

14. - 16. 
maj 

Københavns 4. Internationale Poesifestival i LiteraturHaus 
14. - 16. maj 
 
se omtalt andetsteds i ORDLØST 
 

 

http://www.lips.dk


LINKS 
 
Potentielle Klassikere rummer for øjeblikket eksempler på tekster af 30 danske 
skønlitterære forfattere, med debut efter 1975 og med mindst tre udgivelser bag sig. 
  
Hvert forfatteropslag indeholder ca. 15-20 sider tekst – digte, noveller og romanuddrag – 
repræsentativt udvalgt, og i relation til allerede eksisterende tekster på nettet. 
  
Under hvert tekst- og forfatteropslag vil man, foruden link til andre tekster af forfatteren, finde 
link til udvalgte websider, der indeholder oplysninger om den pågældende forfatter og 
forfatterskabet. http://potklass.dsl.dk/ 
 
Forlaget Audiatur er norsk, men sælger en mængde gode, tynde, danske bøger. Tag et kik 
på kataloget - det er fandme billigt, og de er til at tale med. 
http://www.audiatur.no/bokhandel/?visning=salg 
 
LiteraturHaus i København er en efterhånden permanent installation i mere end det 
københavnske. Hér er altid et godt arrangement - næppe én uge uden  5 spændende aftener, 
plus den ugentlige Literaturcafé med varm mad og vedkommende forfatterarrangementer. 
http://www.literaturhaus.dk/ 
 
The key to getting Published - by Austin Boyd 
At skære igennem fedtet fra en lang række skriv-og-bliv-glad-bøger! 
http://www.austinboyd.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=79 
 
Kaffe gør dig træt og uoplagt om morgenen.  
Se indslaget på politikenTV 
http://politiken.tv/tjek_dk/christv/article685351.ece 
 
Læseklubben på Politiken 
Læs en bog sammen med Politikens læsere. Modereret og indsparket af forfatteren Dy 
Plambeck 
http://blog.politiken.dk/laeseklubben/ 

http://potklass.dsl.dk/
http://www.audiatur.no/bokhandel/?visning=salg
http://www.literaturhaus.dk/
http://www.austinboyd.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=79
http://politiken.tv/tjek_dk/christv/article685351.ece
http://blog.politiken.dk/laeseklubben/


 
Splab  /  SPECIALLABORATORIUM FOR KUNST OG OFFENTLIGHED 
Mejlgade 32 – 34 / 8000 Århus C  
http://www.splab.dk 
 
http://kunsten.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

God Påske til Lyrikgruppen 
Fra Team Harehop 

http://www.splab.dk
http://kunsten.nu
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Tjekliste til Ordløst 
DFF‐Info 

2 Audiotilbud indhentet på foranledning af L‐gruppen 



Tjekliste til ORDLØST 
  
ORDLØSTs tjekliste præsenteres hermed til inspiration for L-gruppens medlemmer. Den er 
ingenlunde at opfatte som en statisk formel, men netop som sagt: Til inspiration. 
 
-- 
FORSIDE med ORDLØST #, måned/år, og "nyhedstjeneste for Lyrikgruppen i Dansk 
Forfatterforening" på forside eller kolofon som det passer med omsideillustrationen. 
  
Leder: Kære Digter... 
  
Index, med redaktion, billed© og henvendelses@, webadresse, eller selvstændig kolofon, alt 
efter plads. 
  
(ALT LÆSESTOF, først i bladet) 
  
essays 
omtaler af personer, levende/døde 
omtaler af projekter 
interviews 
rapportager fra rejser og oplæsninger og festivaler 
legatuddelinger 
legatboliger 
kurser 
The Corner of Writ and Speak - engelske nyheder og ting 
digter i lyd - audio, YouTube osv. 
interessante facebookgrupper 
anmeldelser af interessante bøger 
  
NYT? NEWS FROM UBU - Ubu web (lyd og mmmmm. mere) 
NYT? blogs om litteratur fra Information, gratisaviser mv. 
NYT? litterære blogs 
NYT? netdigte-referencer 
NYT? ebook daily, DDD=den daglige digitale 



NYT? Litteraturnyt fra politiken, information, kristeligt dagblad, berlingske 
NYT? nye digtmagasiner - blå port, sentura osv. 
NYT? Forsiden på seneste Hvedekorn, Sentura, Blå Port osv. fra nettet 
NYT? Kommende bøger? Hvis vi går på nettet med det her... 
  
KALENDER 
facebookarrangementer (gad vide, om der findes en applikation, som kan samle ens tilmeldte 
arrangementer og sætte dem på dato i en kalender?) 
Myspacearrangementer 
LitLive 
litteratursiden.dk 
digte.dk 
Sentura 
literaturhaus.dk 
  
NYT? Kontaktannoncer? 
NYT? REKLAMER? 
  
SENESTE! FORENINGSINFO 
  
BAGSIDE 



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

Lyrikergruppen  
  
Digtere er typisk ikke stort indtjenende i 
direkte salg. Så, hvad har digtere, poeter, 
lyrikere - kært barn med mange navne - at 
gøre i en forening, som især arbejder for 
autorers økonomiske vilkår? Svaret er 
tofoldigt:   
    1. Støtte arbejdet for evigt betrængte 
digteres økonomi til arbejdsro, offentlig-
hedens forståelse og brug af digtet i den 
digitale verden og skabelsen af forbindel-
sesveje de forskellige digtergrupperinger 
imellem.    
    2. Gratis deltage i kurser, få rådgivning 
om manuskripter, som 2 forlag har afvist, 
møde kolleger, deltage i arrange- menter, 
via nyhedbrev blive informeret om legater, 
refugier og internationale litteraturfesti-
valer, og deltage i et levende netværk af 
forfattere og digtere, der ikke bare findes 
på nettet.  
  
Kunstfonden tillader nu spoken word-
digtere kunststøtte, og vi optager derfor 
også digtere, der ikke udkommer på skrift, 
og er generelt åbne over for alle, som 
poesien har fundet.  



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



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

            

           
 

http://danskforfatterforening.dk


Tilbud / Dansk forfatterforening, digterne    
02122008 

 
AV Forlaget råder over 2 speakbokse i KBH samt eget studie i Odense, med 2 
speakbokse. 
 
AV Forlaget har produceret lydbøger i 25 år, både til bibliotekerne og de sidste 
5 år til private. 
 
Vi producerer også for div. andre forlag, og varetager både indlæsning samt 
produktion. 
 
Ved hjælp af vores faste stab af indlæsere samt skuespillere bestilt til 
lejligheden finder vi altid en stemme der passer til opgavens ”ånd”. 
 
Ved mindre oplag dvs. mindre end 500 stk. produceres alt her i huset, både cd’er 
og mapper samt det grafiske arbejde. Det betyder, at vi er meget fleksible og har 
lave produktionsomkostninger selv ved endnu lavere stk. tal. 
 
Med den baggrund, har jeg fornøjelsen af, at kunne tilbyde: 
 
Grundpakke 1: 
2 timer i studie inkl. tekniker, redigering, grafik, samt 
fremstilling af master (til ejendom) 
Pris: 2850,00 kr. 
 
Grundpakke 2: 
Indeholder grundpakke 1 + fremstilling af færdig titel i emballage inkl. forside i 
farver samt foliering. salg via vores hjemmesider  
www.lytteratur.dk www.lydbogsklubben.dk www.avforlaget.dk 
samt til landets boghandlere via deres indkøbscentral DBK. 
 
Titlerne fremstilles efter solgte eksemplarer og afregning til forfatteren med 
50% ved salg via AV Forlagets hjemmesider samt 50 % ved salg via DBK.  
 
Kontrakt udfærdiges. 



 
Eksempel: 
salg via vores hjemmesider udsalgspris inkl. moms 198,-kr. = (ca.79,- kr. til 
forfatteren) 
salg via DBK  udsalgspris198,-kr. = (ca.50 kr. til forfatteren) 
Pris: 3850,00 kr. 
 
Grundpakke 3: 
Indeholder grundpakke 2 + 50 eksemplarer til eget salg  
Pris: 4850,00 kr. 
 
Priserne er forudsat: 
Studieforbrug: 2  timer 
Forfatteren leverer selv færdigt grafisk materiale samt indhenter nødvendige 
tilladelser, til foreks. billedmateriale. Service udover disse grundpakker 
(foreks. fremstilling af layout) kan aftales og afregnes pr. forbrugt time. 
 
Timetakster (gælder kun i forbindelse med bestilling af  en af ovenstående 
pakketilbud): 
 
Studietimer udover de 2 timer i grundpakke 1:                   1400,00 kr. 
Redigering:                                                                            600,00 kr. 
Grafisk arbejde:                                                                     600,00 kr. 
Ekstra eksemplarer: (udover de 50 i grundpakke 3)               18,75 kr./ stk. 
 
Ved antal over 500, ring for tilbud. 
 
Priserne er ekskl. moms samt levering. 
 
AV Forlaget 
Planteskolevej 1 
5250 Odense SV 
Henrik Abildgaard 
 
Tlf.     65963555 
Email: Henrik@avforlaget.dk 



Vanløse d. 12.12.08 
 
Quan studie  
Katholmvej 14,  
2720 Vanløse 
Tlf: 38 79 00 35 
www.olebundgaard.dk 
 
 
Tilbud på produktion af master  
med forfattere, der selv læser egne værker op: 
 
 
1. Optagelse 
Pr. time 250,- kr + opstart 250,- kr. D.v.s. 2 timer  750,- kr. 
(Her får man en master med hjem.) 
 
2. Omslag/ layout til Cd + label 
Med billede af f.eks. kunstneren selv, hvor der bliver sat kunstnerens navn og 
cd'ens navn ind på forsiden. + Bagside af omslag med evt. tekst (efter 
kunstnerens forlæg)  Label er her helt enkel kun med en enkelt farve + teksten 
efter kunstnerens ønske.  I alt: 500,- kr. 
 
Kunstneren kommer selv med billede på cd eller over nettet og tekst i doc. eller 
rtf. format. (kunstneren har clearet evt. rettigheder på tekst og billeder). Alle 
mulige andre og spændende designs er efter aftale/tilbud. 
 
3. Tryk 
30 ekspl. pr. stk. 18,- kr. = 840,- kr  
(Ikke med glasmaster,  man skal op i oplag på ca. 500 stk, for at det kan betale 
sig) 
 
Jeg gir gerne tilbud på sådanne store oplag også. Bemærk tilbudet her er med 
cd cover, omslag og label, derfor den forholdsvis høje pris pr. cd. 
 
Dvs. Optagelse, omslag/label/layout og tryk for 30 ekspl. med label og omslag 
og cd-cover. 
 
I alt 2090,- kr. 
 



Skal der bruges andre oplæsere end forfatterne selv, har jeg kontakt til en 
række skuespillere med stor erfaring i at læse op. Jeg har f.eks. arbejdet 
sammen med Karen Lise Mynster, Kurt Ravn, Søren Spanning, Nis Bank 
Mikkelsen og Ulla Gottlieb.  
 
En lang række forfattere har selv indlæst i mit studie gennem årene, f.eks.  
Hjørdis Varmer, Knud Sørensen, Bertill Nordahl for blot at nævne nogle få. 
 
Jeg har 25 års erfaring med at lave lydbogsoptagelser.  
 
Har arbejdet for forlag som Gyldendal, Fremad, Høst + ca. 20 mindre forlag. 
Disse optagelser har alle været af den mere almindelige slags. Ofte optagelser 
af romaner, noveller, erindringer. Hvor mine erfaringer med god lyd er anvendt. 
 
Jeg er meget optaget af de mere skæve optagelser af f.eks. lyrikere, hvor der 
eksperimenteres mere med udtrykket og optagelsen.  Eller optagelser med 
spændende  anderledes rum, evt. med musikledsagelse. Optagelser med 
mikrofonen tæt på eller langt fra oplæseren. Komprimering/limitering. Mærkelige 
lydkulisser, bearbejdelse af stemmen, sjove specielle effekter. Men jeg har som 
sagt stor erfaring med den mere regelrette optagelse.  
 
Jeg står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger der måtte ønskes. 
 
Bedste hilsner 
Ole Bundgaard 

 
 
 


