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Kære Digter,
I det år, jeg har haft fornøjelsen af være formand for Dansk Forfatterforenings godt
150 "organiserede" digtere, har mit ønske været at give digterne et fælles fokus,
først med nærværende nyhedsbrev, ORDLØST, der informerede digterne om
arrangementer og begivenheder, og nu afslutningsvis i form af en antologi med 119
af foreningens digtere, som inden længe udgives som digital bog. Den hedder
næsten det samme som nyhedsbrevet: ORDLØST - 119 digtere i Dansk Forfatterforening, og udkommer på forlaget ORDLØST (så sandelig...) Publiceringsdato
annonceres i Forfatteren, der kommer i begyndelsen af september.
Den er ret CO2-neutral, da den er digital
fra ende til anden, fylder 1000 sider i
formatet 17x23 cm, og ser sådan ud:

Det har været en lang proces; Lonni
Krause, ORDLØSTS med-menneske,
var med på 6 ugers kontaktbesvær, og
jeg har fået rigelig med lejlighed til at
afprøve mine evner som boglayouter;
ikke dér, mine primære evner ligger,
kan jeg forsikre om, men så er det
heller ikke værre...
Hårdere har dog været oplevelsen af,
at der bag hver eneste mailadresse og
telefonnummer findes et menneske, der
kæmper med det samme som jeg. Har
et helt andet liv, men vi deler et centrum godt og vel placeret i begrebet
“at digte”. Og I skriver, som I lever - og
så kan det ikke blive mere forskelligt og
mere ens. Hvordan nå og tale til alle
disse forskelle, og ligheder?

De sidste tre måneder med antologien var det vigtigste ved mit år på pinden: En
forståelse for, at min egen stemme, skønt vigtigst for mig selv, ikke er den vigtigste i
national forstand, faktisk at ikke én stemme er vigtigst, og samtidig, at der ikke
engang er noget med, at jeg bare skal blive “god nok” og “klar nok” og øve og øve
og øve mig og så vil alle landets og verdens folder rette sig ud, afgrøderne vokse
uhindret af skadedyr, freden sænke sig i takt med tusmørkets komme og kærligheden udfolde sig frit i kassekøerne i selv det billigste supermarked. En smule egotab
er ikke det værste, der kan overgå en digter - og det er dét, fællesskab er til for.
Dansk Forfatterforenings ældste digter er fra 1922, den yngste fra 1984. Og i dette
spænd af tid udfolder sig ikke blot den digtning, som nyder øjeblikkets popularitet,
men også digtere der skriver og skrev på måder, som engang var populære.
Danmark har, som det måske er nogle bekendt, to foreninger, der samler forfattere i
fællesskab og arbejder for bedrede økonomiske vilkår for sine medlemmer. Den
anden forening, Danske Skønlitterære Forfattere, samler blandt sine godt 170
medlemmer en del af de skrifttalenter, der nyder størst anseelse hos litterater og
unge, nye læsere i dag: Romanforfattere og digtere, der regnes for eliten, regner
med at blive det, eller ønsker at blive regnet som sådan. Dansk Forfatterforening har
således i sammenligningen fået et lidt støvet ry, som er ganske ufortjent. Ikke blot
laver DFF et for offentligheden usynligt og kæmpe arbejde med iværksættelse af nye
initiativer, som kan dygtiggøre og øjenåbne nye læsere. Der korridorcamperes også
foran kulturordførernes døre for bedring af leve- og arbejdsvilkårene for unge og
ældre forfattere, heriblandt mange, der ikke har forfattervirket som primær indkomst. Og kommer et medlem i knibe hos skattevæsnet eller et forlag, ydes der
gratis juridisk bistand. Men vigtigst af alt er DFF også en forening, som gennem stor
og aktiv kursusvirksomhed konstant forsøger at hjælpe forfatterne med at forny sig præcis som lønmodtagere efteruddanner sig på snart sagt enhver arbejdsplads. Det
støvede ry er nok snarere sammenligningen mellem skildpadden og haren... Og ting
tar tid.

Dansk Forfatterforening har ca. 110 år på bagen og i dag lige godt 1400
medlemmer. Filosofien er, at forfattere er mennesker der arbejder professionelt og
personligt med skabelsen af bøger - dvs. oversættere, fagbogsforfattere, romanforfattere, børnebogsforfattere, billedfortællere og digtere - og at dette sigte på
vegne af den personlige skriftkunst er nødvendigt for arbejdet for opretholdelsen af
en bredspektret bogkultur i Danmark. Hvor ”bredspektret” netop også menes i dén
forstand, at selvfølgelig kan ikke alle forfattere leve af deres arbejde, fordi ikke alle
kan være lige populære til alle tider, hverken hos læserne eller hos parnasset, men
at alle seriøst arbejdende og ihærdige forfattere behøves. Døde, såvel som levende.
Døde og levende, og gamle og unge forfattere, der skriver i hver sin stil, og til
forskellige aldersgrupper og forskellige stilmæssige præferencer, behøves for at
forhindre udsvingene mod elitarisme og det modsatte. Historien fortæller os igen og
igen, hvad der sker, når et helt samfund bliver enten for elitært - eller forsimplet:
Begge samfundsformer træder mennesker under fode; det første med konstante
fremhævelser og belønninger af de bedste, hvilket skaber press, stress og en
pyramide af lig; og i det forsimplede samfund trækkes især kunsttalenterne ned
"blandt os andre" og holdes fast i ufarlighed, så de frygtsomme ikke udfordres og
skræmmes. Man er hér velkommen til, som eksempler, at tænke hhv. Venstre og
Dansk Folkeparti.
Fløjenes tilhængere af de to ekstreme samfundsformer sætter alle ressourcer ind
på, at mennesker enten skal eller ikke må adskille sig markant fra hinanden. Men det
er ikke ren politik og magtretorik. Denne bevægelse er en evig fluktuens, som i et
uanstrengt gennemsnit kan siges at finde sted i alle mennesker: Vi er alle både
eksistentielt isolerede og har i sidste ende kun os selv, OG er samtidig meget lig
hinanden i behovet for at blive behandlet “ens”, dvs. også personligt, lige som
naboen. Såvel i himlen som på jorden, siger man, og det betegner fint ethver vestligt
samfunds kamp med sine konstituenter...

Hvad angår behovet for at overkomme disse to ekstremer er digtere lig alle andre vi vil have dækket behovet for at føle os som individer, OG behovet for at kunne
deles med andre om noget af betydning - og som de kunstnere vi er, består arbejdet for hver af os i at sammenfatte vore følelser, sansninger, tilkomne tanker og
erfaringer, og viden til et sprogligt hele, der i bedste fald bygger bro mellem vores
individualitetsbehov og de andres. Dem af de andre, som accepterer vore
konklusioner og fremstillinger og måder.
Dénne lille væsentlige bestanddel - at ingen accepterer alle andres emotioner og
handlinger, som de bindes i strømmene af ord og sætninger - er det der gør det
brede spænd af forfattere så uvurderligt vigtigt i ethvert samfund - forfattere, der
skriver på den anden side af uforstandighedsaffødte generationsgab og i forskellige
stil-arter og ismer. Et samfund, som ikke holder sin historie levende ved at debattere
erfaringer og begivenheder, glemmer at kunne se og forstå sammenhænge mellem
forskellige menneskers emotioner og handlinger i både nutid og i fortid, og er derfor
et samfund på vej mod bestandigt voksende undertrykkelse og fordummelse. Skarpere og skarpere skift mellem de ekstreme fløje, på vej mod regulær kamp mellem
elite og gennemsnit, og i midten ikke megen fred og ro for nogen.
I mine øjne hviler en stor del af den manglende forståelse af splittelsen i vores
samfund på dét, at forfatterne er splittede. Det er ikke forfatternes skyld - der
kæmpes for levevilkår efter de bud på, hvordan kunsten honoreres, som diverse
regeringer er kommet med, så der kan være en nationalkunst i et lille bitte
sprogområde - men det er det, at forfatterne i de to foreninger ikke i dag slår sig
sammen og samlet fremhæver og taler imod den voksende splittelse mellem elite og
“bund-normal”. Og selvom romanforfattere og essayister måske nemmere har
direkte adgang til forståelsen hos et flertal, er det efter min mening digterne, som
bærer den største del af ansvaret for at nå ud til folk.
Digtere går til kernen af sproget - med vidt forskellige forudsætninger og hjertelige

eller tænkte intentioner, der i udgangspunktet appellerer til vidt forskellige modtagere. Nogle digtere benytter farverigt talesprog, der appellerer til letvakte følelser,
andre væver allegorier for at bygge bro mellem logikken og empatien, andre igen
bygger sindsstyrkende sproglabyrinter for læseren at gætte sig ind og ud af, og
atter andre presser sproget til dets yderste bestanddele med nye ordsammensæninger og vendinger for at afsøge nuværende grænser for menneskelig fatteevne.
Arbejdet, kampen for at komme til orde og gøre det levede personlige liv og den
personlige erfaring tilgængelig for alle andre, ér dog ens for alle digtere - og en stor
del af dem er repræsenteret i Dansk Forfatterforening, mange med både trofaste og
nye fans.
Mange af tidens nye erhvervsdigtere, derimod - dem, der går målrettet efter at leve
professionelt af offentlige legater og forfatterrelateret virksomhed (fordi forlagssalg
af digtsamlinger højst giver kage til kaffen) - og digterne, som parnasset og avisredaktionerne uden at interessere sig for bredden i den danske kultur i årevis har
fastholdt som de eneste, der er værd at beskæftige sig med - søger repræsentation
i den anden forening, som altså ikke ønsker at regne andre end romanforfattere og
digtere for noget.
Det er sørgeligt, nej, det er mere end sørgeligt: det er som at se selve det splittede
land. Den historiske bredde i én forening og en moderne og selvudnævnt elitær
talentmasse, der kun arbejder for romanens og digtets ve og vel, lukket om sig selv
og kampen for pengekassen til de litterære alene.
Jeg forestiller mig, fordi opdelingen i os og dem (set fra begge sider) er mig uforståelig og smertefuld, at argumentationen for den anden forenings selvadskillelse - at
den ikke vil samarbejde med og bruge tid på, hvad den opfatter som mindre
væsentlige forfattere - er fordi sagen opleves for vigtig: At den danske befolknings
kulturskattekroner netop bør målrettes skriftkunstnerne, og ikke bør spildes på dem,

der ikke skaber NY øjenåbnende korrekt-litteratur i Danmark, børnebøger, oversættere, fagforfattere, billedfortællere. Og det kan på sin side være et validt argument,
al den stund vi ER et meget lille sprogområde og mange forfattere om budet bibliotekspengene. Hvis der produceres noget nyt, skal det derfor også være 110%
væsentligt, kunne argumentationen lyde; ikke nogen halvfærdige digtsamlinger og
romaner; det skal være skrevet af mennesker med anerkendt og forståeligt udsyn
og efterprøvelig viden, som får penge af staten for at have tid til skrive; pengene
skal ikke gå til mennesker, hverken i eller uden for foreningerne, som ikke har den
fornødne uddannelse eller forståelse eller talent til at byde ind med kunst af høj
kvalitet til vort kulturelle armod; og i foreningerne kan man i det mindste talentudvikle og anslå politiske parametre for støttens nytte. Men det ér kun en tanke.
Spørgsmålet om eliten som frelsere i vort lille samfund er muligvis tæt på fakta og
muligvis ikke. Spørgsmålet er dog, om ikke det individuelt betydende romanforfatterrør er ved at være en saga blot - alle tegn i den digitale verden går mod
gruppefortællingen... Men i hvert fald hjælper det ikke samfundet noget, hvis dets
forfattere lader sig fastholde i et støttesystem, som får dem til at modarbejde
hinanden, snarere end at fokusere på andres vilkår. Det er jo ikke sådan, at
forfattere kun har skriftens indhold som mulighed for at gå imod samfundets lyder.
F.eks. kan forfattere godt strejke - de kan bare låne alle deres egne bøger på
bibliotek.dk. Og når de dygtigste af landets forfattere selv begynder at udgive egne
bøger, vil i hvert fald en del af deres indkomst blive frisat fra offentlige legatmidler og dermed også den skyld og taknemmelighed over for legatgivere, som i et lille
samfund uværgeligt sætter sig på en del af stemmebåndet. (Er dén svær at sluge?)
Vedvarende fremkaldelse og benævnelse af, hvad der er godt, bliver godt - eller i
hvert fald mode en tid. Og skaber nye forfattere, der gentager dessinerne om et
lands udvikling, der formes af sit parnas, sin udnævnte talentmasse, på uomgængeligt godt og ondt i opposition til resten... Men det, der har varighed; det der
skaber vedvarende betydning er ikke at skrive i tidens strøm, men menneskets

fastholdelse af troen på retten til at ikke skulle være profet i egen tid. Digterens
forsøg på i sig selv at bygge bro mellem eget individualitetsbehov og behov for
fællesskab er hverken billig præ-psykologi for den uuddannede at tage ved lære af,
den blide mellemvare uden nosser og med barberede ben, eller opskriften på
middelklassens idelige lykke, hvor det at udtale problemerne er nok til, at de går
væk af sig selv. Hvad digtningen derimod er, er hvad den altid har været: Selveste
opskriften på et samfund, hvor alle er mennesker sammen, talentfulde på hver sit
område, og respekteret som sådan. Hvor tiden føles langsommere og mere
rummelig, hvor kampene er færre og mindre blodige, og mennesker har ord for,
hvad de føler, og tør bruge dem. Retro? Nej, fremtid. Digterne (og romanforfatterne)
ned fra piedestalen og være mennesker med menneskene.
Digterne er dem af alle skønskrivere, som mest præcist kan bygge broen mellem
hjertet og tanken. Og enhver kultur, også den danske, behøver alle sine digtere i
samarbejde OG i opposition, så vi alle kan se hinanden på alle niveauer. I Danmark
så vi kan hjælpes om at støtte de frygtsomme med amagerhylden og de ambitiøse
med Porchen, og alle derimellem, som ikke altid forstår, hvorfor naboen ville have
godt af et besøg og hvorfor der findes andre kulturer end den danske. Der er nødt
til at være et forum for digterstemmen, som ikke uvilkårligt splittes ved tanken om,
hvor det er, man har hjemme.
Det er som sagt i begyndelsen af denne af-leder samlingen af digtere i antologi, der
er mit sidste skridt som formand. Men hér er ingen redaktionel censur, ingen digte
udvalgt af snæver kommitté, der skal forsvare en åndelig, intellektuel eller litterær
bastion; enhver af foreningens digtere er repræsenteret med dét, han eller hun i et
snævert tværsnit af 2009 følte behov for at give. Som udtryk og indhold for alle
andre at pejle efter og bruge som trinbræt til nutidens og både den nære og fjerne
fortids lyder og dyder, som de udtrykker sig i menneskenes sprog. I digteres hjerte.
Men.

Det burde være jer alle. Det burde være begge foreningers digtere i den samme bog.
Det burde være alle digterne om det samme rum: Vores kultur midt i verdens kultur.
Så, sådan håber jeg: Trods indarbejdede, offentlige støttemekanismer til huslejen og
vejen og børnene og den forbandede skrivero og -trang... at landets to forfatterforeninger vil glemme frygten for brødet, og stoltheden, og forenes, og i mere end
én forstand samle landets hjerter til en helhed i en splittet verden.
(siger man noget tre gange er det sandt)
Dét er muligt.
Det ér muligt.
Det er muligt!
Deres ex-for- og mellemmand,
kenneth krabat,
digter og kommunikationskriger
med tak for et sjovt og lærerigt år. Måtte posten udfyldes af én med større indsigt
end jeg og den fornødne tålmodighed. Og gør brug af jeres forening og hinanden,
og lad det gå begge veje; I kan gøre det meget bedre end det repræsentative
demokrati, I digtere!

Ansøgningsfrister og begivenhedskalender
Kalkeret fra BUs nyhedsbrev. Beklager, men der er ikke mere tid. Og TAK til BU.
GENERELT LINK TIL FORSKELLIGE STØTTEMIDLER
http://www.kunst.dk/litteratur/om-tilskud/guide-til-tilskud/
SENESTE FRISTER:
snarest: Litteraturteori for praktikere - kursus på Hald Hovedgård 21-23. aug.
10. aug., tilmeld din optræden til Kbh. læser, og kom med i programmet
http://kbhlaeser.dk/
10. aug., søg oversættelsesstøtte http://www.kunst.dk/litteratur/om-tilskud/soegtilskud/tilskud/oversaetterpuljen/
14. aug. S-sommerfest - de plejer gerne at ville have os med... Vi kan også danse
på bordene! Skriv til foreningen og hør...
15. aug., søg for forfatteres ytringsfrihed http://www.kunst.dk/statenskunstraad/soeg-tilskud/tilskud/pulje-til-forfatteres-ytringsfrihed/
21-23. aug. Litteraturteori for praktikere - kursus på Hald Hovedgård
01. sept., indsend ide til Lærebogsprisen www.laerebogsprisen.dk
01. sept., aflever spændingsserie-manus Gyldendal www.gyldendal.dk > børn og
unge,
01. sept., aflever manus horror-novelle, Tellerup maks. 5000 ord, www.tellerup.dk.
01. sept., søg dramatiker-legat
Har du ophavsret til mindst ét produceret dramatisk værk til teater, film, radio ell.
TV, kan du søge arbejds- & rejselegater m.m., se www.dramatiker.dk > fonde og
legater > de kollektive forældede Copydan-midler. Søg inden 1. sept. (og 1. marts).

02. sept., tilmeld til kursus kreative kriser 18.-19. sept.
http://danskforfatterforening.dk/component/option,com_events/task,view_detail/agi
d,97/year,2009/month,09/day,18/Itemid,85/
02. sept., tilmeld til kursus Besættelsestiden Hald Hovedgaard 25.-27. sept.
03. sept., søg ophold i Norden og Baltiske Lande
Alt for få danske forfattere og illustratorer bruger mulighederne for skattefri
rejselegater til ophold i øvrige 4 nordiske lande og Estland, Letland og Litauen. 4
årlige ansøgningsfrister, næste mellem 5. aug.- 3. sept. og 14. okt.-11. nov. Se
www.kulturkontaktnord.org
03. sep., Søg ophold og research i Norden
Kulturkontakt Nord (Nordisk Ministerråd) uddeler midler til forfatteres og
illustratorers ophold i øvrige nordiske lande. 4 årlige ansøgningsfrister, næste fra 5.
aug. med aflevering senest 3. sept. Se www.kknord.org
10. sept., køb rabat-adgangskort til bogmesse Göteborg Stor rabat !!: Køb rabatadgangskort til bogmessen Bok & Bibliotek, 24.-27. sept. med tilhørende møder,
forelæsninger og masser af muligheder for at få ideer. Se www.bok-bibliotek.se
Bestil adgangskortet for 250 kr. (normalpris 2375 SEK) hos
df@danskforfatterforening.dk senest 10. sept., betalt samtidig 250 kr. på reg. 3001
3015122471 pr. kort med dit navn på indbetalingen. For transport, se
www.swebusexpress.se , www.eurolines.se m.m. Billigt hotel,
www.vandrarhemgoteborg.se Fradragsberettiget, husk dokumentation.
11. sep Reception for udgivelsen af L-gruppens Digitale Antologi - tid og sted
annonceres i Forfatteren
18.-19. sept., kursus om kreative kriser
24.-27. sept., bogmesse Bok & Bibliotek, Göteborg
25.-27. sept., kursus om Besættelsestiden
01. okt., søg Biblioteksafgiftspuljen
01. okt., søg generelle midler
01. okt., søg rejsestipendier for oversættere

01. okt., søg oversættelsesstøtte
02.-04. okt., kursus om billedredaktion
07. okt., tilmeld til kursus bog til film 24.-25. okt.
24.-25. okt., kursus om bog til film
29. okt.-01. nov., kursus på Biskops Arnö
31. okt., bogmesse i Rødovre
Forfattere søges til bog mess e i Rødo vre: Lørdag 31. okt. afholder Rødovre
Bibliotek bogmesse med forskellig medvirken af forfattere, bl.a. for salg af restoplag.
God mulighed for at træne publikumskontakt, også for de ikke-scenevante.
Kontakt lisebidstrup [@] stofanet [punktum] dk
06.-12. nov., Kbh. læser
11. nov., søg ophold i Norden
13.-15. nov., BogForum m. udd. Skriverprisen
14. nov., BUs høstfest
01. feb. 2010, aflever manus Store Krimikonkurrence
for voksne, www.politikensforlag.dk/den_store_krimikonkurrence.aspx ( _ i
mellemrummene) aflever mellem 1. jan. og 1. feb.
01. april 2010, søg Børnelitteraturpuljen

Poesi er magisk software der downloades i hjernen
debuterende digter Thore Bjørnvig udsat for udsagn

Postulant: kenneth krabat
Imødegående: Thore Bjørnvig
Thore Bjørnvig (ja, søn af Thorkild) er mag.
art. i religionsvidenskab fra Københavns Universitet, hvor han også har været ansat som
ekstern lektor fra 2005-2009, og tillige en
rutineret foredragsholder. Han debuterede
7/5.09 på et af de mange små livsbekræftende
rendosirøvenviudgiverdetalligevelforlag, forlaget tab&nar, med Livet i
nullerne.
Inspireret af Informations-interviewets udsagn om forfatteren-er-ikke-en-shaman, og
efterfølgende anmeldelser i Information og
Weekendavisen (links sidste side)
henvendte vi os og spurgte, om vi måtte
undgå at stille en hel del spørgsmål, bl.a.
om ophav, og i stedet postulere på livet løs.
Det måtte vi godt.
Imødegåelser er redaktionelt uredigerede.

Alle mennesker udtrykker sig.
Krop, sprog. Krop, lyd, bevægelse,
sprog. Ansigtsudtryk, gestik, fuckfinger, kys, øjekast, slag. Skrig, gråd,
råb, hvisken, nynnen, sang. Mit barn er
ved at lære at tale. Måden hvor
ganske generelle kate-gorier langsomt
indkoges og udkrystal-liseres til helt
præcise ord. Når "baya", der er
"bamse", går fra at være alt hyggeligt
forbundet med at se børne-tv i sofaen
til at betyde lige præcis en bamse. Det
vipper også bare frem og tilbage nogle
gange, men alligevel, eksemplet
gælder. Alle mennesker udtrykker sig.
Men hvad med den pige, jeg læste om,
som var både blind, døv og stum? Hun
havde stadig følesansen. Af alle sanser
ville Jim Morrison helst beholde følesansen, påstod han i en tekst. Pigen
lærte at kommunikere ved hjælp af et
tegnsprog udviklet med fingertryk i
håndfladen, eller noget i den retning.
Hun kunne beskrive, hvordan det at få
sprog var som at træde ud af en tæt
tåge. Jeg digter nok lidt på historien,
eller blander flere sammen, men det

fascinerende er under alle omstændigheder:
En
beretning
om
sprogløshed fra en som kan huske
den. Ikke mange, tror jeg, husker
deres egen sprogløshed som børn. Jeg
tror det skyldes at sproget er meget
vigtigt for erindring; ordene er
nærmest en slags pæle der bankes
ned, og dermed holder på sandet, det
oplevede. Sproget og fortællingen,
erindringen. Sproget gør os i stand til
at fastholde afsindigt komplekse
hændelser og historier. Som Terrence
Deacon har sagt det i en bogtitel: Vi er
den symbolske art. Og så lærer man at
tale og indrulleres i sproget - og pludselig er der ikke noget man hellere vil
end ud igen. Eller i det mindste have
lov til at sige det på sin egen måde.
Samtidig med at man kommunikerer,
for det vil man jo også gerne. Alle
mennesker udtrykker sig. Hele tiden,
over alt, ustandseligt. Vi vil så gerne
udtrykke os, og vi vil så gerne forstås.
Men hele tiden foregår der et lille
skred; skreddet mellem det man
mener at sige, og det man faktisk får
sagt. Mellem det man tror man siger,
og det folk forstår. Og mellem det folk
tror de forstår, og det de faktisk

husker. Et lille konstant skred mellem
alt og alle der gør misforståelserne
mulige og får sproget til at leve og
forandre sig og eksplodere og
implodere og finjustere.
At skrive gør noget særligt ved
én.
Og så begynder man at skrive, og
skriften er et mærkeligt medium, for
den består af sprog og sprog er noget
helt almindeligt for næsten alle. Vi taler
alle sammen, hele tiden og hvis der
ikke lige er nogen i nærheden taler vi
med os selv, højt, ud i rummet, så vi
bliver lidt pinlige over det. Jeg skælder
f.eks. tit mig selv ud når ingen hører
det. Hold dog kæft, din fede nar, hvorfor helvede kan du aldrig finde ud af
for satan da også at lægge dine
fucking briller på ét forpulet sted? Man
begynder at skrive og bruger det
medium der på en måde er
allertættest på, allermest almindeligt men så er jeg selvfølgelig for vægtet
lige der, for danseren bruger vel i lige
så høj grad noget helt almindeligt, ja,
måske på en måde endnu mere almindeligt, nemligt kroppens bevægelser.

Men jeg tænker på billed-kunstneren,
der giver sig til at tegne og male, eller
musikeren der skal lære at spille noget
så unaturligt, eller i hvert fald
ualmindeligt, som et instrument, og
lære et sprog som er et ekstra sprog
ud over sproget. Jeg tænker at det at
skrive er mærkeligt fordi man tager fat
i noget vi alle sammen kan, at tale - en
indfødt dansker taler
fandme godt dansk,
og en tibetaner godt
tibetansk, og så prøve at gøre det til
noget særligt. Altså,
ud af dette fuldstændige morads af cirkelsnak,
afbrydelser,
halve sætninger, absurde antydninger og
latterlige fyldord og
fyldlydord forsøger
man at bygge et eller andet perfekt,
hvad enten man så mener det perfekte
er det perfekte, eller det perfekte er
det uperfekte. Måske var skriften den
første computer, sprogets kugleramme. Og så står man der, som enhver
anden kunstner, og stirrer på sit

medium og så begynder julelegene, alt
det man skal skære sig igennem for at
nå frem til noget som ikke bare er ens
ide om en god tekst, eller andres ide
om en god tekst, men som bare ER en
god tekst. Og så skal man til at finde
ud af hvordan i al verden man finder
ud af dét, hvordan og hvornår en tekst
er dét. Da jeg skrev
Livet i nullerne tænkte
jeg meget over det
som (mener jeg) Poul
Borum sagde til Dan
Turèll: Skriv som du
lever, lev som du
skriver. Det forekom
mig meget klogt,
dette lille råd, eller
fyndord. Det betød for
mig noget i retning af:
hold op med at
forestille dig hvordan
det ville være fedt du
levede, når du skrev om det, og skriv i
stedet for som du lever; ikke nødvendigvis om lige præcis hvordan du gør
det ene eller det andet, men som du
lever og ikke som du tror det kunne
være sejt hvis og så fremt. Og så den
anden del: lev som du skriver, her

radikalise-res budskabet, for efter nu
at have gjort det første skal man så
kigge på det man har skrevet og sige:
Godt, det er sådan jeg lever, så lever
jeg sådan, så tager jeg konsekvensen
af det, så lægger jeg MÆRKE til, at det
er sådan jeg lever, og så skal jeg også
LEVE sådan som jeg skriver. Og så
begynder mantraet forfra. Dermed
bliver der sat en forskydningsproces i
gang som også er en udviklingsproces, og den forekom mig at
føre mig dybere og dybere ind i det at
sige tingene lige ud ad posen, uden at
det på den måde blev til dagbog, eller
bekendelser. Men det gjaldt om at
komme fri af ideerne, forestillingerne,
klicheerne, det allerede vidste, og ind i
det uvidste, ubeskrevne - eller ikke
ubeskrevne, for alt er vel beskrevet,
men ind til MIN måde at skrive det på.
Borums ord, hvis det altså er hans, er
tæt på at være meningsløse og nogle
gange ved jeg ikke rigtig hvad de
betyder. Men alligevel kunne jeg bruge
dem til noget. Det er sådan set ikke
fordi jeg ikke kan se forbindelser
mellem digterens, eller forfatterens,
rolle og shamanens, jf. Morrison
ovenfor, som jo om nogen lavede kob-

lingen sanger-digter-shaman. Jeg tror
bare ikke at digteren, i hvert fald ikke
de fleste og slet ikke jeg, har noget at
gøre med at rejse ind i en eller anden
åndeverden,
en
transcendent
sandhed, en overjordisk verden. Hvis
jeg tror noget tror jeg mere, at
digteren, eller forfatteren, rejser ind i
diskursen, en eller anden diskurs,
mange diskurser, eller en i tiden
herskende diskurs, og lader den skrive
på sig, eller skriver den, og måske
nogen gange på måder som gør, at
folk pludselig ser den diskurs, eller ser
den igen, eller på en ny måde (og
måske kan det også give et andet syn
på "shamaner" - eller også var det
shamanerne havde gang i noget helt
andet). Men måske er det også noget
vrøvl, for en del af rejsen er måske
også at forsøge at skrive sig ud af
den, rejsen og diskursen, flette sig
omkring den, lege med den, svømme i
den, lade sig drukne i skriften og
diskursen, forsvinde i den, og dukke
op igen, eller aldrig igen. Jeg er
fascineret af det sted i sproget, eller
skriften, hvor transcendens og
immanens ophæver hinanden, som det
sker i mystiske tekster, i tekster af de

franske tågehorn (Derrida, Deleuze),
hos sufierne, buddhisterne. Hvor
katego-riernes fuckes, sproget knuses,
meta-forerne mules, poesien opstår.
Peter Laugesen, Dan Turèll, John
Cage, Nikolaj Rønhede, Klaus Høeck,
Niels Christiansen. Alle mulige andre
steder, og på alle mulige andre måder.
Og det omvendte, altid det omvendte
også.
At læse noget, der betyder
noget, har intet med alder eller
erfaring at gøre.
Ja. Og nej. Eller måske skal jeg omformulere udsagnet: At læse noget, der
betyder noget man kan FORSTÅ, har
intet med alder eller erfaring at gøre.
Da jeg var lille læste jeg bøger, som
jeg var for lille til at forstå. Jeg læste
Ringenes Herre da jeg var tretten, og
der var mange passager jeg ikke gad
læse, eller ikke kunne relatere til, eller
ikke forstod. Jeg læste den alligevel,
og elskede den. Da jeg var omkring 20
læste jeg den igen, og pludselig opdagede jeg alle de passager, hvor orkerne taler sammen, og synes at det
var noget af det fedeste. Som

trettenårig SAGDE det mig ingenting.
Da jeg havde læst de sidste sider som
20-årig låste jeg mig inde på
lokummet og græd lidt. Det gjorde jeg
sgu ikke som 13-årig. Der findes
bøger jeg tager frem igen og igen, og
jeg kan ikke trænge ind i dem; jeg ved
de betyder alt muligt, men jeg kan ikke
forstå det. Det gælder tit poesi. Og så
lige pludselig en dag forstår jeg det,
eller det siger mig noget, og så svimler
jeg afsted på ordenes umulige broer,
Rabbe Enckel, O spång av mellanord.
Jeg kommer lige til at tænke på en
statusrapport Gerd Laugesen gav på
Facebook for nylig: “De kørte så
hurtigt gennem regnbuen, at de fik en
triumfbule”. Den næste nye genre,
efter sms-digtet, må være statusdigtet. Men hvor tit har det noget at
gøre med alder, og hvor tit er det
noget helt andet? Det skrevne kan
også GIVE os erfaring, alder måske
endda. Det er en svingdør. Man kunne
gå videre, og det er nok med vilje du
ikke har gjort det, for det er måske det
mere banale: At SKRIVE noget, der
betyder noget, har intet med alder
eller erfaring at gøre. Igen: Både ja og
nej. Claus Høxbroe, som jeg har re-

spekt for, har flere steder sagt at når
man skriver skal man skrive om, eller
på, noget man virkelig har erfaret. Der
er noget der generer mig ved det
udsagn, måske bl.a. fordi han synes at
forveksle erfaring med en bestemt
beat-agtig type af erfaring; altså drikke
øl, være hjemløs. Så enkelt mener han
det selvfølgelig ikke, men det er eksempler han kommer med. Men
hvorfor skulle en småborgerlig kontorassistent ikke kunne skrive store
tekster? Eller en pebermø der bor i de
store skove mutters alene? Alligevel er
der noget i det banale, ofte hørte
udsagn, at man skal have noget at
skrive på. Mange forfattere modnes
først sent, eller begynder først at
skrive virkeligt godt, i en karrieremæssigt set sen alder. Der er sgu
nogle ting, man først begynder at fatte
i en hvis alder. Så er der nogen der
siger at poesi, nå ja, det er en genre
der netop hører ungdommen,
forelskelsen, det sort-hvide vanvid til.
Rimbaud, etc. Men det er vel bare én
slags erfaring. Poesien rummer dem
alle, eller kan gøre det, skulle jeg
mene. Tænk bare på Shakespeare, tak
spids. Så hvad skal jeg sige? Nogle

gange betyder alder og erfaring en
helvedes masse og nogen gange ikke
en skid. Jeg underviste 6.-7. klasser i
lyrik i en lille nordjysk folkeskole, og en
lille-bitte pige viste mig fantastiske
digte. Jeg fandt så ud af at en del af
dem havde hun sådan set ikke selv
skrevet, jeg ved ikke om hun selv lidt
troede det. Men pointen er måske
også: Det var sgu da helt utroligt hun
kunne forstå dem, hvis hun altså
kunne det, og det tror jeg hun kunne;
jeg tror bl.a. der var et ret godt et af
Nikolaj Stockholm iblandt. Og der
findes stokgamle mennesker, med en
røvfuld erfaringer i bagagen, for hvem
de fleste digte aldrig vil sige andet end
en masse højtravende pladder.
"jeg tænker ikke; jeg ér mine
tanker".
Og det står i citationstegn, hvilket på
en måde ophæver det udsagn, som
ellers netop bliver frembragt, ved at
skyde citationstegnets kile ind mellem
det sagte og det mente, og dermed
mimer den forskydning som kan
opleves mellem en selv og ens tanker.
"Jeg har en krop", what? Hvem har en

krop? Tanken der tænker at den har
en krop, som om tanken ikke blot var
en forlængelse af kroppen, eller simpelthen bare krop. Tænk, eller lad
måske netop være, på teosofiens ide
om tanker som en art æteriske
legemer, der i forskellige farver fiser
rundt i natten, og vækker de sovende
kroppe. Så vidt jeg kan se er tankerne,
eller ens bevidste bevidst-hed, ikke
andet end en loppe på ryggen af en
løve, som Nietzsche sagde det, for så
vidt som kroppen hele tiden har gang i
sine egne agendaer, der ganske ofte
strider i mod hvad tankerne ellers har
lagt af planer. Jeg lægger især mærke
til det når det kommer til det fænomen
at man forlægger ting (jf. brillerne
oven over); altså, man går rundt i sin
lejlighed med en dims i hånden; en
bog, nogle nøgler, et buskort, og
pludselig er det sporløst forsvundet.
Og man har ingen anelse om hvor det
er blevet af. Man prøver at rekonstruere ens færden, men det er
umuligt, man kører i den grad på
rutinerne i ens bevægelsesmønstre i
lejligheden, at tankerne begynder at
køre deres eget løb. Og det er netop
lige dér at kroppen ser sit snit til at

komme af med det møgirriterende
buskort, som den er blevet sat til at gå
rundt med i hånden. Meget snedig, er
den, kroppen. Den ser sit snit og har
hele tiden ting og sager den gerne vil;
æde, skide, sove, bolle. Vi kan også
flytte lidt rundt på citationstegnene og
lave en fordobling: "jeg" tænker ikke,
"jeg" er mine tanker, hvilket næsten
betyder det samme, men med en anden lille forskydning; nu er jeg blevet
anfægtet som virkelig eksisterende
kategori fordi det ikke er noget der
tænker, men i stedet er det, som er
selve tankerne. Så er det jeg'et der er
på spil, i stedet for mit jeg, en forsvindende lille forskel, men lige akkurat
stor nok til at det virker halvvejs
interessant. I hvert fald kunne det
godt, begge dele, betyde enten at
jeg'et er et tankekonstrukt, eller at der
er sket den mystiske overskridelse
mellem subjekt og objekt som
tilvejebringes gennem det Michael
Sells har kaldt "apofatisk diskurs".
Min kraft kan forandre Verden.
Hvilket selvfølgelg netop provokerer til
uddybbelse, for hvilken kraft er der

tale om? Det er fristende at tro den
kraft der ligger i at skrive, eftersom jeg
nu vistnok interviewes fordi jeg er
forfatter. Hvilket så måske blot rykker
spørgsmålet lidt mod venstre eller
højre, for hvad er det så for en kraft
der er i at skrive? May the force be
with you. Jeg kan forandre verden ved
at vade rundt i den, få folk til at flytte
sig, sige noget, gøre noget og alle
mennesker forandrer hele tiden hele
verden en lille smule i et kaos af så
fuldstændigt uoverskuelige dimensioner, at selv ikke den vildeste
kaosmatematik - formodentlig - nogen
sinde vil få styr på dét. Da jeg var lille
forsøgte jeg i fuldt alvor at få sten til at
svæve ved tankens kraft. Eller - i fuldt
alvor, jeg ved ikke, det var mere sådan
at jeg kunne overbevise mig selv om, i
måske ca. 20 sekunder af gangen, at
hvis jeg netop var helt overbevist om
at det var muligt, kunne jeg faktisk få
en sten til at svæve. Mere end godt og
vel 20 sekunder, eller måske endnu
kortere, gad jeg ikke at prøve, det
virkede jo ikke. Måske er det meget
godt at tro at man har en kraft, der
kan forandre verden, når man skriver.
Man må jo have en eller anden grund

til at gøre det. Jeg spurgte en meget
dygtig digter-kollega om hvad han ville
med at skrive alle de bøger. Hans svar
var, at han gerne ville skrive gode
bøger; altså bøger som folk synes var
gode. Egentlig et meget godt svar,
men for mig er det ikke dækkende jeg vil måske ikke forandre verden,
men gerne noget i læseren (jeg vil da
også godt skrive gode bøger). Eller
forandre - - give en oplevelse, selv
være en der kan give den
upåagtivende læser dét dér magiske
chok, som noget sprog nogen gange
kan give en. Nogle gange tror jeg det
har noget at gøre med den umulige
overskridelse af ensomheden, som lige
pludselig bliver mulig. At man gennem
et hav af forskydninger pludselig opnår
et mikrosekund, hvor alle forskydningerne arbejder sammen om at
ophæve hinanden. Er det ikke det vi
mener med "poesi"? Nogle gange er
det det jeg mener, i hvert fald. Svup,
siger det. Og svup igen.
Der er ingen kosmisk plan.
Nej, det tror jeg heller ikke. Skulle der
være det måtte det kræve en instans,

som står uden for kosmos, universet.
Det synes den moderne kosmologi
ikke rigtig at have rum til, og jeg kan
ikke rigtig forestille mig at sådan noget
som Gud findes. Det er bare samme
problem igen. Bevares, nogle teoretisk
anlagte astro-fysikere taler om et
uendeligt antal paralleluniverser, og så
kunne man måske godt forestille sig at
én eller anden abnormt mægtig
skabning i ét univers, har lagt en plan
for et af de andre universer. Men altså,
hvordan plan? Nu er udsagnet også så
tilpas åbent at det netop ikke præciseres: Plan for hvem, eller hvad? Livets
udvikling? Mennesket? Kartoflerne?
Haletudserne? Det alt sammen? Altså
slet og ret en plan for kosmos? For
kaos kan der vel ikke være en
plan...begrebet "kosmos" i sig selv indikerer at der er tale om noget ordnet,
og hvis der er tale om noget ordnet
må det vel også være ordnet af
NOGET, eller NOGEN? Den snubling
ligger sluttende nær, men mere
beskedent kan man nok bare
konkludere at der findes en vis grad af
orden i universet; naturlove der på et
vist niveau af den fysiske virkelighed
får visse ting til at opføre sig på visse,

helt forudsigelige måder. Konkyliernes
gyldne snit, de geometriske mønstre i
solsikkehoveder, bølgeriflerne over
sandbunden, det net-agtige mønster i
en gryde med vand, der er lige ved at
koge. Orden(e) der opstår spontant,
emergent orden, etc. En intelligent
designer? I don't think so. Men der er
os til at opfatte ordene(n), mønstrene,
symmetrien. Og vi er selv et produkt af
dem. Resten er feed-back, menneskets
elektriske guitar lænet op ad den
tændte forstærker...
Jeg skriver for at overleve.
Nej. Eller gør jeg? Det er et spørgsmål
jeg har stillet mig selv et meget stort
antal gange. Hvor vigtigt er det at
skrive? Hvor meget mener jeg det? Vil
jeg det virkelig? Hvorfor blev jeg ved,
efter afslag på afslag fra forlag? At
skrive er ligesom den selvbestaltede
rejse: Ingen har inviteret dig. På min
første store rejse stod jeg pludselig på
en slette i Mongoliet, der strakte sig
mod horisonten i alle retninger. Det
første jeg måtte erkende var, til min
store skuffelse, at jeg stadig var den
samme. Og dernæst den nærmest

lammende følelse: At ingen, INGEN,
havde bedt mig om at komme her. Jeg
var ikke inviteret. Men det var ikke
nogen lukket fest. Det var hårdt, men
hver eneste gang det så mest håbløst
ud, kom der altid en eller anden venlig
person forbi og hjalp os. Hver gang.
Rejser jeg for at overleve? Ja. Alligevel
overlever jeg halve år ad gangen uden
den mindste sviptur. Og der er langt
mellem de store rejsesnapse. At skrive
er en identitet, men også et ønske om
at skrive sig ud af en identitet, og på
den måde et ønske om død. Måske
skriver man for at undgå at leve alt for
meget. Måske skriver man fordi man
lever for meget. Måske skriver man alt
for meget fordi man ikke lever nok.
Måske skriver man fordi man ikke kan
undgå døden. Måske dør man fordi
livet skriver sin endelige, ulæselige
skrift på en. Men det er noget pjat.
Tog man pen og papir fra mig,
smadrede min computer, og forbød
mig at skrive - ville jeg dø? Begå
selvmord? Nej. Men nu har jeg
selvfølgelig også skrevet en søn.
Vildere tekst findes ikke.

Digtningen, lyrikken, poesien...
(essensen) er en magtbastion,
en forandrings-faktor, i ethvert
samfund, til alle tider.
Jeg ved ikke rigtig hvad essensen her
skal betyde, men måske er det essensen af digtningen, lyrikken, poesien,
eller også skal det forstås sådan at
disse tre størrelser ER essensen - af
noget; litteraturen, eller livet, eller
hvad ved jeg. Jeg tror jeg vil lade være
med at forholde mig til det ord når jeg
svarer her. Nej, jeg tror ikke poesien
er en forandringsfaktor til alle tider, på
alle steder. Det begreb om poesi vi har
i dag er, tror jeg, en ret ny opfindelse.
Eller - der er jo mange opfattelser.
Mange linjer, skoler, overbevisninger.
Måske er det ord, essens, alligevel
vigtigt - for er det sådan at poesien
har en essens, der virker uforandret
altid, alle steder? Et take på det er
dem der mener, at al kunst har sin
oprindelse i religion; myter, ritualer,
magi. En forandringsfaktor? Jo...men i
så fald i lige så høj grad samfundsbevarende, konservativt. Hvilket så
måske leder os over til poesien som
magtbastion. Ord er magt og hvis dem

der sidder må magten skriver poesien
så er det selvfølgelig både en
magtbastion og samfundsbevarende.
Man - eller jeg - kan vel godt lide at
tænke på poesi som revolutionerende,
som noget der netop skal undergrave
magtpositionerne. Poesien som det
der
undergraver,
om-kalfatrer,
omskaber, redefinerer, skyder i sænk
og opbygger nyt. Men på én måde går
poesien vel hinsides godt og ondt,
højre og venstre, konservativ og revolutionær. Eller også er det lige præcis
dét, som karakteriserer en moderne
konstruktion af poesien. Den mest
kyniske måde at anskue kunsten på,
jeg kender, er den franske sociolog
Pierre Bourdieus analyser af smag i
værket Distinction. På det sociologiske
niveau som Bourdieu fremskriver er
ens smag, også inden for poesi, et
korrelat til ens positionering på en
række magtfelter; ens kulturelle og
sociale habitus. Alt hvad man muligvis
føler som dybt, naturligt og ægte er
ikke andet end en subjektiv
fænomenologi der kan reduceres til
ens vedvarende forsøg på at opnå
symbolsk kapital i en eller anden form.
Den danske poesiscene er et magtfelt

hvor der kæmpes om en symbolsk
kapital i form af f.eks. evnen til at
forstå, og selvfølgelig også skrive,
noget som kun de få, med særlig
esoterisk indsigt, har adgang til. I den
sammehæng er det ikke så vigtigt om
det man skriver sælger; værdien
værket tilskrives er proportional med
dets svære tilgængelighed. Derfor ses
der ned på de digtere, der får bred,
folkelig succes, om det så er Ib
Michael eller Søren Ulrik Thomsen - og
derfor foretager Thomsen et opgør
med avantgardismen, for han har fået
nye interesser. De har solgt ud, kan
man f.eks. mene, men det skyldes, i
min tolkning af Bourdieu, som sikkert
er forkert på mange punkter, at de går
fra at være repræsentanter for poesi
som aristokratisk esoterik til poesi som
eksoterisk folkelighed. De får råd til at
købe kunstgenstande, f.eks., som det
ellers er den fattige kunstnerintellektuelles forbandelse at han, eller
hun, elsker, men ikke har råd til. Men
det gælder selvfølgelig også alt andet,
fra mad, over biler til tøj. De svigter
det værdisæt, som gør det muligt for
en poesiundergrund at eksistere, en
undergrund som meget få er

interesserede i og som i hvert fald
ingen bred, folkelig appel har. Kan
poesien forandre noget? Ja, det er
magisk software der downloades i
hjernen og får den til at se og høre
ting der er af en sådan art at vi må
kalde det ”poetisk”. Set indefra, fra et
subjektiv, fænomeno-logisk punkt,
forvandles verden med et trykkeslag,
jeg ville egt. have skrevet: trylleslag,
men det første er måske bedre. Set
udefra, med sociologiens kolde øje, er
det ikke andet end en tilfældig markør
der tilvejebringer en den symbolske
kapital der måske skal til, for at man
kan opnå en bedre position på et
givent magtfelt. I det magiske øjeblik
hvor sproget forvandler, er det hele
lige meget, og Bourdieu forsvinder
skogger-leende i horisonten. Der føler
man at man ved man hvad det er der
sker. Eller måske ved man det ikke,
man er det. I et øjeblik, i hvert fald.
Digte fungerer bedst foredraget
eller oplæst.
Det kommer nok også an på digtet, og
hvem det er der læser det op. Men det
er i hvert fald sådan, for mig, at mange

digte først rigtig kan gå op for mig, når
jeg hører dem foredraget, bare læst
op, eller til musik. Og det tror jeg der
er flere grunde til. For det første er
digte anstrengende lekture, denne
mærkelige omgang med sproget, der
forsøger at potenserer ordene, ofte,
men ikke altid, i en knaphed der er
fjernet så langt væk fra normalsproget, at det intensiverede informationsniveau simpelthen gør det svært
forståeligt. Men der er også det at vi
er opdragede til, på en eller anden
måde, at synes at digte er noget svært
noget. I begge tilfælde kan oplæsningen hjælpe os, simpelthen fordi vi
her igennem får serveret en lydlig fortolkning, der samtidig tvinger os
gennem teksten, uden at vi får tid til
på helt samme måde at stå af, når der
er noget vi ikke forstår. Og det er et
nøglepunkt, for mange digte skal
netop ikke forstås, sådan som f.eks.
en fagtekst skal forstås; altså informationen i digtet er måske ikke så
meget noget der skal forstås, som
noget der skal opleves, sanses, ja,
netop høres. Derfor virker poesi
oplæst til musik også tit så godt; for
her sker der det at selve musikken i

endnu højere grad end bare oplæsningen lader os give slip på alle
forestillingerne om hvad der er vi skal
med digtet, og i stedet lader os flyde
med så ordene mere bliver noget der
dukker op som landskaber langs
musikkens flod; noget vi kan se på hvis
vi har lyst, og hvis vi ikke har lyst er
der musikken at falde tilbage på.
Endelig er der den gammelkendte
sandhed, at poesien ligger nærmere
musikken end f.eks. prosaen gør det en sandhed med modi-fikationer, men
alligevel. En af grundene til at poesien
signalerer sin ankomst med kortere,
afsnuppede linjer er vel at det
markerer et fokus på det rytmiske, og
videre ud, til det klanglige, klangfulde.
I Lars Bukdahls anmeldelse af min bog
kalder han mine digte for både ”klangfulde” og ”rytmiske”, og samtidig
hører jeg fra flere af mine bekendte at
mine digte fungerer godt til den musik,
som min ven og digter-kollega Niels
Christiansen komponerer. Det er i
hvert fald helt sikkert, at læser man
kun min bog ud fra et informativt
niveau, eller hvad jeg nu skal kalde det
- musik er jo også en slags information
- sådan som f.eks. Kamilla Löfström

gjorde det i sin anmeldelse i
Information, ja, så kan man hurtigt gå
galt i teksten, eller i hvert fald gå glip
af en temmelig vægtig dimension. Og
her er musik et godt eksempel når det
kommer til kunstens irreducible,
æstetiske niveau, det som Bourdieu, i
det mindste i sin sociologi, søger at
reducere: For hvad Fanden BETYDER
musik? Musik er ren klang, ren rytme,
og bortset fra alle de referencer og
citater der også kan være i musik, så
er det meget svært at pinpointe en
specifik referentialitet til en A-durakkord, selv om nogen selv-følgelig
også prøver dét. Bestemte musikgenrer også bestemte sociologiske
korrelater, men - igen? - hører man
kun dem, hører man intet, eller i hvert
fald kun noget. Det er måske derfor
Asger Stig Møller har skrevet at ”Musik
er noget du tror du hører”. For hvis du
tror du hører det, det vil sige: ”forstår
det”, så hører du det ikke. Derfor
hedder hans bog: ”Til en døv”. Den er
skrevet, ikke til lytterne, men til nogle
andre, eller noget andet.

Digte kan ikke planlægges.
Jo, det kan de godt. Der findes digtere
der i høj grad planlægger deres digte,
jeg kan bare tænke på min kollega
Niels Christiansen, hvem det ikke er
fremmed at lave dispositioner og
temabeskrivelser, inden han går i gang
med selve sagen. Og det kan der
komme fremragende poesi ud af,
hvorfor ikke? Jeg selv planlægger kun
på et meget overordnet niveau når jeg
skriver; jeg tænker meget i hele bøger,
det var noget der kom da jeg havde
mit eget undergrundsforlag, og i
forhold til bogniveauet gør jeg mig en
del tanker, planlægger en del, i forhold
til værdi-sæt, form, strategi, metode,
grund-stemning måske også. I sin
oprindelse blev Livet i nullerne skrevet
ud fra den kongstanke, at det skulle
være en bog, som gjorde alt det
forkerte i forhold til at skrive digte.
Hver gang jeg hørte f.eks. en litterær
kritiker komme med et eller andet
udsagn om hvordan man skriver gode
digte, tog jeg det som en inspiration til
at gøre det modsatte, eller i hvert fald
ikke lige dét. Senere hen renoncerede
jeg på en del af denne ”kompro-

misløse” metode, bla. i en erkendelse
af at det dog nok var en ide ikke
fuldstændigt utvetydigt at ville skrive
en bog, der var ulæselig - ikke at
komme læseren det mindste i møde.
Men det var faktisk, til at begynde
med, grundplanen. Men de enkelte
tekster har jeg som regel ingen plan
for; de skrives på en energi (totalt
tomt begreb, men uhyre brugbart,
sikkert netop derfor), en stemning, en
følelse, men som regel uden nogen
konkret ide om hvad der skal indgå.
Det er måske derfor jeg arbejder
meget ekspansivt; dvs. min arbejdsproces går i høj grad ud på at skære
væk fra den abnorme omgang blæver,
jeg i første omgang producerer.
Det er uden betydning for
digtningen, og for dens betydning
for
samfundet,
om
”anerkendte” forlag og veluddannede redaktører står bag
udgivelserne og ”anerkendte”
kritikere giver deres besyv med.
Igen: Både ja og nej. Altså: Selvfølgelig
har det en enorm betydning om
anerkendte forlag, med deres videns-

socialt legitimerede smagsdommere,
står bag udgivelserne, og om anerkendte, igen: videns-socialt legitimerede, kritikere giver deres besyv
med. Forlagenes omdømme og
struktur betyder gevaldigt meget for,
om en bog kommer ud til boghandlerne, hvordan den bliver distribueret, og om anmelderne overhovedet gider at tage stilling til den. Det
ved jeg noget om, efter selv nu at
have gået tiggergang med min bog til
boghandlerne, og efter at have oplevet
at være nærmest taknemmelig over
overhovedet at blive anmeldt, om så
anmeldelsen er nok så negativ. De
fleste tager en bog fra Gyldendal op
med en del flere specifikke forventninger og anelser, end de tager en
bog fra forlaget tab&nar op med. Eller
måske nok mere korrekt: Forventningerne til en Gyldendal-udgivelse er
meget forskellige fra forventningerne
til en lo-fi-udgivelse, der til gengæld
netop nok er lige så konkrete. Jo mere
undergrund, eller ukendt, et forlag er,
jo større er forventningerne også til at
indholdet må være enten obskurt, eller
talentløst. Hvorfor skulle det ellers
udkomme på et forlag, ingen har hørt

om? Der er mønsterbrydere her, som
Christel Wiinblads Min lillebror på det
ellers, så vidt jeg ved, indtil for et
øjeblik siden helt ukendte Forlaget
Hjørring. Wiinblad havde en god
historie om sin psykisk syge, suicidalt
udfordrede bror, som nok ikke er
blevet dårligere af at det lykkedes for
broren at begå selvmord - hvilket var
meget forfærdeligt. Og hun skriver vist
også ret godt, og så er forlaget
alligevel pludselig underordnet. 2000
solgte eksemplarer, en seriøs sællert
på den danske lyrikscene! Men ellers
er jeg ikke i tvivl om den enorme
betydning det ofte har, at man
udkommer med et hævdvundent forlag
i ryggen, som implicit borger for
kvaliteten, og dermed om det er
umagen værd at give sig i kast
medvbogen. Men den betydning er i et
videre perspektiv ikke helt så betydningsfuld, og det giver litteraturhistorien os en del eksempler på.
Mange forfattere er begyndt på små,
obskure forlag, hvis ikke ligefrem
deres egne, og er så, på den ene eller
den anden måde, blevet kendte i en
bredere offentlighed. Charles Bukowski
kunne være et eksempel. Og ud over

det, så er det virkelige kriterie for, om
litteratur er god litteratur, vel intet
andet end dens overlevelsesdygtighed
over tid. Om en bog overhovedet
overlever til en eftertid kan selvfølgelig
godt være knyttet til en øjeblikkelig
anerkendelse, men det sker igen og
igen at digtere, der i deres samtid var
lidet anerkendte, senere kommer til
ære og værdighed - hvilket så igen
bliver vand på den patetiske jeg-er-etmiskendt-geni-mølle. Shakespeare kan
måske være et andet eksempel; i hans
samtid nåede han til sidst en vældig
position som hoffets foretrukne, men
taler vi forlag, distribution, og kritikerstab var det, til at begynde med, i
hvert fald, ikke just det, der gjorde
forskellen. Men på den anden side,
Shakespeare var en ren kioskbasker
på scenen, så det er måske et dårligt
eksempel. Hvad jeg mener er bare:
Hvis man virkelig skriver, og virkelig
mener hvad man skriver, så skriver
man for evigheden, og ikke for sin
nutid. Den vanvittige ambition tror jeg
de fleste seriøse digtere har. Det er
nok nærmest derfor de er så latterligt
alvorlige og selvhøjtidelige. De fleste
digtere ønsker selvfølgelig at sælge,

blive læst og blive hyldet og feteret i
deres nutid, andet ville være mærkeligt. Men inderst inde ved de godt, at
den virkelige prøve bliver de aldrig
vidne til: Tidens. Det er både en
velsignelse, for så kan man jo sige at
man senere vil betyde alt, selvom nu
intet, og en forbandelse for så vidt
som man også godt ved at ens nuværende berømmelse ikke nødvendigvis er en indikator for, om man overlever generationerne. Det er måske
der man man finde roden til den
enorme utilfredshed, som helt sikkert
indfinder sig hos selv de mest feterede
digtere. De kan ikke vide sig sikre.
Til slut trods alt et spørgsmål,
fra vennekredsen, en 15-årig
højt begavet pige, der selv
skriver digte: Hvilken følelse er
den, der oftest får dig til at
skrive?
Den er fandme svær at beskrive, med
andre ord end dem der fremkommer
som et resultat af netop dén følelse,
altså digtet! Og det er vel så også det
bedste svar man kan give. Men også
lidt højrøvet, måske. Så lad mig prøve.

Jeg tror jeg oplever det ret meget som
en spænding. Noget i mig bliver
spændt, ja, nærmest op til lir, men
sprogligt lir i digtets tilfælde. En som
jeg, der som nævnt skriver ekspansivt,
har, som en modvægt, opøvet en
tilsvarende evne til i højere og højere
grad kun at skrive når den virkelig er
der. Den der - ting. Som man kalder
inspiration. Men inspirationen viser sig
igen og igen ikke at være nok, ork,
man kan skrive det argeste lort i den
mest højspændte, inspirerede tilstand.
Det er nok derfor mange digtere erkender at det de forfatter i beruset
tilstand ikke dur. Men en spænding, en
oplevelse, en følelse - men hvilken?
Jeg tror egentlig tit det kommer af et
eller andet øjeblik hvor jeg pludselig
står udenfor, eller ved siden af, og ser,
i sådan en blid afstand til det jeg ser,
eller hører, mærker, lugter. En
situation, et lys, et skovbryn, en husfacade. Musikken fra en fest ud af et
åbent vindue; eller til festen hvor man
går ud og pisser i parcelhushaven og
musikken og stemmerne dunker bag
en, men det man ser er den halve
måne omgivet af fygende, sorte skyer.
Det blev et meget romantisk billede,

men nok ikke mindre rigtigt af den
grund. Men det kan også være nogle
ord, sagt eller skrevet, som sætter
noget i gang og skaber den der
spænding, som igen giver mig lyst til
at sætte mig ned og skrive, bare
skrive, give los og skrive, beskrive det
og så sprænge det i luften, smadre det
og genopbygge det, og så ellers bare
se hvad i helvede der nu dukker op.
Men - og for nu at undergrave det
udsagn jeg indledte med - så kan der
også være nærmest ufattelig lang vej
fra den der følelse, til hvad der ender
med at stå på papiret. Også måske
fordi, sjovt og paradoksalt nok, at
følelsen ganske ofte er helt den
samme. Men det der ender med at stå
der, ikke er. Måske afspejler det det
mærkelige, at det der giver os en ide
om hvad ”poesi” er, ud over en
formmæssig genrebetegnelse, er den
følelse det giver os, og som ofte er
”den samme”, på trods af at de
sproglige udtryk hele tiden ændrer sig.
Så er vi tilbage ved essenstankegangen, og så slår jeg mig for munden,
men bliver alligevel nødt til at sige:
Følelsen er den samme, hver gang,
men den er lige så forskellig, som de

sproglige udtryk den får. Måske er det
ligesom orgasmen. Den er ens hver
gang; bedre eller dårligere, jovist, men
der er en essens. Men det er ikke ligegyldigt hvem vi boller med.

Thore Bjørnvig, Livet i nullerne
forlaget tab&nar
176,00 kr.
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100 sider

Et afsluttende postulat af Storm P.
(1882-1949), dansk maler, forfatter,
skuespiller og opfinder:
“Det pudsige ved nullerne er, at hver
især er de ingenting, men tilsammen
er det dem, der tæller”

links
foromtale og interview

Thore Bjørnvig i lyd

fra Information 30.4.
Forfatterbørn i fars fodspor

fra samlingen, Livet i nullerne
http://www.youtube.com/watch?v=DmJ8IZzwxvs

http://www.information.dk/189669

fra onkel Dannys Joint, foråret 09
anmeldelser af livet i nullerne

fra Information 7.5.
Et liv hvor man ikke kan få røde
bønner uden chilisovs
http://www.information.dk/190389

fra Weekendavisen 7.5.
Når Dan er en actionman

http://www.weekendavisen.dk/boeger/original/naar-dan-er-enactionman

Anmeldelser skrevet af Thore Bjørnvig

fra TABU, et blad udgivet af Institut for
religionshistorie, KUA - søg på siden:
http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/anmeldelser/index.htm

fra GRAF - blad om bøger:

http://search.freefind.com/find.html?id=21633319&pageid=r
&mode=ALL&n=0&query=thore+bj%F8rnvig&SUBMIT=S%F
8g%21

http://www.youtube.com/watch?v=iATUZMSgBXM&feature=rel
ated

Kommende foredrag

12. oktober kl. 19 på Europahøjskolen
Er vi alene? Og hvis ikke - hvad så? Et foredrag om de religiøse aspekter
af søgen efter intelligent liv i rummet
http://www.europahojskolen.dk/foredrag-mm/thore-bjoernvig12-okt.aspx

Everything that can be
digitized will be ..
ORDLØSTs egen Lonni Krause var tidligt på færde d. 16/6 til boghandlernes
konference på Hotel Skt. Petri i det indre København:
-> Vel ankommet fik jeg et skilt på
skjorten med navn og titel, og derefter
var der morgenmad - kaffe, wienerbrød og rundstykker med syltetøj ost
og alt det der. Så blev jeg budt velkommen af formanden for Boghandlerforeningen, Lars Østergaard, og
efter en åbningstale holdt af en veloplagt Lotte Garbers (Dansk Forfatterforenings nye formand), var det
Ronald Schilds tur til at fortælle om
‘Libreka’ - The German Answer to
Google Book Search.
(Libreka er en fuldtekst-søgemaskine
for tyske bøger - 107.000 bøger,
hvoraf ca. 14.000 kan erhverves som
ebøger.
Emnerne hér, på tysk:
Belletristik
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
Kinder- und Jugendbücher

Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
Ratgeber
Reise
Sachbuch
Schule und Lernen
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft

Man bør især bemærke den lille annonce under emnelistningen, som siger at
ebogs-læseren... den køber man
selvfølgelig hos boghandleren...! )
Ronald Schilds gjorde meget ud af at
sige, at vi skal “følge med strømmen”
(strøm = teknologien... hehe). I det
hele taget en meget rolig og fattet
holdning til alle de digitale tiltag, som
normalt skræmmer dansken.
-> Libreka! - Start
Samme rolige tilgang til det digitale
havde nordmanden, Arild Bjørn-Larsen. Altså god til at mane frygten i jorden: “VÆR IKKE BANGE FOR DEN
DIGITALE UDVIKLING.”
AB-L er lederen af den norske
Bokhandlerforeningens Digitaliseringsprojekt. Han påpegede og understre-

gede hvor vigtigt det er, at vi i de
nordiske lande får gang i en samarbejdsorganisation, ellers drukner vi i
alle de andre (store) landes fremskridt
mht. alt det nye indenfor digitaliseringen. Spørgsmål som “er e-bogslæseren blot en oppustet gadget-drøm”
blev vendt og drejet - og der var også
plads til indlæg og spørgmål fra tilhørerne.

lækker ebogslæser

Men hvor lækkert er det egentlig at
læse Virginia Woolf sådan - helt digitalt? Er det ikke rart at kunne snuse til
sin papirsbog og mærke konturerne i

papiret ved at lade en finger løbe
nedad siderne i bogen? Konspirationsteorier om hvordan en e-bog ville se
ud om få år var mange blandt publikum - men foredragsholderen fik mig
næsten overbevist om, at man godt
kunne skabe en æstetisk digibog:
Forestil dig, at din e-bog kommer til at
være fire millimeter tyk, have en batterilevetid på mange dage, en ekstra
skærm og trådløs forbindelse. Det er
noget, der vil trække i det unge publikum, som er vokset op med ti fingre
på tastaturet. Og hvad med forretningsmanden/kvinden, der rejser rundt
og er “afhængig” af rejsebøger o.lign.
- hvor fedt vil det ikke lige være at
have sin digitale bog i tasken, fuld af
opslagsværker, romaner? Eller tage en
velfortjent ferie i hængekøjen med
direkte adgang til et digitalt bibliotek
osv?
Arild Bjørn-Larsen opfordrede boghandlerne til - uanset spørgsmålene
om ebogs-formater og distributiion - at
blive gode til at udnytte de globale
muligheder for køb, salg og reklame,
og have viljen til at eksperimentere.
Han ser ingen grund til panik: “det er

vigtigt at fjerne frygten for udviklingen”. Uanset den digitale udvikling, vil
der stadig findes papir-bøger. Det, det
handler om, er at blive dus med den
digitale bog i butikken - man kan sammenligne det lidt med dengang lydbøgerne skulle accepteres i boghandelen, mener Arild Bjørn-Jensen. Det
gik trægt i starten, men nu finder
ingen dem “mærkelige” mere.

-> Den digitale bog er på vej
PÅ VEJ IND I EN ANDEN TID..
Efter en dejlig frokost hvor jeg fik kylling, salat og dessert - samt hyggelige
samtaler med formanden for S-gruppen i Dansk Forfatterforening, Jo
Hermann - var det tid til at opleve
erhvervssociologen, Eva Steensig. Som
gav et bragende skønt foredrag om
forbrugerne og tidsånden - og hvad

dét kommer til at betyde mht interessen for bøger.
Finanskrisen var slået stort op fra
start, selvfølgelig, og da dét var sagt,
understregede Eva Steensig, at i tiden
efter krisen vil intet blive som var
(selvom vi nok drømmer, at det gør).
Vi vil nemlig være på vej et nyt sted
hen.
Ifølge Eva Steensig er vi på vej væk fra
dyrkelsen af det naturlige og hen til
kommoden med high tech-knapperne.
Den bløde velvære vil blive afløst af
klinisk sundhedsdyrkelse: Teknologi.
(Der har vi den igen, tænker jeg,
selvom jeg næsten ikke tør forestille
mig, hvilket apparat der bliver installeret i skuret for at konen kan få gang i
peristaltikken igen... fortæl mig lige,
hvilken familie som i dag ikke har et
blodtryksmålerapparat i medicinskabet?)
Et nyt begreb er “forbrugsrum” på
nettet - disse vil rumme sundhed/ arbejdsliv/ maskulin og kvindelig selvudvikling/børn/ døden. Ét eksempel er, at
vi i stigende grad ser, at folk “tænder
et virtuelt lys for afdøde” på nettet,

men der er mange andre tegn på, at
nettets virtuelle verden, med virteulle
kontakteer og virtuelle artefakter og
virtuelle rum, i stærkt stigende grad
opleves som virkelige og betydningsladede.
Grænserne mellem IRL* og URL**
er udviskede, sagde Eva Steensig; ja,
de er nærmest væk. Vi lever på nettet
og skelner efterhånden ikke mellem
den ene eller den anden verden.
Samtidig er der voldsom vækst i folks
dyrkelse af det ekstreme. Når det fx
handler om fritidsbeskæftigelser er det
ikke nok at ride en tur i skoven om
søndagen - nej, vi skal have dyret helt
ud over kanten, hvor det næsten bliver
for farligt.
Vi vil også komme til at stifte bekendtskab med den professionelle forbruger - ham/hende, der er klogere
end ekspedienten selv - eller i hvert
fald ret så oplyst om fx udbredelsen af
blå ost i Roquefort distriktet. Og iscenesættelsen af vore liv vil antage
endnu større omfang end i dag (ja,
fortæl mig lige hvem der ikke har en
blog, en hjemmeside (erhem...), en
facebookprofil osv ..) Og ingen vil
vente på at vide noget som helst -

undrer de sig over, hvem Tordenskjold
og hans soldater er, skal svaret falde
NU; de går derfor bare på nettet og
googler - og vupti, har de et svar, ikke
alle, ikke fuldstændigt, men tilstrækkeligt til øjeblikkets behov!
Når man ved alt det om fremtidens,
nutidens, forbruger - at vi har med
kræsne og oplyste forbrugere at gøre,
i stigende grad digitaliserede, som forventer hurtighed og effektivitet, og i
det hele taget fokuserer mere og mere
på øjeblikkets tilfredsstillelse, hvilken
rolle vil bogen så spille i sådan et liv?
Vil bogen blive unødvendig, langsommelig og ærke-irriterende tidsspilde?
Hvad er det, jeg fornemmer i mig selv
lige nu - angst, måske? Jeg behøver i
så fald blot at læse Arild Bjørn-Larsen
ord igen:
“Vi kan komme igennem “omstillings-krisen”, hvis vi allerede nu begynder på at lave brugbare alliancer
biblio-teker, forlag, boghandlere og
medier imellem - nu hvor vi har erkendt, at digitaliseringen ER gået det
alminde-lige menneske i blodet. Det er
jo ikke, fordi den gode gamle bog af

papir - hardcover, paperback,
whatever - går af mode. Tilbudet om
ebogen er et tilbud, vi får svært ved at
komme uden om - men hvis vi husker,
at det er et tilbud, går det nok.”
vh,
Deres sekretær i sandaler,
Lonni Krause
*IRL - In Real Life - livet “uden for” nettet
**URL - Uniform Resource Locator - den tekniske
term for den adresse, man taster ind i adressefeltet
i sin browser. Fx er http://google.dk en URL.

Udstilling på det 7. kontinent
Vi har modtaget nedenstående, og videresender det straks, for det tilfælde
at nogen skulle have noget, de kunne have lyst at udstille på Antarktis.
GaleriaZero

- contemporary art – www.galeriazero.info is preparing an exhibition on

ANTARCTICA
GaleriaZero

did not yet go far enough. After a serious investment of possibilities we have
made real contacts in the 7th continent and an exhibition there is in preparation.
No many people are living inAntarctica, but a community of about 1200 persons will
be in touch with the show and the press will be anxious to publish.
If you are interested to be involved in this ambitious project somehow, please send an e-mail to
antarctica@galeriazero.info
Looking forward your soon reply.
With kind regards,
GaleriaZero - Karel

As works for the show in Antarctica should be sent first to New Zealand
and from there to Antarctica, we like to offer a travelling exhibition. First an
exhibition in New Zealand and after in Antarctica. Both events will be
planned the way that the show in Antarctica can take place in December
2010 or January 2011. (Antarctic summer period) Please send us an email to antarctica@galeriazero.info for more information.
* Notice that both events require a long period of preparation and that inscriptions should be
realized rather soon

Konference om BYEN
tilmeldingsfrist 10. august !!

Architecture and Stages in the
Experience City September 03rd – 4th
2009. Aalborg University

vi har modtaget følgende fra digteren
Jan Hatt-Olesen:
Her er programmet for konferencen
'architecture and stages in the experience
city', den 3- 4 sept. hvor jeg præsenterer et
paper om 'urban space as a work of art',
der handler om mine forskellige værker i
byrummet, bl.a Værløse Bymidte som er
digtsamling, Urban Alchemist in the Night,
Urban Artscape - Furesø og Artscape
Vollsmose. Tilmeldingsfristen til konferencen
er i øvrigt 10 aug. (jeg har forresten lige
sendt et bidrag til transmedialen Vilém
Flusser Theory Award, håber det går godt)
Jeg glæder mig til de næste numre af
Ordløst og både kunstarterne hver for sig
og gåen på tværs af kunstarterne litteratur,
musik, billedkunst og arkitektur, i form af
kurser og andre aktiviteter.
Venlig hilsen
Jan
Urban Artscape
www.urbanartscape.org

--Vi vedlægger en del af programmet:

In September 2009, the Department of
Archi-tecture and Design at Aalborg
University will host an international
conference at The Utzon Centre
focusing on Architecture and Stages in
the Experience City.
The point of departure of this
conference is the design of our cities
related to the experience economy - a

challenge which, in recent years, has
found its expression in a number of
comprehensive urban transformations
and new architecture related to fun
and cultural experience:
In a search of other ways than the
“Disney way” we will have to

fra seminar 7
Art and Performance

- find a useful understanding of the
term ‘Experience City’ - facing the
new economy and its social impact:
‘Understanding’

This theme is exploring the development of new “performative art”,
linking fun, bodily expression with
learning and cultural exchange.
Art and performance could be in a
juxtaposition to present activities,
commenting the rigid codes of city life
and the dullness of present architecture; or they could be integrated into
the process of urban change and work
as a catalyst for this change.

- develop ‘New spatial concepts’
which do not necessarily need to be
commercial and instrumental: ‘Staging
and concepts’
- develop architectural answers and
new instruments related to special
challenges of the ‘Experience City’:
‘Architecture and new instruments’.
You can find the detailed program on:
http://www.exp-city.dk/ choose
“Performative Arch.”

How can contemporary art and artistic
performance work as catalysts for
urban development and cultural
development?

Speakers:
1. Poet and media–public artist Jan
Hatt-Olsen, Urban Art Scape,
(City), Urban Space as a Work of Art
- Imaginary Realism
2. ...

Lån en paraply
I Sverige har det længe været
normalen, at biblioteksbrugere kunne
låne en paraply. Måske fordi det
regner mere dér end her? Måske har
de danske biblioteker skævet lidt til
nabolandet. I hvert fald kan det
oplyses, at hvis du er ude i det danske
sommervejr i København og beslutter
dig for et besøg på bibliotekerne i
Sydhavnen, Vesterbro, Islands Brygge,
Blågården samt på Hovedbiblioteket,
og det begynder at regne, når du har
lånt dine 10 digtsamlinger, og du står
dér uden en paraply, så fortvivl ikke.
Ovennævnte biblioteker har nemlig
også paraplyer på hylderne. Det vil
sige, at du kan låne en paraply, og
dermed komme nogenlunde tørt og
sikkert hjem.
Du kan ikke reservere en paraply men låne den i flere dage. Enkelte
steder i 7 dage og andre op til 28.
Se hvor der er en ledig paraply 
http://bibliotek.kk.dk/kkbvis?92802892

Kom tørskoet hjem fra dit bibliotek

Hvad laver du lige nu?
Hvis denne sætning minder dig om noget, så er det ikke helt tilfældigt. Hver
dag fortæller to millioner danskere på
Facebook, hvad de laver, tænker og
føler lige nu – små haiku-korte
historier om alt fra selviscenesættelse,
liderlighed, ensomhed, poesi og komik.
HVAD LAVER DU LIGE NU? er sætningen, der inspirerede Eddie Michel
Azoulay (f. 1970), skribent ved forskellige danske dagblade, til at skrive
den første danske Facebook-bog.
Den kunne ved første øjekast minde
om en digtsamling, med sine små,
korte og betydningsladede senstenser
- men er tydeligvis en del af bølgen af
blooks (blog-indlæg, der udkommer på
velfriserede forlag som flotte bøger).
Interessant, ja, men interessant som at
få referat af sladderen på vej efter
hjemkomsten fra ferien.
En privatanmelder kalder den hyggelig.
Måske kan vi få noget ud af de andre
digitale medier, såsom Youtube og

Myspace? Kunne det tænkes,
omvendt, at det der begynder
digitaliseret bliver analogiseret, inden
der er gået et par år?
-> HVAD LAVER DU LIGE NU?
”På hver side i bogen ’klikker’ læseren
sig ind på en ny profil, et nyt ’jeg’, som
fortæller sin historie ledsaget af alle de
kommandogenveje, små tekstlige og
grafiske elementer, der kendetegner
Facebook. Vi får indblik i de personlige
holdninger og erfaringer om alt fra
kærlighed til politik, fra alkohol til alder
og tomhed.”

Taschen i Østergade 2 ..
Taschen har en tysk klang og det er
også meningen. Taschen er grundlagt
af Benedikt Taschen og har siden
firserne udviklet sig med rivende hast
til et verdensomspændende bogforlag
– se ud over Berlin, Köln, Hollywood
og Beverly Hills – eller tag til London,
Paris eller Cologne – alle har de
”sådan en Taschen”.

Priserne er for enhver pung – brug alt
hvad du har eller bare din tid på at
bladre – og er en halvtredser alt hvad
du kan undvære, vil du med sikkerhed
kunne slæbe noget med hjem.

Den 15. maj åbnede en helt speciel
boghandel i indre by - faktisk den
første af sin slags i Norden. Verdensforlaget og forretningen Taschen
lægger vægt på, at bøger først og
fremmest skal betragtes og beundres.
”Kaffebordsbøger” kaldes de
gigantiske bøger, fordi de er tænkt at
skulle ligge fremme på kaffebordet, så
gæster og familie kan beundre de
smukke billeder: Picasso, Schiele og
Michelangelo, de er der alle, og bøger
med arkitektur, klassikere, design,
mode, film, livsstil, billeder, popkultur
osv .. Benedikt Taschen selv kalder
sig ”Kejseren af kunstbøger”.

Nordens første Taschen ligger i Østergade 2, kbh K

Den enes brød ..
Uden at være lyseslukker er det jo en
kendt sag, at mange boghandlere ikke
har det så godt for tiden – behøver vi
at nævne finanskirisen, som vi ikke
troede på for nogle måneder siden?
Men det kom os for øre i maj, at et

ophørs-udsalg af de store pågik i den
store boghandel, biblioteksboghandlen, på Kultorvet i byernes by.
Boghandler Nina Jacobsen siger, at
hun sikkert kunne have kæmpet for at
beholde lejemålet, men det ville være
for hårdt, og hun havde ikke længere
kræfterne.
I en del år var forretningen leverandør
til Københavns Hovedbibliotek. Men
det samarbejde blev afviklet, fordi
biblioteksleverancerne gik til anden
side. Det var i øvrigt Nina Jacobsens
far, Børge Jacobsen, der grundlagde
Biblioteksboghandelen i 1957. Nina
Jacobsen overtog den så i 1980.
Vi vil savne Biblioteksboghandlen ved
Kultorvet. Den gav god kultur til
borgerne på pladsen, og var altid god
for en ordentlig bog, fra de billige i
kælderen til de nye i stuen.
R.I.P.

Hvordan ællingen blev til en
kylling, der følte sig grim
Pia Valentin Lorentzen skrev dette essay på sin blog den 22. April 2009. Vi
har på tilbud fra forfatteren valgt at
trykke det i Ordløst #20, da det er
vigtigt, at Dansk Forfatterforenings
medlemmer kommer til orde – på godt
og ondt. Pia Valentin Lorentzen er
medlem af Dansk Forfatter-forenings
Lyrikgruppe og debuterede 2007 med
bogen ’Tilnærmelsesvis fraværende’.
”En af vinterens største events inden
for litteraturen må vel siges at være
årets ællingebal. For uindviede skal
det hurtigt nævnes, at ællingeballet er
en ny, men allerede inden det første
bal blev afholdt, vældig hypet event,
vistnok opfundet af Dansk Forfatterforening og Danske Skøn-litterære Forfattere med det formål at fejre årets forfatterdebutanter – de så-kaldte ællinger.
Som debuterende forfatter i det herrens år 2008 blev jeg overmåde glad
for også at være blandt dem, der
modtog en invi-tation. Min ankom pr.

mail fra Dansk Forfatterforening. Rundt
omkring på nettet kunne jeg læse, at
nogle modtog deres pr. snailmail, men
eventens Facebook-side forsikrede
om, at alle invitationer skam var lige
gyldige, så jeg drog fuldstændig fro til
bal i Literaturhaus iført korrekt dresscode og behørig æresfølelse over at
skulle fejres. Velankommen gennem
vinterens absolut eneste snestorm, i
hvert fald på disse københavnske
kanter, måtte jeg hurtigt sande, at ikke
alle ænder er lige rappe. I døren måtte
jeg nemlig hoste op med entré-prisen
på 50 kr., endskønt der var gratis adgang for ællinger. Det kunne jo skyldes
en lille fejl, de havde nok bare glemt at
skrive mig på dørmandens liste, det
var i hvert fald, hvad jeg sagde til mig
selv, da jeg lettere beklemt over situationen valgte at lade den lille detalje
passere og gik ind blandt mine litterære kolleger. Der var ikke mange, jeg
kendte, men jeg fandt da et par stykker og faldt i snak, og det var hyggeligt.
Der gik dog ikke længe, før jeg opdagede, at alle ællinger havde fået et nydeligt hjerte klistret på festtøjet, såle-

des at alle gæster kunne se, hvem det
var, der blev fejret på denne aften, og
det sikrede også, at barpersonalet
kunne se, hvem der ikke skulle betale
for drikkevarer. Jeg følte mig efterhånden ret mærkeligt til mode, og da der
blev holdt tale for ællingerne, var jeg
faktisk temme-lig meget i tvivl om, om
jeg virkelig hørte med til flokken af de
fejrede. Min tvivl blev dog til viden, da
en overdådig kage ud-formet som en
bog blev afsløret. På den stod såmænd hver eneste debutants navn sirligt skrevet med chokoladeglasur. Det
var et prægtigt skue! Og nej, mit navn
stod der ikke …
Kagen smagte nu ganske udmærket
alligevel, men det kunne nu have været sjovt at spise sit eget navn, jeg tror
mit stykke hed Karsten eller noget i
den stil. En af mine venner spurgte til
mit mang-lende klisterhjerte, og jeg
måtte noget flov fortælle, hvordan det
hang sammen, og at jeg ret så kyllingeagtigt havde valgt at lade som ingenting. Det syntes han nu ikke, jeg
skulle, så han sprang hen og fik fat i
en af arrangørerne, der straks beklagede miséren og tilbød mig, at jeg

kunne drikke for entréprisen på 50 kr.
i den i forvejen for debutanter frie bar.
Jeg afslog høfligt, hvorpå jeg blev tilbudt at få de 50 kr. refunderet. Det
afslog jeg også, thi det var ikke
lommesmerter, jeg havde, det var
egosmerter. Jeg havde jo fejlagtigt
troet, at jeg tilhørte dem, der blev fejret. Men hvis det ikke var debuterende
forfattere, der blev fejret, hvem var det
så?

Da jeg ganske tidligt gik gennem snevejret ned ad Møllegade for at finde
min bil og finde hjem, følte jeg godt
nok, at ballet havde fået Askepotskoen
til at trykke gevaldigt på mine andefødder. Mit ego havde fået endnu et ordentlig gok. Og hvad kan man så lære
af en sådan oplevelse? Som svar på
det vil jeg citere et af mine litterære
forbilleder, George Orwell: ”All animals
are equal, but some animals are more
equal than others.”

Jo, det lod til at være de debuterende
forfattere, der var udkommet på et
RIGTIGT forlag, hvor forlaget ville fejre
dem og dermed sig selv og velsagtens
skabe publicity og forøge bogsalget i
farten. En selvudgiver som jeg, uden
et forlag i ryggen, hørte vist ikke til
blandt de indviede. Jeg var kun med
som menigt medlem af Dansk Forfatterforening. Og det på trods af at min
selvudgivne bog faktisk lå til grund for
mit medlemskab i forfatterforeningen,
og derfor må formodes at have en vis
kvalitet. Og på trods af, at jeg faktisk
også var med i en RIGTIG bog i det
forgan-ne år.
Kan vi gøre der ænderledes næste gang?

Ord Under Himlen den 22.8
2009 fra 13-16
Det var lige før, ingen troede at det
blev til noget. Men takket være Lisbeth
Heckmann, der i år er ene-arrangør af
begivenheden - fordi Lonni Krause trak
sig umiddelbart efter eventen sidste år
- bliver Ord Under Himlen gennemført i
år. Det bliver ikke så prangende og
medie-opskruet i år. I år er alle både
stjerner og vandbærere, og Lisbeth
Heckmann håber, at folk vil møde op
og give deres digte til træerne, himlen
og de lyttende mennesker, der måtte
gå forbi.
Vi har fået lov til at trykke dette års
indbydelse til Ord Under Himlen og
dens poeter, af Lisbeth Heckmann.
Kære digter, prosaist og
ordkunstner!
Kom og lyt til lyrik, prosa og poetry
slam, og vær gerne selv med til at
skabe stemmerne og stemningen i
Christian IV’s Have med udsigt til
Rosenborg Slot og gøre denne
eftermiddag i det indre af København
til en summende event for 3. år i træk.

Digterne mødes inden for i Haven kl.
13.00 v. Gothersgade/ Kronprinsessegade lørdag den 22. august 2009.
Efter samlingen går vi ud og læser op
rundt omkring i haven. Nogle ønsker at
læse op i grupper, andre alene. Find
ud af hvad, der passer til dig, og
arranger selv din oplæsningsform. Det
er en god idé at medbringe tæppe,
paraply, og et navne-skilt, så
tilhørerne kan se, hvem du er.
I år uddeles ingen forfatterpris, men
mødes, snakkes og giver en øl, lidt ord
og noget kildevand efter oplæsningerne sluttes rundt omkring i haven.
Afslutningen foregår ud for Cafe
Herkules i Kongens Have kl. 16.00.
Her vil desuden blive taget
fællesbilleder, ligesom der i løbet af
dagen vil blive zoomet ind på
oplæserne.
Efter arrangementet går vi, der har
lyst og tid, digtere såvel som publikum,
en tur i byen og spiser sammen måske på Riz-Raz.

(Gr. sommer og digital-antologiforsinkelse af ORDLØST #20 er det
ikke længere muligt at tilmelde sig
arrangementet og komme med på
hjemmesiden:
http://ordunderhimlen.urbanblog.dk,
men man er stadig velkommen til at
møde frem og læse op.)
Vel mødt til alle, digtere såvel som
publikummer!
Lisbeth Heckmann
Ord Under Himlen 2009
Tlf. 3150 6750
anmeld dog gerne din ankomst på
ordunderhimlen.2009 at gmail.com
(for god ordens skyld: at = @ )

Læs også Lisbeth Heckmanns stemningsrapport her:
http://www.foreningenord.dk/ordligt/ORDligt_nr_9.pdf

Forfatterskabet
"Da jeg var helt ung, havde jeg et forfatterskab. Det var et simpelt bogskab i
lakeret finer, købt i genbrugsbutikken
Pjot på Islands Brygge, og dér anbragte jeg højtideligt mine udkast til det
der senere blev Maske & Maskine og
Væskers vandring gennem porøse
vægge og hinder. Skabet kunne samtidig med lethed rumme min beholdning
af hjemmedyrket pot (som jeg opbevarede i en høj kagedåse med et regnbuefarvet ”Greenpeace”- klistermærke
på), for de par kinabøger og
maskinskrevne A4-ark mine skriverier
på det tidspunkt bestod af, fyldte ikke
meget...
læs selv videre:
-- Niels Lyngsø, "Undskyld. Elleve
synspunkter på mit forfatterskab",
Spring nr. 26 2008
http://www.nielslyngsoe.dk/downloads/
Undskyld.pdf

DEN FORUNDERLIGE digterLISTE

Aleksandriner, (en)
6-fodet jambisk versemål, med ophold (se cæsur) i
linierne efter 3. fod; linierne er oftest parvist rimet
Allegori, sindbillede
af græsk "at sige noget andet": Forbindelse ml. indhold
og noget reelt er utydelig og kan først afgøres ved
tolkning. Eksempler på allegorier er dyrefabler,
lignelser, parabler og legender, der alle på ét plan
fortæller en selvstændig fortælling, men ved nærmere
gennemlæsning afslører flere mulige, ikke-entydige,
tolkninger. Eksempler er Aesops Ræven og
rønnebærrene, Jesu lignelser som beskrevet i Det Ny
Testamente og Legenden om Kong Arthur og Ridderne
om det Runde Bord (flere forfattere)
Allitteration, konsonant-rim, bogstavrim
I ord, der følger tæt efter hinanden, to eller flere
betonede stavelser, som begynder med samme lyd - rist
og ro, folk og fæ, eller

hvis kulden kapsler kroppen
må vilje vække varmen
så livet ikke lider mod farvel

DIGTFORMER samt
LITTERÆRE KONTRUKTIONS- og
LÆSNINGVÆRKTØJER OG BETYDNINGER

Aforisme, maksime, strøtanke
Kortform, udtrykt tanke eller billede ofte med
filosofisk islæt, f.eks. ved hjælp af en modsætning el.
et billedligt udtryk. Korte, afbrudte læresætninger;
tankespåner, flagretanker. Se også "Gruk".
Akrostikon
Digt, hvor begyndelses- eller slutbogstaverne i hver
verslinie, læst lodret, danner selvstændige ord.

Anafor
Virkningsfuld gentagelse af et eller flere ord i
begyndelsen af flere sætninger efter hinanden.

hvem kan sejle foruden vind,
hvem kan ro uden årer,
hvem kan skilles fra vennen sin,
uden at fælde tårer
•Se Epifor. Se også Listedigt
Anapæst
Versefod, der består af to tryksvage og en trykstærk
stavelse, som stiger i betoning. Anapæst er i sig selv en
anapæst. "Hvem er du?" er også en anapæst, og
"fantasi" udtales som anapæst

Anekdote
Kort eller kortere fortælling fra det virkelige liv, ofte
med en pointe. Anekdote: (egl.) "ikke før udgivet"
kort fortælling; interessant, særtegnende tildragelse;
mærkværdig hændelse
Apoteose
En digters forherligelse, påkaldelse eller hyldest (af
gudevæsener, mennesker, tilstande, genstande
mv.). Betyder egentlig ”ophøjelse til guddom”.
Assonans, vokalrim bogstavrim
Lydligt sammenfald mellem to ord. De indesluttede
vokaler gentages - gå-stå, kunne-skulle, se-ske. Fra
latin: ”stemme overens med i lyde”
Ballade
Et kort lyrisk digt med episk stof= Fortællende og
stemningsmættet. Ballade: (egl.) "dansevise" - opr.
lille lyrisk digt ledsaget af dans. Beslægtet med
"Romance"
Beatpoesi
Poesi inspireret af 50’ernes og 60’ernes beat-kultur.
Ofte samfunds-obstruktivt indhold, romantisk
besyngelse af "det frie individs" trængsler, eller
rusmidler, eller samfundskritik på individplan. Jack
Kerouac og Allan Ginsberg er fremtrædende navne,
på de hjemlige baner er det Dan Turéll, der stå
forest.
Bekendelsesdigt
Digt, hvor forfatteren går til bekendelse. Evt. er
digtets offentliggørelse selve boden for
handlingen/holdningen, der gennemsyrer digtet.
Besjæling
At føre læseren ind i en "død" ting - dvs. skabe en
sanseforbindelse til noget ikke-menneskeligt, f.eks.
en sten, et blad
•se Personoficering

Billeddigt
Kobling af visuelt udtryk (foto, maleri, tegning,
computergrafik mv) med lyrik til sammenhængende
udtryk. Se også Konkretisme, Cybertext, Kronosi
Biodigt
Digtform, der er opfundet som indføring i begrebet
"personkarakteristik", hvor man udfylder 11 punkter,
som tilsammen skaber billedet af en person. Se (1)
og (2)
Bogstavrim
Bogstavrim understreger rytmen, men kan også
være betydningsbærende, enten ved at bestå af ord,
der står i kontrast til hinanden, eller af ord, der
udvider prædikatet. Under alle omstændigheder
har bogstavrim en stærk lydmalende effekt og er på
den måde en del af digtets mimiske rytme, dvs. at de
sammen med onomatopoietika (lydord), kan
repræsentere en faktisk lyd eller efterligne en følelse
eller bevægelse.
•se Allitteration og Assonans

Cybertext, Cyberpoesi,
interaktivt digt eller tekst: Digt eller prosa, som beskues
på en computerskærm – digtet eller teksten afvikles
over tid, med brugerinteraktion, som forårsager
konstruktion/dekonstruktion af teksten, eller teksten
benyttes kun som del af helhedsoplevelse. Eksempel:
mulighed for at manipulere en 360 graders bevægelse i
et sceneri, hvor lyden af et digt på forskellige sprog
kommer og forsvinder, alt efter i "hvilken retning"
brugeren ser (og hører). Se også Kronosi
Cæsur
Indsnit, ophold. En pause, der deler verselinie i to dele
Daktyl
3-stavelses versefod bestående af én trykstærk og to
tryksvage stavelser, som falder i betoning. F.eks.
udtales ju letræ som en daktyl.

Børnerim
Fantasifuldt univers, ofte musikalske rim.
Centrallyrik
Digtning, der er udtryk for subjektive stemninger
eller følelser, i mods. til fortællende eller belærende
digte og tankelyrik. I daglig tale blot kaldet lyrik.
Cirkeldigt
Et digt, hvor digtets afslutning binder sig til første
line, så det "går i ring".
Concrete Poetry
Ofte brugt engelsk ophav til konkret digtning.
•Se Konkretisme.
cyberpoesi
•se Cybertext

Digte er ordkunst. Digte er ord, der er sat sammen ud
fra primært æstetiske valg for at formidle en følelse, en
holdning, en fortælling. Digtes virkemidler kan bl.a. være
rim, halvrim, bogstavrim, rytme, uventede eller
usædvanlige ord, f.eks. metaforer eller kenninger,
gentagelser og omkvæd, ord brugt i en overraskende
sammenhæng eller lydefterlignende ord. Digte kan
læses, reciteres, deklameres eller synges, hvis der er
sat musik til.

Længere digte kan deles op i strofer og vers. En
samling af digte som hænger tematisk sammen
kaldes en digtcyklus, og digte som udgør en samlet
fortælling kaldes et digtepos.
Digtekunsten er meget gammel og de første
digte, der kendes, er samtidige med de ældste
skriftfund. F.eks. Gilgamesh-eposet.
Digte deles i genrer efter tema, versopbygning
og rytme. Af genrer kan f.eks. nævnes knækprosa,
episke digte, blankvers, sonetter, haiku.
[kilde da.wikipedia.com]
Dissonans, Mislyd.
Oplevelse af indre uoverensstemmelse i et digt. “Det
skærer i mig”, "det klinger falsk". Kan være indført i
teksten bevidst eller ubevidst, og for modtageren
være hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt
Drikkeviser
Folkelige viser, der gerne besynger drikken,
kvindens, festens herligheder.
Elegi
Besyngelser til en guddommelig verden. Oftest
skrevet i en klagende, sørgmodigt, vemodig stil.
Enderim, stavelsesrim
Digt, som rimer på sidste stavelse/r. Mandlige
enderim ender på betonet stavelse, kvindelige ender
på en ubetonet stavelse og svævende rim ender på
to ubetonede stavelser. Mods. Inde-rim
Envoi
Det afsluttende vers i et digt (envoi Fransk=Forsendelse), som enten sender det
forudgående i retning af en bestemt person, eller
refererer til/samler op på det foregående i digtet.

Epifor
Gentagelse af det eller de sidste ord i flere sætninger
•se Anafor
Epigram
Kort, fyndigt, satirisk eller alment gældende digt
Episk digt, Epik
Fortællende (lang)digtning, f.eks. de islandske sagaer.
Erindrings-digt
Digt, som opregner situationer, perioder i forfatterens
liv.
Erotisk digt
digt hvor billedsproget i mere eller mindre eksplicit grad
har fokus på (især) det kønslige, fra forestilling om
samvær over kurtisering til selve den kønslige akt
Figurdigt
Digt, hvor typografien danner en figur. Kendt fra f.eks.
barokken og Apollinaire.
Flash-digt
Digt, der udfolder sig i tid i cyberspace, skabt og
præsenteret i mediebeholderen Macromedia Flash, med
muligheder for billed, lyd og interaktion. se Kronosi.
•Se også Cybertext
Frasering glidende toneovergang i og mellem ord
under oplæsning
Uden vokal frasering vil en oplæsning af teksten
ufrivilligt kunne opleves monoton.
Frie vers
Digte, der er frigjort fra fast struktur, skønt ikke af dén
grund umusikalske
Gruk
Kort og fyndig tekst. Ordsprogsagtig, visdomsfyldt.

Haiku
Oprindelig japansk form, som består af 17 stavelser,
i Vesten opdelt i 3 linier med henholdsvis 5-7-5
stavelser. Rummer traditionelt en årstid, en stemning
og en naturreference, hvor sammensmeltning af de
tre til en højere enhed skaber grundlaget for
vurdering. Andet antal stavelser kan dog også
forekomme - men en udvidelse eller indskrænkning i
antallet af stavelser skal retfærdiggøres af en
mesterlig helhed; betragtes i modsat fald som
inkompetence.

mismod i snevejr
tøbrud i en grøftekant
haiku som helhed
[f. fuldstændig definition besøg svensk Haikuselskab
http://www.haiku-shs.org/haikudef.htm]
Heiti (en, -r, -rne) er et poetisk ord, brugt i
skjaldekunst.
De fleste heitir er synonymer. Snorra Edda har
udførlige lister i verseform (for at støtte
hukommelsen) for ting som skibe, sværd, heste og
andre ting, som måtte dukke op i forbindelse med
skjaldenes emner, konger og krige.
En meget almindelig heiti er, at kvinder og mænd
omtales som træer af det respektive grammatiske
køn, f.eks. Elm og Ask. Det er måske inspireret af
fortællingen om, hvordan de to første mennesker
Ask og Embla ifølge den nordiske mytologi blev
skabt af to træer. Træerne bliver dog oftere brugt
som dele af kenningar.
I elskovsdigte omtaltes kvinder (også dengang)
tit som gudinder og feer, hvilket også er former for
heitir.
Hexameter
6-fodet daktylisk vers.
•se Daktyl

Hip-hop/Rap
Afro-amerikansk inspireret musik, med ofte
samfundskritisk og provokerende tekstmateriale, der
rytmisk og gerne rimet bindes sammen i et meget
detaljeret billedsprog, tit i stream-of-consciousness og
med opfindelser af nye ord og ordkonstellationer
Hymne
Højstemt, lyrisk præget forherligende sang
Hypertext
digt eller prosa i (oftest) digital sammenhæng, hvor
teksten ikke er statisk. F.eks. kan udvalgte ord vise
videre (linke) til anden tekst, andre versioner,
ordbogsforklaringer, billeder osv. og derved opnå et
meget stort antal mulige totaloplevelser af den samlede
tekst. En anden mulig interaktion fra læseren kunne
være en forprogrammering af hændelsesforløb, der
byttet verselinier ud med andre.
Indrim, stavelsesrim
Rim, der er anbragt inde i en verslinje. (til forskel fra
ende-rim).

jeg skal stå for at gå
og helst nå for at få
•se også Assonans
interaktivt digt eller tekst
•se Cybertext og Hypertext
Jamber
I antikkens verden en versefod bestående af en kort og
en lang stavelse; i moderne sprog af en tryksvag og en
trykstærk stavelse. Eksempelvis består "den gang jeg
drog af sted" af tre jamber.
Kenning er en flerleddet poetisk omskrivning brugt i
skjaldekunst. Guld kunne for eksempel kaldes
- Fullas hovedgærde, fordi gudinden Fulla gik med et
guldsmykkke, der omkransede hendes hoved,

- Frodes mel, fordi kong Frode havde en kværn, der
kunne male guld frem,
- Oddergæld, fordi Loke, Odin og Høner engang
måtte dække et odderskind med guld for at købe sig
fri

glæder læseren, ligesom spil på klichéer også gør det.
Eks. kaldte digteren Søren Ulrik Thomsen sin poetik for
"en dans på gloser", og sagde dermed meget om sin
holdning til sproget alene med titlen.

I Drottkvætt-stilen er kenningerne tit kombinerede,
så de enkelte led igen er omskrevet. Det gjorde det
muligt at digte kvad så snørklede, at kun de
allerklogeste hoveder - hvis overhovedet nogen forstår dem. Den længste overleverede kenning
består af otte led.

Knækprosa (ca. 1980)
Let nedsættende betegnelse for en udtryksform, der
egentlig er sammenhængende fortælling, men som pga.
sin typografiske opsætning ser ud som lyrik. Evt.
betegnelse for lyrik, hvor liniedelinger forekommer
rytmisk eller indholdsmæssigt meningsløse
Konkretisme, Konkret poesi, concrete poetry
En brug af ord og sproglige relationer (fonetisk, rytmisk,
typografisk osv.) til at "male" et billede, hvor ordenes og
strukturernes egenværdi som (konkret) materiale ikke
henviser til noget andet.
konsonant-rim
•se Allitteration

Klamrerim, omsluttende rim
Rim, der hvor første og fjerde, og anden og tredje
linie rimer

A
B
B
A

det var rigtigt hva du sae
jeg sku ikke la stå til
men gøre hva jeg vil
og har nu ene goe dage

Kliché
Et billede, der er så fortærsket i dagligdags eller
litterært brug, at det ikke længere vækker følelser
eller forestillinger hos læseren: "En dans på roser",
"plukke hår af en skaldet" mv. Men "re-aktivering" af
klichéer ved indsættelse i nye sammenhænge

Kronosi
Digt, der forløber visuelt og auditivt over tid (=kronos) f.eks. en QuickTime-film på nettet, der indkapsler et lyrisk
forløb. Betg. er opfundet af bruger på digte.dk. (det skal
siges, at mange har misforstået begrebet og regner det
som dækkende for et digt, der sker over tid...)
•Se Cybertext, Flash-digt og Marquee-digt
Krydsrim
Rimer på første/tredje, og anden/fjerde linie.

A En mand har bule under lænd
B og derfor er jeg kvinde
A jeg støder ikke ind i mænd
B men favner dem herinde
•se Rimmønstre
Kuplet Opr.: et rimet versepar (Fr: Couple=et par),
i dag en lille satirisk, humoristisk vise af revyagtig
karaktér.

Limmerick
Vrøvle-vers på fem linjer med overraskende rim. Ofte
frække og omhandlende person el. stednavne.

da lille Henrik fra Brøndbyøster
voksed' op, fik han bryster
så måske sku' man sige:
han er egen'tlig en pige
og måske i virk'ligheden sin søster
Litteratur (latin litteratura - "skrift", "skriftlig
fremstil-ling" af littera - "bogstav") betegner enhver
form for skrift, "...og hele bogverdenen"(1);
nedskrevet eller trykt. Termen bruges om tekster
eller kunstarter, som i den vestlige kultur
hovedsageligt er prosa, både fiktion og sagprosa,
drama og poesi. Tekster kan også fortælles og
synges og derfor regnes andre genrer som
legender, myter, balader og folke-eventyr og -sange
for litteratur
Liste-digt
Digt, der har form som en liste. En opremsning.

Hvis jeg var kejser af Verden, ville jeg...
Hvis jeg kunne flyve ved egen kraft, ville jeg...
osv...
lydord, lydmalende ord
•se Onomatopoietika
lyrik: Digtekunst. Del af skønlitteraturen.
En litterær form, i modsætning til prosa skrevet
på vers eller i en lignende kortform. Andre litterære
udfoldelser kan også ske på vers - f. eks. store
heltekvad eller lærestykker som epos og fabler, men
lyrik er kendetegnet ved, at der her ikke så meget
fortælles som besynges.
Lyrik kommer fra det græske ”lyra” som betyder
”lyre”, et strengeinstrument. Lyrik knyttes ofte
sammen med musik, idet teksten er på verseform og

ofte rimer, men lyrik findes også uden tilsat musik - i
form af digte.
Lyrik er ofte en skildring af følelser og sanser uden
historie og beskriver ofte et øjebliks indtryk af følelser i
og tanker om...
De fleste digte er skrevet i et mønster, i form af vers,
og et gennemtænkt mønster af tryk og endelser (rim).
Sproget afviger ofte fra normalsproget, idet man i
lyrikken anvender sætningssammensætninger, der
aldrig bruges i en normaltekst.
Digte er den sværeste form at sætte i bås, da
digtere med visse former for digte gør noget særligt ud
af at bryde alle forventninger til digtet.
Et digt har ofte en morale, som enten kommer klart
til udtryk i teksten, eller kan læses ”mellem linjerne”.
•se Centrallyrik og Poesi
Manifest
Udtryk der bruges om formuleringen af en
handlingsplan, "det dadaistiske manifest" er et
kunstnerisk eksempel herpå, men det kan også gøres
mindre og mere rettet på sig selv og sin egen vej.
Marquee-digt
Digt programmeret i HTML i løbende linier, hvor
fremføringshastigheden sættes i programmeringen.
•se Kronosi
(eksempel: http://krabat.menneske.dk/dagensdigt2006/2006/02/17-februar2006.html)
Metafor
Billedligt udtryk. Essensen eller sagen udtrykkes med et
(poetisk) billede: "Jeg koger af raseri", "en doven hund
kunne umuligt være mere træt end mig".
•se Sammenligning
Metapoesi
Poesi om poesi; digtning der har poesien eller
skabelsesprocessen for selve digtet som sit emne.

metrik
•se Versemål
Modernistiske digte
Digtning, der stiller sig positivt til det utraditionelle,
avancerede, formeksperimenterende, dvs. arbejder
mod at befrie sig fra eller forandre traditionelle
former. •Modernisme : epokebetegnelse om især
kunst og litteratur siden midten af 1800-tallet
Ode
Sangbart ell. retorisk, patetisk digt, gerne i rimfrit
versemål, med følelsesladet eller filosofisk indhold.
Omsluttende rim
Digt, hvor første og sidste linje rimer i hver strofe.
Onomatopoietika
Lydord eller lydmalende ord. Ordet "saks" kan godt
give fornemmelsen af funktion, f.eks. "Strøm" kan
godt antyde en sådan bevægelse. "Atjuu" kan
indikere lyden af et nys.
Ordsprog
Gammelkloge visdomsord.

Par-rim
Rim på AABB: første/anden og tredje/fjerde ect.
rimer.

A mette så en lille ko
A tænkte: der er nok til to
B blev så glad ved alt det kød...
B nu er svinet også død
•se Rimmønstre
Pastiche
Efterligning af en kunstners udtryksform, stilart eller en
bestemt periode, ikke sjældent med humoristisk sigte.
F.eks. svenske Arne And, der er en pastiche på Anders
And
Personoficering
At føre læseren ind i en "abstraktion" - dvs. skabe en
sanseforbindelse til noget ikke-fysisk, f.eks. kosmos,
Danmark, lykke eller noget ikke menneskeligt, som f.eks.
en hund
•se Besjæling
Poesi (fra græsk "ποίησις", poiesis, en "skabelse")
En stemning, der vækker følelser og indelevelsesevne
og -lyst
Litterær kunstform, i hvilken sproget benyttes for
dets æstetiske og stemningsfremkaldende egenskaber
sammen med, eller i stedet for, dets åbenlyse mening.
Poesi kan enten forekomme som uafhængige
skrifter, digte, eller optræde i sammenhæng med andre
kunstformer, f.eks. poetisk drama, hymner eller
lyrik/sangtekster.
Aristoteles’ Poesia fokuserede på talens brug i
retorik, drama, sang og komedie. Senere definitioner
koncentrerede sig om repetition, verseformer og rim, i
understregelse af æstetikken, der adskiller poesien fra
prosa. Fra midten af 20. årh. er poesien af og til noget
løseligt blevet defineret som en grundlæggende kreativ
handling med brug af sproget.
•se Lyrik og Digt
Poetik
Læren om digtekunsten, dens former og virkemidler,
ofte indskrænket til at kun at handle om poesien. Mange

digtere skriver en poetik for derved at opsummere
deres erfaringer og holdninger.
Poetry-slam
Regelbaseret fremførelsesform, hvor den
optrædende på under 3min10sek skal overbevise et
pointgivende publikum om en tekst i udførelse. Da
teksterne oftest er skrevet ned hjemmefra, om end
de gerne ses fremført uden manus, bærer form og
indhold gerne præg af netop at kunne forstås ved
første gennemlytning, og har grundet rammens
præg af let underholdning, tit et meget ekspressivt
og/eller humoristisk indhold.
Prosa-digt
Digt uden rim og fast rytme.

“det så for længe siden ud som, at Verden kunne
føres i snor, lunte efter, haltende, logrende, men nu
er den kuperet og letter snart sagt ben op ad hver
en lygtepæl på vejen hjem, Utroligt, så meget pis der
kan Være i den køter!” (UV-pissekøter, Kenneth
Krabat 1994)
Prædikat
I digtningen betegnelse for den præcise, korte
udsigelse - benævnelsen af ting og begreber
Romance
Fortællende sangdigt (episk-lyrisk); eventyrlig
historie på vers, bestemt til at synges.
•se Ballade
Remser
Rimede vers ofte brugt af børn og barnlige sjæle.
(F.eks. Halfdan Rasmussen)
Lille Okkenok fik et hul på sin sok
der var rød der var blød der var fikfak sød
Rimbrev
Brev skrevet på rim.

Rimmønstre (kun enderim)
Der er tre slags: Parrim, krydsrim og klamrerim.
Ritornel
Tre-liniers digtform; terzinrim på 1. og 3. linie, men
typisk enkeltstående som Haiku. Oprindeligt en italiensk
improvisationsform, som især Emil Aarestrup mestrede,
og da ofte med erotisk indhold.
Romantisk form
Består af 3 strofer, på henholdsvis 4-4-5 verselinjer.
Rim på 1&4, 2&3 / 1&3, 2&4 / 1&4&5, 2&3.
Rytme
"Mønsteret" i en tekst. Rytmen angives af det rytmiske
mønsters elementer: betoninger (tryksvage og
trykstærke stavelser), tegnsætning, liniebrud og tomme
linier. Uagtet dette partitur kan en sand mester få stort
set enhver tekst til at swinge ved at "overse" visse af
tekstens elementer, dvs. ved ikke kategorisk at
overholde tegnsætning eller ved at lave betoninger, som
tekstens partitur ikke angiver.
Salme
Sangbar tekst, oftest med religiøst budskab.
Sammenligning
En essens eller en sag forbindes med noget andet ved
brugen af "som", "som om", "det ligner..." osv: "Din duft
er som en en dag på stranden", "det kunne ligne
begyndelsen på en god dag"
•se Metafor
Sangtekster
Sangbare tekster.
•se Lyrik
Skildte rim
Rim ofte i folkeviser hvor kun 2. og 4. linie rimer.

Skjaldekunst eller skjaldskab
En stærkt formbundet, mundtligt overleveret
digtekunst der stod centralt i vikingetidens
dannelsesideal.
Bærende for digtningen er et omfattende system
af poetiske omskrivninger – kenningar og heitir –
der forudsætter et solidt kendskab til den nordiske
mytologi. Det vides ikke, hvordan digtene blev fremført, men den stramme og regelbundne metrik lader
antyde at der kan have været tale om en kombination af sang og dans, i lighed med den form, der
endnu i dag findes på Færøerne.
Mange vikingekonger havde skjalde tilknyttet
deres hird, og disse stod meget højt i anseelse.
Deres funktion var at lovprise kongens bedrifter i
farverige - ofte bloddryppende - skildringer, som
gerne formuleredes i den metrisk stramme og svært
forståelige drottkvætt-stil og derefter reciteret eller
sunget blandt folk.
Omsat til nutidige begreber kan man sige at hirdskjalden på en gang var historiker, mytolog, kulturambassadør, krigsreporter, sprognævn og spindoktor - hvilket forklarer lidt af hans høje position.
Digtene synes at have bredt sig blandt folk som en
løbeild, og de bedste af dem blev husket ordret i
mange generationer. Mange af de kvad som er nedskrevet i de islandske middelalderhåndskrifter, menes at været stort set ordrette overleveringer som
er gået fra mund til mund i et århundrede eller mere,
inden de blev nedskrevet af historieinteresserede
islandske præster.
Blandt de mest berømte hirdskjalde var Thjodolf
den Hvinverske og Eyvind Skaldaspillir.
En kendt kongeuafhængig skjald - der dog ikke levede af sin digtning, men af diverse handels- og
plyndringstogter samt lidt fåreavl på Island - var Egil
Skallagrimson.
Guder for skjaldskab var Brage og Odin.
[da.Wikipedia.com]

Skønlitteratur
Litteratur, der er helt eller delvist fiktiv. Med
Aristoteles opdelt i tre hovedgenrer: epik
(fortællende former), drama (visende former), lyrik
(udtrykkende former)
Smæde-vers
Vers skrevet med formålet at håne og latterliggøre
personer.
Sonet
Klangdigt, eller lille lyrisk rimdigt best. af 4 strofer.
De 2 første strofer består af hver 4 verselinjer
(kvartetter, ital.: "4 stemmer")), de 2 sidste af hver
3 verselinier (terzetter, ital.: "3 stemmer)); ialt 14
femfodede jamber med enderim
Sonet-Krans
Digt-cyklus, bestående af 15 sonetter; i de 13 første
danner slutlinien begyndelseslinien i den
efterfølgende; den 14. sonet ender med den 1.
sonets begyndelseslinie; og de 14 sonetters
begyndelseslinier danner tilsammen den 15. og
sidste sonet i cyklusen.
Stream-of-consciousnes
Bevidsthedsstrøm. Teknik, hvor bevidsthedens
række af tanker og billeder uden samtidig
udvælgelse og vurdering træder i stedet for et
egentligt handlingsforløb.
Strofe, Vers
Linier i digt eller sang, som hænger sammen.
Surrealisme
Digt, hvor det underbevidste søges udtrykt, ofte
gennem stærkt realistisk fremstillede elementer, men
på en måde, så det gammelkendte gives ny drejning
og fortolkning.

Syntaks
Måden, ordene er føjet sammen til sætninger.
Overordnet set kan syntaksen enten være rolig og
sammenhængende (hele sætninger), så læseren har
overblik, eller urolig, springende og forkortet (sætninger
med huller), så læseren tvinges til selv at udfylde det
manglende
Systemdigtning (60'erne)
Manipulering med sproget i alle dets lag (ombytning af
fonemer, deformering af sætninger o.a.) ud fra valgte
principper og regler; teksterne er uden "budskab",
sproghandlinger, der er modeller af følelsesforløb,
oplevelsesmønstre. "Billeder af verden". (Højholt, f.eks.)
Tanka
Oprindelig japansk form bestående af 31 stavelser, på
japansk skrevet på én linie, men i Europæisk
sprogkultur fordelt på 5 linier: 5-7-5-7-7 stavelser.
Traditionelt set skal en tanka med præcision og
musikalitet fremkalde et øjeblik eller markere en bestemt
lejlighed. Vesterlændinge har det med at bryde linierne
og fortsætte meningen på næste linie, men i de bedste
tankaer er hver af de fem linier selvstændige tanker
eller billeder, som lydefrit smelter sammen til en helhed.
Tankelyrik
Lyrisk digtning med reflekterende, idémæsigt, filosofisk
eller religiøst indhold (mods. Centrallyrik)
Terzin
Italiensk form, består af tre verslinjer, hvor første og
tredie linje rimer med anden linie i foregående vers
Trokæ
2-stavelses versefod bestående af en trykstærk og en
tryksvag stavelse. Eksempel består Danmark, dejligst
vang og vænge af fire trokæer

Vers, Strofe
Sammenhængende linier i sang eller digt. Bruges
ofte i sammenhængen "En tale på vers" i
betydningen, at stroferne er rimede. Se Strofe.
Versefod
Den mindste, rytmisk sammenhængende del af et
vers. En versefod består af betonede og ubetonede
stavelser. Den gang jeg drog af sted består f.eks.
af tre versefødder
Versemål, Metrik
Et system, der opdeler et digt i trykstærke og
tryksvage stavelser. Fordelingen af trykstærke og svage stavelser giver rytmen.
Villanella
Form af ialt 19 eller 21 linier, hvor hver strofe består
af 3 linjer. Første og tredje verselinje gentages
skiftevis som slutlinje i hver strofe, gennem hele
digtet
Vugge-viser
Beroligende viser skrevet til de mindste børn.
Sov sødt, lille Jumbo
og visselul
nu bliver skoven så dunkel...
Øjerim
Ord, der rimer på skrift, men ikke når de udtales:
hat-sukat
Ørerim
Ord, der ikke rimer på skrift, men kun når de høres:
Blåt-tot, værne-terne

Kilder
digte.dk
Politikens Ordbog
Gyldendals Fremmedord
ODS
Wikipedia, dansk
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1996, DK 37.1489
(tilføjelser modtages med glæde på
ordloest@gmail.com
mærket ”Den forunderlige liste” og så
artikeltilføjelsens navn.)

kenneth krabat
juni 2009
(perfektion
hér standser liv
inspiration
hér begynder det)

Litterære Tidsskrifter på tryk og net
send bidrag, send, send, send - men tjek deres betingelser først...
AfsnitP http://www.afsnitp.dk/
Apparatur http://www.apparatur.dk/arkiv.shtml
Banana Split http://www.basilisk.dk/hjem/bs.html
Bogens Verden http://www2.kb.dk/guests/natl/db/bv//
Danish Literary Magazine (på engelsk) http://www.danishliterarymagazine.dk/
Den Blå Port http://www.denblaaport.dk/
Hvedekorn http://www.hvedekorn.dk/
Ildfisken http://www.anblik.dk/ildfisken/
Jupiter http://www.litteraturmagasinet.no/
kritik http://www.kritik.gyldendal.dk/
LOKE http://herlov.dk/
M gasin http://www.poetklub.dk/Default.asp?m=136
oplysningskontoret http://www.oplysningskontoret.dk/overste-kirurgiske/
ordkidé http://www.koordinat.dk/ordkide/#
Passage http://www.passage.nu/om.html
Recession, Institut for Nordiske Studier, KUA (tidligere Reception
http://www.reception.hum.ku.dk/index.html)
Sentura http://www.sentura.dk/
SFC - Science fiction Cirklen http://www.sciencefiction.dk/
Spring http://www.forlagetspring.dk/tidsskrift.html
Standart http://www.standart.nu/
Stern und Spielplatz http://www.sternundspielplatz.dk/Forside.html (tidl. GRAF
http://www.grafen.biz/)
Synsvinkler http://www.synsvinkler-sdu.dk/Synsvinkler.html Syddansk Universitetsforlag
Trappe Tusind http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/studiemiljeo/trappetusind/
Turbulens http://www.turbulens.net/
vandfanget http://www.hum.au.dk/nordisk/vandfanget/
Victor B. Andersens maskinfabrik http://victorbandersensmaskinfabrik.dk/
Visir http://www.visir-online.dk/indsend-indlaeg/

Links
Open Library
Registrer frivilligt dine bøger som en del af et verdensoverblik.
http://openlibrary.org

Forfatterworkshop - gratis
Blågårdens Bibliotek i august og september. 5 lørdage:
d. 8. august, d. 15. august, d. 22. august, d.12. september og d.19. september!
http://www.bibliotek.kk.dk/bibliotekerne/findbibliotek/bla/kalender/forfatterworkshop/

Litteratursiden.dk
ret din biografi og bibliografi og læg læse- og lytteeksempler
http://Litteratursiden.dk

Litlive
Find de seneste anmeldelser af obskure bøger og en del af de kommende
arrangementer
litlive.dk

Kunsten.nu
Sindsvagt mange spændende omtaler og arktikler. Not to be missed!
http://kunsten.nu

1800 gratis lydbøger til iPhone
http://macworld.idg.se/2.1038/1.232066/1-800-gratis-ljudbocker

DIAGRAM 9.3

http://thediagram.com

svenskpoesi.dk
http://www.svenskpoesi.se/

Andre Forfattersites

http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/andre-forfattersites

Gamle Nyheder
Desværre, Dan Brown...
Overskrifter handler ikke altid om indholdet i en artikel. Hér f.eks. er der meget at
blive klog på omkring forlagsbranchen - at der er mennesker bag det hele; den
eneste forskel redaktørerne og forfatterne imellem er hverken mindre eller større
end mellem regerings- og oppositionspolitikere...
http://www.information.dk/185082

Bogens fremtid er digital
http://www.information.dk/193174

Mønsterbrydere - fra helte til ligegyldigheder
Interview med Kristan Ditlev
http://www.information.dk/190210

Vi elsker bøger, men vi læser mindre og mindre
http://www.information.dk/185212

LEGATER OG KUNSTSTØTTE
nedenstående fremragende liste er gr. tidnød kalkeret direkte fra BUs glimrende
nyhedsbrev. Informationer af BU-interesse sendes til redaktøren for BUs
NYHEDSBREV, erik.christiansen@ab-bolignet.dk Nyhedsbrevet udsendes senest
midt i hver måned til medlemmerne og er uden ansvar for evt. fejl. Tilmelding,
afmelding og ændring af e-adresse til df@danskforfatterforening.dk
☻ L egater & stø tte
Søg Bib lioteksafgiftsp uljen, 1: Legater på 100.000-150.000 kr. kan søges af
alle forfattere, illustratorer af bøger og oversættere tilmeldt bibliotekspengene –
også dem under bagatelgrænsen – fra Biblioteksafgiftspuljen alias 10.-mio.kr.puljen. Fra ca. 1. sept. kan elektronisk ansøgningsskema hentes på www.kunst.dk >
litteratur > tilskud. Forbered din ansøgning omhyggeligt og send elektronisk i god
tid før 1. okt.
Søg Bib lioteksafgiftsp uljen, 2: Var du under laveste bagatelgrænse på 1000
kr. og derfor hverken fik brev eller penge 30. juni, kontakt da
bia@bibliotekogmedier.dk med dit CPR- eller forfatternummer og få brev på, at du
er tilmeldt biblioteksafgiften. Brevet skal bruges som dokumentation, hvis du søger
legat fra Biblioteksafgiftspuljen senest 1. okt.
Søg Bib lioteksafgiftsp uljen, 3: 310 (af ca. 22.000 søge-berettigede!) søgte i
2008, heraf fik 61 legat, træfprocent 20. Hver af 14 BU-forfattere fik 100.000 kr. 5
illustratorer og tegneseriefolk fik hver 50.000-100.000 kr. I år er der formodentlig
flere penge pga. ubrugte midler i 2008, søg, søg med gode ansøgninger! Om
bibliotekspenge, se www.bs.dk > biblioteksafgiften.

Søg Bib lioteksafgiftsp uljen, 4: Der arbejdes på, at meddelelse om legat gives
i januar 2010. Indtægtsmæssigt bliver de skattepligtige arbejdslegater derved
2010-indtægt, særligt af betydning ved modtagelse af indtægtsbestemte
overførselsindkomster og ved reduktion af arbejdstid. Se www.danskkunstnerraad.dk > kunstnernes beskatning.
Søg, søg … ud en at mis te mod et: Sædvanligvis er der legat til 20-30 % af
ansøgerne, dvs. nej til 70-80 %, så ta’ ikke et nej personligt. Mist ikke modet ved
afslag på afslag, hvis dit projekt ellers er godt, søg igen og igen. Ingen skal kunne
sige, at der ikke har været ansøgere nok. Skriv kort, tydeligt og kom straks til sagen,
for der er mere end 300 andre ansøgere i bunken. Samme ansøgnings-tekst kan jo
via computeren varieres i det uendelige, så hver ansøgning kan virke frisk og fuld af
begejstring. Undersøg dog før søgning, om legatet vil påvirke dine evt.
indtægtsbestemte overførselsindkomster som SU, dagpenge, boligsikring m.m.
Søg rejselegater, udgiv elsess tøtte, p rojekts tøtte m.m.: Generelle midler
for forfattere og illustratorer skal søges inden 1. okt. på elektronisk
ansøgningsskema fra ca. 1. sept. på www.kunst.dk > litteratur > søg tilskud.
Arbejdslegater på 50.000-150.000 kr. og rejselegater. Se tidligere modtagere på
www.kunst.dk > litteratur > hvem har fået tilskud. Generelle midler gav sidst flere
legater til illustratorer. Også frist 1. april.
Søg rejselegater…: Marienborgpuljens store rejselegater uddeles ikke mere.
Søg i stedet ”generelle midler” inden 1. okt. og 1. april. Se www.kunst.dk > litteratur
> søg tilskud.
Søg rejses tipendier fo r overs ættere: Søg www.kunst.dk > litteratur > søg
tilskud … inden 1. okt., 1. jan., 1. april, 1. aug. Skattefri når brugt i
Grønland/Færøerne/udland.

Søg for opho ld i Norden og baltiske lande: Alt for få danske forfattere og
illustratorer bruger mulighederne for skattefri rejselegater til ophold i øvrige 4
nordiske lande og Estland, Letland og Litauen. 4 årlige ansøgningsfrister, næste
mellem 5. aug.- 3. sept. og 14. okt.-11. nov. Se www.kulturkontaktnord.org
Søg for opho ld og researc h i øv rig e Norden: Kulturkontakt Nord (Nordisk
Ministerråd) uddeler midler til forfatteres og illustratorers ophold i øvrige nordiske
lande. 4 årlige ansøgningsfrister, næste fra 5. aug. med aflevering senest 3. sept.
Se www.kknord.org
Søg dramatiker-leg ater: Har du ophavsret til mindst ét produceret dramatisk
værk til teater, film, radio ell. TV, kan du søge arbejds- & rejselegater m.m., se
www.dramatiker.dk > fonde og legater > de kollektive forældede Copydan-midler.
Søg inden 1. sept. (og 1. marts).
Søg støtte til fo rfatternes ytringsfrihed: Mest for organisationer, søg
www.kunst.dk > litteratur > søg tilskud inden 15. aug.
Søg overs ættelsesstø tte: Dit udenlandske forlag kan søge inden 10. aug., 1
okt., 1. jan., 1. apr., til oversættelse fra dansk af skønlitteratur, herunder
børnelitteratur og tegneserier. Støtte kan kun gives inden udgivelse. Se
www.kunst.dk > litteratur > søg tilskud > oversættelsespuljen.
Søg prøveo versættelse: Få penge til oversættelse af din bog til fremmedsprog
fra www.kunst.dk > litteratur > søg tilskud. Korte børnebøger kan dækkes fuldt ud.
Få evt. forslag på navne på kvalificerede udenlandske danskstuderende for
oversættelse fra dansk til deres eget sprog fra bostrup@hum.kk.dk . Du eller
oversætteren skal selv markedsføre den prøveoversatte bog. Tyskland og Holland er
største ikke-nordiske muligheder. Løbende ansøgning, www.kunst.dk > litteratur >
søg tilskud.

TAK
for denne gang
ORDLØST holder en længere pause.
TeamOrdløst laver andre ting en tid, og vender måske tilbage, hvem ved.
Vi takker begge for lydhørheden og de gode tilbagemeldinger.
Det har været en fornøjelse!
alt godt,
kenneth krabat og Lonni Krause

sidste ord
“authorship is becoming poly-vocal and collaboral”
Jane Ginsburg, Professor of Literary and Artistic Property Law.
The Author’s Place in the Future of Copyright
foredrag på CBS 2.6.09

DANSK FORFATTERFORENING
Dansk Forfatterforening

er en interesseorganisation for
forfattere, illustratorer og
oversættere, med politisk og
skatteretslig status af fagligt
forbund.

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:
DFF arbejder for bedre vilkår på
1. Støtte arbejdet for evigt betrængte
alle områder, der berører danske digteres økonomi til arbejdsro, offentligautorer og illustratorer juridisk,
hedens forståelse og brug af digtet i den
kulturpolitisk og rettighedsmæsdigitale verden og skabelsen af forbindelsigt, herunder bibliotekspenge og sesveje de forskellige digtergrupperinger
forhandlinger med mediespillere
imellem.
som DR og forlæggerforeningen.
2. Gratis deltage i kurser, få rådgivning
Derudover muliggøres samarbejde om manuskripter, som 2 forlag har afvist,
forfattere, illustratorer og overmøde kolleger, deltage i arrange- menter,
sættere imellem, lige som der
via nyhedbrev blive informeret om legater,
informeres om legater, fonde,
refugier og internationale litteraturfestirefugier i ind- og udland, udvikles valer, og deltage i et levende netværk af
relevante kurser, gives gratis
forfattere og digtere, der ikke bare findes
manuskriptassistance, og inforpå nettet.
meres om alt af betydning for
foreningens medlemmer.
Kunstfonden tillader nu spoken worddigtere 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 hovedbestyrelsen 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.

