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uden tilladelse fra forlaget eller aftalt 
kompensation til de enkelte digtere, 
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Ud af alle tænkelige måder at lave tekst-
rækkefølger på har vi ordnet efter tegn-
mængde - fra det korteste bidrag, 1 
haiku, til det længste, en fuld samling.  
 
Bogens format og skriftstørrelserne er 
tilpasset en mobillæsers 6”-skærm, og 
efter bedste evne gjort læselig herpå. 
 
Digterne har overvejende selv skrevet 
egen biografi og udvalgt eget foto. 
Fotostørrelse beror på de tilsendte bille-
ders trykkekvalitet. Hvor det er skønnet 
nødvendigt, er info føjet til biografierne, 
der tillige for en stor del er gjort 
ensartede i sprogbrugen. Som hjælp til 
yderligere informationer er anvendt 
http://litteraturnet.dk-links, hvor det 
har været muligt. 

 
Tilføjede liniebrud er ulykkelig  

nødvendighed.  
Undskyld. 
 

 Redaktionen,  
 TeamOrdløst 

udgivet 20. august 2009 kl. 23.11 
 

(*1=ironi) 
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I min sjæls dyb er en ordløs sang. 
      -- Kahlil Gibran 
 
 
Without words, without writing and without books  
there would be no history,  
there could be no concept of humanity. 
      -- Hermann Hesse 
 
 
http://www.google.dk/search?q=ordløst 
      -- google ORDLØST

http://www.google.dk/search?q=ordl�st
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Kære Digter, og digtlæser, 
 
Nu er den her, Lyrikgruppens digitale digterantologi.  
 
Vi sendte invitationer ud til alle digtere i Forfatter-
foreningen, og modtog 119 bidrag - 70% fra Lyrik-
gruppens medlemmer og 30% fra medlemmer i fore-
ningen uden for L-gruppen. At kenneth havde glemt 
at udbede sig fotos og biografier fordoblede kommuni-
kationsbehovet, men foranledigede mange mailsam-
taler med foreningens digtere, som angav tydelige for-
skelle på digternes livsomstændigheder: Unge, yngre, 
ældre digtere, satte digtere, flagrende digtere, åben-
hjertige digtere, vrede digtere, sprudlende digtere, syge 
og døden-nær digtere, berømte digtere, desillusioner-
ede digtere, og digtere der evigt længtes mod skriften. 
Udskift digtere med mennesker og skrift med gerning, og 
tværsummen vil være den samme som for alle andre. 
En forskel? At digtere leder og finder med hjertet og 
omsætter det fundne hjerte i sang: Digt, poesi, lyrik. 
 
Antologien ORDLØST er på godt 1000 sider i proporti-
onsforholdet 1:1,353 (17x23cm). Og De sidder selvsagt 
ikke med siderne i hånden, men med eller foran en ma-
skine, hvor De for at navigere skal gå til indekset side 9:  
 

Klik på et navn i indekset og gå til den ønskede digter; 
klik på digterens biografi og gå til indeks.  
Eller indtast sidetal på digteren i din mobillæser. 
 



 
Over 850 sider er ren tekst; efterfølgende enhver 
digter er en kort biografi og foto af giraffen, og rundt 
om i teksten er illustrationer udført af inviterede 
billedkunstnere. 
 
Det skal understreges, at alle bidragydere i en monu-
mentalt og kollektivt generøs gestus har stillet deres 
værker gratis til rådighed for projektet, men at alle 
selvfølgelig bevarer ophavsret og copyright.  
 
Det svære: Digtere lægger ofte stor vægt på formen, 
hvor forandringer af linielængder og pauser ses som 
ændring af tekstens taktslag, og visse digte har måtte 
liniebrydes pga. bogens proportioner. Vi har ikke øn-
sket at træde på nogen, men gr. arbejdsmængden på 
en lille redaktion har det ikke været muligt at ligge i 
dialog om opsætning med hver enkelt. Vi har dog 
liniebrudt konsekvent og forsøgt at fastholde det 
iboende åndedræt.  
     Se f.eks. Trigger Olesens eller F. P. Jac - mange 
linier er for lange til sideformatet, men alle er forsøgt 
brudt i et digts egen vejrtrækning og sætningsresten 
flyttet to tabs ind. Ikke så kønt som en hel linie, der er 
ment hel, men det virker. 

 
Illustratorerne har selv valgt digte at illustrere, og illu-
strationer er indsat med al mulig respekt for tekstens 
parløb med visuelle paralleluniverser. Vi håber, at alle 
bliver glade for meddigtningen. 



 
Da tekst, der bliver frigivet til nettet, principielt er i 
omløb til evig tid, ønskede vi at linke til en biografisk 
institution med lang levetid - et sted, hvor antologiens 
digtere ville findes omtalt og deres biografier uddybet. 
På http://litteratursiden.dk synliggjorde bibliotekarer 
i undfangelsesårene 1998-99 deres lokale forfattere og 
danske notabiliteter. 2009 deles ansvaret for biografi-
erne af bibliotekarer og forfatterne selv. 
 
“Hvorfor en digital antologi?” vil nogen måske 
spørge. Vi er selvklart ikke flabede, så svaret lyder 
sådan hér: Vi vil synliggøre digterne i Dansk 
Forfatterforening og dermed DFF; fremvise ebogens 
muligheder; udfordre de kulturinstitutioner, som er 
sat til at begave og formidle kunsten og kunstnerne; 
udfordre biblioteks-afgiftssystemet til samarbejde, og 
opfordre kulturministeriet og regeringen til at støtte 
kunsten, snarere end konventionerne! Og så dele ud 
af gode hjerter. For, uden hjertets tale - hvad ér vi da? 
 
Redaktionen vil gerne takke alle, der har bidraget 
med energi, tid, tekst, tegning, foto og gode råd, for 
stor tålmodighed og entusiasme ift. projektet, og vi 
takker hinanden for samarbejdet og håber snart at 
blive mennesker igen, sådan hen på sen-sommeren. 

 

Deres mellemmennesker, 
kenneth krabat og Lonni Krause. 
- maj-august, 2009 

http://litteratursiden.dk
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Maria Call 
 
 

Et haiku 
 
 
 

hunden mellem dem 
to kvinder går hånd i hånd 

i forårssolen 
 

 



 
Maria Call, pseudonym  



Hans Tyrrestrup 
 
 

lige ved siden 
af ordet 
som ikke findes 
er det der ikke mere 
 
kun lyden 
af skygge 
da det faldt 
som en 
sart sonate  



 
 
Hans Tyrrestrup. Digter og maler, f 1944 i Esbjerg. Cand. mag, autodidakt. 
Digter: Debut i Hvedekorn. Digtsamlinger, antologier, essaysamlinger og 
kunstbøger. Eks: Solens Kuppel; Månens Muse; Fra Ordets Palet; Jerusalem Colours 
og Grøn Solfisk. Maler: Udstillinger og repræsentation på museer i ind- og 
udland. Medlem af PRO. Eks: Udstillinger i Paris, London, Rom, Beijing, 
Jerusalem, Washington DC, Riga, Skt. Petersborg. Info: Kraks Blå Bog, Weil-
bachs Kunstnerleksikon, Art Diary International. www.tyrrestrup.com  Atelier: 
Thorstrupvej 59, 6800 Varde og Rue du Comptoix de 1649, Meyrannes, F 
30410  Molières sur Cèze,  Frankrig. 
 
Foto: Bent Sørensen, MEDVIND FOTOGRAFI, medvind@medvind.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/hans-tyrrestrup 

http://www.tyrrestrup.com
mailto:medvind@medvind.dk
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/hans-tyrrestrup


Lola Baidel 
 
 

Én gang 
 
 
Én gang 
Har jeg set dig blinke 
Tage luft ind 
Se væk 
Og se på mig igen 
Forundret 
 
Én gang 
 
Det kan altså lade sig gøre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Lola Baidel, f. 26. marts 1951, coach, forfatter, digter og bogholder. 
Parafraseret fra hjemmesiden: Lola Baidel beskæftiger sig med afklaring i alle 
sine forskellige virker. Hun mener, at man står stærkere, når man ved, hvor man 
står - hvad enten problematikken er livsbeslastende valg eller "bare" hverdag 
eller økonomi. Debut med Du skal passe din have (1979). Seneste bog Som sendt fra 
himlen, 2001. http://coach2go.dk/lolabaidel.html 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lola-baidel 
 

http://coach2go.dk/lolabaidel.html
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lola-baidel


 



 

 
 

Murat Alpar, f. 1943 i Tyrkiet. Kom til Danmark i 1967 og har været her 
siden. Har til dato udgivet 3 digtsamlinger på dansk. Har oversat (mest) lyrik 
fra tyrkisk til dansk og fra dansk til tyrkisk. Underviser i sprog. 
 
Polaroid fra Hald Hovedgaard, foto: Peter Q. Rannes 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Murat-Alpar 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Murat-Alpar


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Kjær, f. 1949, har siden 1976 udgivet 8 digtsamlinger. De to seneste er 
haiku-samlingerne Små øjeblikke (2003) og Fnug (2008). Endvidere oversættelser 
af bl.a. Emily Dickinson og Gerard Manley Hopkins. 
 
Foto: Japan 2007 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-kjær

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-kj�r


Jens Fink-Jensen 
 
 

Sort sol 
  
 
Du går ind i mørket, 
og alt er sort 
  
Du fortsætter gennem mørket, 
og der er intet foran dig 
  
Der hvor heller intet er bag dig, 
møder du lyset 
  
Du ser at mørket 
bare er en del af lyset 
  
En sort og kølig pause 
i din lysende sjæls dans. 



 
 

Sort Sol, ill. af Winnie Meisler 
http://www.meisler.dk

http://www.meisler.dk


 

 
 
Jens Fink-Jensen, f. 1956 i København. Har siden 1981 udgivet adskillige 
digtsamlinger, noveller og børnebøger samt senest fotorejsebogen "Europas 
vestkyst – en fotorejse fra Skagen til Gibraltar" (2008). Mere information på 
www.jensfink.dk 
 
litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jens-fink-jensen

http://www.jensfink.dk
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jens-fink-jensen


Anette Tranæs 
 
 

Hvordan vil det være at dø 
 
 
Længere nede ad vejen 
løb dagene sammen til år 
jeg ikke kunne kende fra hinanden 
skønt jeg vidste 
at de var lige så forskellige 
som de mennesker, jeg går forbi 
lige nu, er forskellige 
 
sådan, tænkte jeg, 
vil det være at dø. 



 

 
 
Anette Tranæs, f. 10 04 1937. Uddannet socialrådgiver. Gift. Har 4 voksne 
børn-8 børnebørn og et oldebarn. Har efter en årrække som sagsbehandler i den 
kommunale socialadministration     i 10 år undervist på Specialarbejderskolen i 
Odense. Medlem af menighedsrådet gennem 8 år. Har udgivet 3 børnebøger og 
4 digtsamlinger. Debut 1973 Aldrig for et grønt træ - digte. Seneste samling Alle 
troede hun var ubevæbnet, m/ fotocollager af Martin Budtz, (ØK, 2001) 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/anette-tranæs

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/anette-tran�s


Hans Holten Hansen 
 
 

Jeg ser 
kun med mit tomme øje 
når de gør sig til 
vender det døve 
øre til deres smiger 
tager afsked med dem 
med den sanseløse arm 
 
Med resten af kroppen 
venter jeg nu 
på pinde så tynde 
at de knager og giver sig 
for hvert skridt 
væk væk 
på at de skal sige 
tak tak 
for sidst 



 

     
 
Hans Holten Hansen, f. 1966 i Usserød. Forfatterskolen 1989-1991, Inkognito, 
Samleren 1997, Omslag, Samleren 2000, Hundedage, Adressens Forlag 2006. 
Musiker, digter, forsikringsfunktionær 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/hans-holten-hansen

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/hans-holten-hansen


Knud Sørensen 
 
 

Nu vågner skyggerne op 

og efter nattens anonymitet 

begynder de 

at skyde deres kroppe op  

i det rum 

der langsomt danner sig 

under den nu lysere 

himmel, og snart 

begynder de at følge  

deres kroppes gang 

igennem en ny morgen,  

måske  

i håb om at genfinde  

en forladt drøm. 



  

 
 
Knud Sørensen, f.1928 i Hjørring. Uddannet landinspektør og praktiserede på 
Mors 1958-84. Er stadig bosat på øen. Debuterede i Hvedekorn 1952. Har 
udgivet ca. 40 bøger, omfattende digtsamlinger, novellesamlinger, romaner, 
biografier og debatbøger. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/knud-sørensen 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/knud-s�rensen


Simon Grotrian 
 
 

I en regn af fugle 
 
ser jeg livet 
 
ensomhedens hule 
 
blev mig givet. 
 
 
 
 

Det er mig, der drejer 
 
ikke kloden 
 
alle ting, jeg ejer 
 
mangler roden. 
 
 
 
 

Men Vorherre smeder 
 
neglevinger 
 
sengene, han reder 
 
er en finger. 

 



 
 
Vi skal åndedrage 
 
Himmelvorden 
 
under denne hage 
 
ser vi torden. 
 
 
 
 

Det er mig, der røber 
 
verdensgåden 
 
tårerne, der svøber 
 
dig i nåden. 



 
Simon Grotrian er salmedigter.  
 
Salmen er hentet fra VANDVIDSSALMER, 2009 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/simon-grotrian

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/simon-grotrian


Ida Hamre 
 
 

Kompositionstilløb 
 
 
linier - baner 
 
gader - gyder 
 
veje - stier - passager 
 
alleer 
 
boulevarder - smøger 
 
ringveje 
 
kryds 
 
knudepunkter 
 
rundkørsler 
 
med kraft 
 
og vild søgen 
 
og under de rette klimatiske forhold 

 



afdækker til tider 
 
utilgængelige veje 
 
udveje 
 
som ikke er blinde 
 
som ikke er afstikkere 
 
men genveje 
 
til sletter 
 
som ikke fandtes 
 
i stikordsregistret 
 
endnu 

 



 

 
 
Ida Hamre, f. 1941. Lektor, forsker, fagforfatter. 1993 ph.d. afhandlingen: 
"Animationsteater som kunstart og som led i æstetisk udvikling og opdragelse". 
Tidligere formand for teaterforeningen UNIMA DK. (Union International de la 
Marionnette). Engageret i multikunstarter og i mange kunstarter og deres 
samspil. Lyrikdebut i antologien Underskoven 3, 2009. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Ida-Hamre

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Ida-Hamre


Jakob Brønnum 
5 haiku til Rúna 

 
 
 

Natligt møde 
 

Dine ords vinger 
 

når mit tunge åndedræt 
 

jorden vågner brat 
 
 
 

Haiku 
 

Der lå et haiku 
 

med indestængt åndedræt 
 

et sted vi havde været 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Skridt 
 

Hører du kommer, 
 

dine skridt går foran dig - 
 

træder ind i mig 
 
 
 

Vindue 
 

Lyset og skyggerne 
 

ændres hver dag når din hånd 
 

mødes med solen 
 
 
 

Landskab 
 

Rejste i natten 
 

over drømmenes landskab 
 

Kroppen tog afsted 
 



 

 
 
Jakob Brønnum, f. 16.4. 1959 på Frederiksberg. Forfatter. Bosat i Örebro, 
Sverige. Uddannet teolog fra Århus Universitet 1992, desuden HumBas, RUC 
1981. Debut i Hvedekorn 1983. Har udgivet seks digtsamlinger, senest Vejen ud 
og vejen hjem, 2004 og fire romaner, bl.a. Kun sig selv, 2004 og Forfølgeren, 2007. 
Desuden bl.a. håndbogen Kulturhistoriske årstal, 2001, norsk 2003. Har modtaget 
flere legater, bl.a. fra Statens Kunstfond. Formand for den skønlitterære gruppe i 
Dansk Forfatterforening 1994-2001, formand for Baltic Writers Council 1999-
2001. Har anmeldt klassisk musik i Århus Stiftstidende og TV i Kristeligt 
Dagblad. Medlem af Dansk-Svensk Forfatterselskab, Dansk Forfatterforening 
og Jyllands Forfattere. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jakob-brønnum 
 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jakob-br�nnum


Bo Skjoldborg 
 
 

Sandbyen 
 
  
Tænk at skulle køre så langt i bus, byen sand 
som man forlader sit hjem 
forude sengene stolene 
bordtennis, et bordfodboldspil, 7 års lovlig solskinsrygen 
 
er her mon rent vand? de venner man drømmer 
aldrig ville efterlade en 
 
sandbyens empati 
 
blandt de indsatte tålte fortvivlede 
fra guderne på Trebevic 
 
udenfor sænker fuglene stille ved synet: ”Vi lever stadig!”¨ 
genskaber sig normale på en tilfældig himmel 
nær gule huse. 



 
 

Bo Skjoldborg, f. 1966. Debut 1991 Sangen fra de røde trompeter (digte). Har 
siden skrevet romaner, digte, essays, artikler og børnethrillere og er aktuel med 
bogen Flowskrivning - vejen til flydende skriveprocesser (Dansk Psykologisk Forlag 
2008).   
 
2003 skabte Bo Skjoldborg i forb. med børnethrilleren Vild flugt en helt ny type 
dialogforum på internettet - en hjemmeside, hvor børn kunne “tale” med en 
romanfigur og få indflydelse på de efterfølgende bøger i serien og blev indstillet 
til prisen Årets læseinitiativ på Danmarks Pædagogiske Universitet for ideen. 
Mere end 800 børn har siden benyttet sig af forummet. 2004 blev sitet udvidet 
med nok et forum – Mivers mail – hvor børnene kan skrive, hvis de føler sig 
pressede og stressede. Begge fora bor på www.vild-bog.dk. Se også: 
www.powerwriting.dk, www.boskjoldborg.dk og www.flowskrivning.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bo-skjoldborg

http://www.vild-bog.dk
http://www.powerwriting.dk
http://www.boskjoldborg.dk
http://www.flowskrivning.dk
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bo-skjoldborg


Niels Brunse 
 

 
En debattør forsvarer ytringsfriheden 
 
Hvorfor dog blive ved med at tale til jer 
I hører ikke efter, vel 
og aldrig så snart har jeg sagt noget 
før I mener noget andet med det 
 
I svarer i øst når jeg taler om pest 
I misser mine præmisser 
I surrer mine frie ord fast til gamle bovlamme krikker 
og driver dem rundt i den vante manege 
 
Jeg er for god til offentlighed 
fra nu af vil jeg kun tale når ingen lytter 
den eneste virkelig frie ytring 
er den der ikke høres af noget fremmed øre 



En debattør forsvarer ytringsfriheden, ill. Brian Dall Schyth, layout kk 



 

 
 
Niels Brunse, f. 24.8. 1949, har skrevet i snart sagt alle genrer og oversat 200 
værker fra andre sprog. Han har ikke tænkt sig at holde op. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-brunse

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-brunse


Lars Busk Sørensen 
 
 

Kærlighed eller kaos 
 
Hvor smuk er ikke den by, 
 der blev bygget 
efter kærlighedens anvisninger, 
hver sten har sin rette, hellige plads, 
alle mål er Skaberens oprindelige, 
og ingen tilfældigheder frister. 
 
Hvor hæslig er ikke den by, 
 der har været hjemsøgt 
af magtens lovløshed. 
Gaderne henligger i uhelligt kaos, 
røgsværtede murbrokker 
 griner dæmonisk. 
Tilfældighederne har frit spil. 
 
Der skal både Guds og menneskers 
 kærlighed til 
for at bringe orden i det kaos, 
 magten har efterladt sig. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kærlighed eller kaos, ill. Brian Dall Schyth



 

 
 
Lars Busk Sørensen f. 3.4. 1930. Debuterede med ”Digte” Gyldendal 1959. Har 
siden udgivet en række digtsamlinger. Fra begyndelsen af 80’erne især salmer. 
Repræsenteret i Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen, samt en række 
andre sangbøger. 
 
Det medtagne digt er fra 2007. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lars-busk-sørensen 



Kirsten Rask 
 
 

Ø-riget 
 
Nænsomt sænker sjælen særken, 
træder kærligt næsten nær, 
tænder sælsomt læbers værken, 
flænser længslens snære klæ’r. 
 
Øboer søger sørejsens føn, 
følger drømmens søde kløe.  
Bølgernes tøjlesløse løn 
løsner kødets bøse høg.        
 
Når året låner vårens kåbe, 
sår stråler i hårets strå, 
så vågner kådhedens tåbe,  
flår låsthedens låg på skrå. 
 
Nænsomt låner drømmen glæden, 
træder længslen sælsomt nær. 
Lægger bånd på kådhedsskøgen, 
sænker mørkets søde slør.               

 



 
 
Kirsten Rask, f. 11.februar 1951, er cand.mag. i dansk og lever af at skrive (mest 
sproghåndbøger) og undervise andre i at udnytte alle sprogets muligheder. Hun 
ser grammatik som en form for strukturel poesi og arbejder bevidst med 
stilistikkens virkefelt i teori og praksis 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Kirsten-Rask

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Kirsten-Rask


Annemette Kure Andersen  
 
 

Tankespind 
 
 
Alle de betragtninger, som jeg har gjort 
mig om dig, ligger nu spredt ud, så de  
dækker et større areal, for jeg håber  
at kunne finde et system i linjerne,  
men af en eller anden grund fortsætter  
du med at blive forbundet med de  
langstrakte enge, den gang du trådte  
ind i mit liv, ligesom dit ansigt kobles  
til erindringen om et digt og dine trin,  
der fører til en dør af glas, hæftes til  
en smule ensomhed drysset over mine  
læber, så hvornår foretager du din  
exit og jeg kan samle  
mig 
 



 

 
 
Annemette Kure Andersen f. 1962, cand.mag., Debutdigtsamling Dicentra 
spectabilis, 1991. Har oversat et udvalg af den italienske lyriker Giuseppe 
Ungarettis til dansk, udgivet en novellesamling og syv digtsamlinger, senest 
Andetsteds (2007). Har medvirket i tv- og radioudsendelser, bidraget til uden-
landske aviser og litterære magasiner og deltaget i internationale poesi- og 
kulturfestivaler. Udvalgte digte er oversat til 10 sprog. Annemette Kure Ander-
sen var redaktør af ”Hvedekorn” 1996-2001. Har modtaget diverse rejse- og 
arbejdslegater, frk. Suhrs legat, Edith Rode legatet, Hulda Lütkens legat og 
Statens Kunstfonds treårige stipendium. 

 
Det medtagne digt er fra juni 2007 
 
Litteratursiden:  
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/annemette-kure-andersen.

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/annemette-kure-andersen


Jan Morell 
 
 

ORDLØS 
 
Jeg ser hvad du siger 
Men hører det ikke 
Jeg er enig i det du siger 
Men hører det ikke 
Jeg siger velkommen i min lomme 
Men hører det ikke 
Jeg ser dit skjulte blik 
Men hører det ikke 
Jeg ser duften af kvinde 
Men hører det ikke 
Jeg kan se dine hjerteslag 
Men hører det ikke 
Jeg ser ordene mellem dine læber 
Men hører det ikke 
 
Jeg ser dig skrige 
Men hører det ikke 
Jeg ser dine brystvorter 
Men hører dem ikke 
Jeg ser dine hofter 
Men hører dem ikke 
Jeg hører ikke dit skød 
Men ser ordene 
 
❊ ❊ ❊   



 
ORDLØST 
 

…… 
………. 
…… 
………. 
........ 
……… 



 
 

 
Jan Morell er multikunstner. Debut 2003 med digtsamlingen Fyldt. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jan-morell 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jan-morell


Flemming Madsen Poulsen 
 
 

Undergang 
  
Landet Atlantis 
holdt op med at eksistere 
dengang en aprilsnat 
i "Titanic"s rolige ishav. 
  
En verden gik under 
med alle sine tallerkner, bestik, 
champagneflasker, dukker, 
spareskillinger, dagbøger, koppeattester, 
rejseforsikringer, 
noder til den sidste melodi, 
orkestergrav. 
  
Solen prøver at nå de døde 
som ligger under oceaner af hav 
og stirrer med tomme øjne 
i en verden 
som er holdt op med at leve. 
Uret er dødt 
og alt står stille. 
Drømmen sidder fast 
i ét forfærdeligt nu 
da fremtiden 
holdt op med at eksistere. 



 

 
 
Flemming Madsen Poulsen, f. 1947, beskæftiget ved mangt og meget i årenes 
løb, åndsværk som håndsværk. Gift siden 1973 med den samme; tre voksne 
døtre. Debut 1978. Har siden skrevet et hav af skolebøger om religion, historie 
og filosofi. Desuden er det blevet til fem digtsamlinger. Siden 1996 leder af 
Forfatterforlaget Attika. 
 
Litteratursiden:  
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/flemming-madsen-poulsen 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/flemming-madsen-poulsen


Jon Høyer 
 
 

  solopgangens sprog 
tavsheden mere ordløs 
   end ord kan sige 
  
  
  
   ingenting høres 
fjeldet er tyst som fjeldet 
   kun fjeldet høres 
  
  
   urskoven taler 
sit eget sprog siger jeg 
   ikke urskoven 
  
  
    lyd suser nedad 
trætoppen pensler månen 
    fuglen er fløjet 
  
  
    stjernerne sluger 
    alle superlativers 
    længsler på jorden 



 

 
 
Jon Høyer, f. 1942, tidligere lektor i dansk sprog og litteratur ved Islands 
Universitet og ved Åbo Akademi, forfatter og oversætter, foreløbig med 15 
skønlitterære bøger og 3 oversatte bøger bag mig. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jon-høyer 

 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jon-h�yer


Eske K. Mathisen 
 
 

Kast en død krage 
på myretuen midt i sole, 
og der vil ikke gå mange dage, 
før der er lige så lidt kød på den 
som på Det radikale Venstres 
principprogram. 
 
 
❊ 

 



 
Det er ofte de uanlagte, de ureglementerede 
stier i havekunsten, der er de mest interessante; 
smilerynkerne i havens ansigt. 
 
 
❊ 

 



 
Smider en grå sten 
i dammen: Plop! 
Lidt efter dukker den op igen 
og kravler på fire ben 
ind i græsset. 
 
 
❊ 

 
 



 
Ikke engang flette en kurv 
kan jeg. Eller stoppe en strømpe. 
Eller dreje en vals. 
Men drysse fint hakket persille over 
de tyndskallede, nykogte kartofler, 
så den falder som en tordenbyge, 
det kan jeg! 

 



 
 

Eske K. Mathiesen er fra den sønderjydske marsk, f. 1944 i Sønderborg. 
Folkemindeforsker, mag.art. i 1971. Debut i Hvedekorn nr. 4 i 1969. Første 
bog, Forårsrejsen [privat tryk], 1974. Har skrevet alt fra børnebøger til 
kunstkritik og godt 20 digtsamlinger. Tildelt livsvarige ydelse fra Statens 
Kunstfond 2002. 2004 kom Eske – Forsamlet poesi 1969-2004. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/eske-k-mathiesen 
 
Foto er taget af Janus Kodal i 2004, og kopieret fra 
http://www.inkinc.dk/eske_k_mathiesen.htm 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/eske-k-mathiesen
http://www.inkinc.dk/eske_k_mathiesen.htm


Rasmus Bjørgmose 
 

 
Jeg har set Kap Farvel 
 
 
Jeg har set Kap Farvel i solskin 
og Skagen i øsende regn, 
hørt hvidhvaler ånde i nordlys 
og drosler i sollyst hegn. 
 
Jeg har hørt på den knugende torden 
fra isens kælvende bræ, 
og lyttet til bladenes hvisken 
om elskov i bøgenes læ. 
 
Jeg har lugtet den stinkende hvalros 
og kostaldens rygende em, 
har indsnuset fjeldets balsam 
og engblommens duftende hjem. 
 
Jeg har smagt på den havfriske mattak 
og havens dugfriske bær, 
har sanset de store vidder, 
følt paradishaven nær. 
 
Var vejen end lang og kroget, 
jeg fandt dog et blivende mål: 
I mødet med dine øjne 
faldt loddet i glædens skål.                                         ... 

 



 
 
Rasmus Bjørgmose (grønlandsk: Ilinniannguaq) f. 25.3.1933. Uddannet lærer 
og journalist. Bl.a. skoleleder i Grønland og lærer i Sydslesvig, siden 1965 i 
dagspressen, redaktionssekretær og redaktør. Bl.a. skrevet 2 romaner, 4 
digtsamlinger, 6 børnebøger, debatbøger og grønlandsk parlør.  
 
Det trykte digt er skrevet 29.-30.01. 2008, Ilinniannguaq, Grønland 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Rasmus-Bjørgmose

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Rasmus-Bj�rgmose


Grzegorz Wróblewski 
 
 

DET SØDE LIV 
 
  
Jomfru Marias himmelfartsdag 
 
 
Mit navn 
Mit navn blev ikke 
råbt op 
 
 
(Vicky har brændt sine hænder 
på syre…) 
 
 
Gud skabte Himlen og Jorden 
Svinet gnubber sig op ad et træ 
  
 
Svinet gnubber sig op ad et træ 
 
  
Svinet gnubber sig op ad et træ. 
 



 
COMANDANTE 
 
  
Tiden læger alle sår. 
 
Bordet er dækket med 
 
en hvid dug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
DIGTE OM KUMULUSER 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle jeg for evigt tænke over, hvad 
 
hvirvlende kumuluser har at fortælle? 
 
  
 
Undskyld, men kumuluserne (dvs. skyer med lang 
 
horisontal udstrækning) har jo ikke noget at sige. 
 
 
 



 
LVS 
 
  
Lovlydigt 
 
Veldisciplineret 
 
Samfund 

 
 



 

 
 
Grzegorz Wróblewski f. 1962 i Polen. Bosat i København fra 1985. På dansk: 
„Siesta på Nørrebro” (1994); ”Hvis hver fluevinge er talt” (1999); ”Kopenhaga” 
(2001); ”Den ny koloni” (2003); ”Soul Rebel” (2006). Desuden bogudgivelser 
(digte/prosa/drama) i Polen, Storbritannien, USA, Bosnien-Herzegovina. Sidst: 
"Mercury Project" (USA 2008). 
 
Digtet kumuluser på dansk i samarbejde med Jakob Drong. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/grzegorz-wróblewski 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/grzegorz-wr�blewski


Christian Kronman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Heste på himlen 
 
I begyndelsen var lyset 
og i lyset er mulighederne 
billederne. 
 
Billedet kom til verden i en bølge af lys 
længe før vi så lyset 
vi dyppede fingeren i det 
og tegnede uforvarende heste på himlen 
og så vidste vi pludselig 
at det var en hest. 
 
Billedet havde givet sig til kende 
som begyndelsen til et sprog 
en holdning 
en forandring 
indefra af verden med verdens egne billeder 
begyndelsen til et billede af verden i vores eget billede. 
 



 
              Når du er væk… 
 
Når du er væk 
fylder tomheden meget mere end lykken 
når du er her. 
 
 
 



 
            Vi har kun det… 
 
Vi har kun det 
                    vi gi’r. 
 
Vi har ikke hinanden 
vi har jo ikke engang os selv 
livet har os. 
 
Livet gir os livet 
os selv 
og hinanden. 
 
Hvis vi 
gi’r os. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Kronman, f. 1939, debuterede som lyriker i 1974 med Nærtrafikanter - 
Glædesdigte og året efter som dramatiker med radiospillet "Den blå Guldsmed". I 
1992 debuterede han som gadedigter og trådte dermed i karakter som mundtlig 
fortæller – på versefødder: Hver lørdag i fem år stod han på sin kasse ved foden 
af Rundetårn og reciterede egne og andres digte for de forbipasserende. I dag er 
gadedigteren genopstået på Assistens Kirkegård på Nørrebro sammen med alle 
de andre digtere derude. Christian Kronman låner på sine rundvisninger sin 
stemme til de døde poeter, mod at de til gengæld låner ham deres digte. 
http://www.gadedigteren.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/christian-kronman 
 

http://www.gadedigteren.dk
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/christian-kronman


Karsten Bjarnholt 
 
 

Operation 
                Til "Mit Mørke" 
 
 
Jeg henvendte mig simpelthen 
på klinikken og anmodede                
om en operation, 
 
en stor én, sagde jeg, medicin 
virker ikke mere, kærligheden 
er for nedadgående, sagde jeg, 
 
skær, stik, bor mig i skallen! 
Hent min bror, den skiderik, 
op af den grå masse. 
Han er sort som graven. 
 
Luk forsigtigt igen, 
berør venligst ikke 
pikkens område 
 
eller det sted, Jesus lander 
og går ud i alverden 
foran sine frysende engle. 
 

 



 
Ræven en aften 
                 Til "Mit Mørke" 
 
 
Hver aften, mens jeg sad her ved vinduet 
og digtede, passerede ræven tynd, 
plettet forbi ribsbusken. Jeg ved ikke, 
om den så mig, den lignede bare  
en forbavset indremissionær,  
der i et glimt ser Gud. 



 
 

Karsten Bjarnholt (1944 - ) har skrevet 8 digtsamlinger og 1 roman, tekster til 
klassiske kompositioner af Henrik Colding-Jørgensen og børnesange. I foråret 
udkom et bind udvalgte digte, Jeg limer min kinesiske vase med tegninger af Lars 
Holbroe. I efteråret 2009 følger en ny digtsamling, Mit mørke . 2009 konstitueret 
formand i Dansk Forfatterforenings lyrikgruppe. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Karsten-Bjarnholt 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Karsten-Bjarnholt


Iben Claces 
 
 

Asketræ. 
Verden for verden  
vokser lysrødder, 
suger næring af ormegab/ klæge jordbundter. 
Gifttænder indlejrer mørket 
i rodsystemers blinde gange: 
Træet bærer sin vækst. 
 
Blandt kronblade græsser hjorte, 
halespejlets hvide blink  
gennem grønlige trævler:  
Æder den ypperste bark  
og taber stjernegevirer  
gennem grenværket. 
   
Ørnen kredser på vindene øverst 
og kilden nederst: 
Næres af tabte øjne og luftens gab, 
udfolder en trevlet åkande. 
Stænglernes og navlestrengens forvitring, 
harpikssydende,  
holder den sovende oppe 
mens drømmespejlet tipper/ regnbuen vender 
og kaster sin bro fremad  
i erindring: 
    

 



 
Rødderne slår retning i rummet 
og hager sig fast i tidens net.  
 
Jævndøgnsstormen svajer 
i rodnætter/ krondage. 
 
Slangeørnen surrer stormen fast 
til den drejende jord: 
Aksetræ. 
 

 
 



 

 
 
Iben Claces, født 1973, på Frederiksberg. Har vandret i de fire elementer på 
flere kontinenter. Henter som skrivende shaman mytologisk brændsel hjem til 
stammen, heraf tre digtsamlinger og en fortælling. På fodstien nu: Roman 
samles. Fungerende guide for folk i alle aldre med skrivedrømme.  
 
hjemmeside: http://ibenclaces.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/iben-claces

http://ibenclaces.dk
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/iben-claces


Narcisa Vucina 
 
 

SANKTHANSMYG 
 
  
 
 
ved bålet, sankthansbålet, sad vi, trætte af myg, af dagens 
 
dumheder, sad vi og lyttede til de forsamledes store 
 
oplevelser, én havde set vores statsminister gå helt uden 
 
bodyguards og snakke med de dødelige på gaden, sagde 
 
manden lettere chokeret og blærede sig, med jævne folk, 
 
sagde en anden, folk der kender øens sandflugt og 
 
vikingetidens reminiscenser. Vores to hænder flettede sig 
 
midt under sankthanssangen, 
 
vi kunne den næsten uden ad, jeg tændtes af dit blik, 
 
af dit myggebidte ansigt, et øjeblik 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sankthansmyg, ill. Eline Anthis



 
 
 
 

 
 

          ISLAND 
 
  
 
 
 
 
 
 
sprækker i jorddyngerne, uendeligt 
 
huller i sumpede bakker 
 
fjorde har standset vandet, fanget det i søer 
 
HRAUN, den størknede, lava venter på at  

sprænge sig selv i himlen 
 
havet tager svævende imod solens morgen,  

grusvejene snor sig 
 
 
 



 
 

Narcisa Vucina, f. Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, Forfatter og journalist. 
Digte i Hvedekorn 1986. Har fået udgivet digtsamlinger, bl.a. ”Min far sagde det 
bringer lykke (Tiderne Skifter, 2003), noveller og eventyr. Digte i flere antologier, 
herunder i Svingfigur. Kvindelige digtere 1980-1990 (Rosinante). Tredjeprisen ved 
den Internationale Poesifestival 2006 i Thessaloniki, Grækenland, Digtoplæs-
ninger, bl.a. på Bogmessen i Forum i 2002, dansk-græsk poesifestival i Athen, 
2004 og  i ”Espresso Mi Cultura”, Hollywood, 2004, Sarajevo Poesifestival, 2007 
og 2008.  
 
http://www.narcisavucina.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/narcisa-vucina

http://www.narcisavucina.dk
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/narcisa-vucina


Mehmet Özcelik  
 
 

VI VENDER HJEM  
 
 
Vi vender hjem  
til de døde med gråd.  
Vi vender hjem  
til naturen, dens profeti  
med forsinkede fly.  
Vi vender hjem  
til et spinkelt håb om liv.  
Vi vender hjem  
til gaden, korthusenes ruin,  
som var det en film.  
Vi vender blikket  
mod himlen med skrig,  
der forstummer.  
Vi vender blikket  
mod Mekka uden ord.  
Vi vender blikket  
mod solen, så natten forgår.  
Tårer bliver til vand  
og drømme til liv  
under ruinernes kirkegård.  
 
 
 

 



 
”FULDMÅNEN” - spillefilms-digte  
 
 
Foråret er visent og gråt,  
og det regner  
som en hed sommerdag.  
Jeg spørger mig selv,  
om det er os, der vågner for sent.  
Os, der svinger kniven  
for at mærke det at være.  
Og når du skærer i mit bryst,  
virker jeg en anelse træt,  
forældet måske.  
Tag dig ikke af det:  
Jeg elsker kun i bidder.  
  



 

 
 
Mehmet Özcelik f. 1966, Director, script and song writer, playwright, video 
and poetry installations... 1990, Can.art i litteratur fra Odense Universitet, 1991 
National Film School of Denmark, manuskriptlinien, Priser 1996: 1. præmie for 
skuespillet "Europas Gud Ramon", i Kulturby 96s drama konkurrence. 2002: 
Best Foreign Short Film for "Stranger Within Me", New York International 
Independent Video and Film Festival, USA. 2003: Best screenplay for "Stranger 
Within Me", USA. DCIFF Grand Jury Award for "Thirst For Revenge", USA. 
http://www.memofilm.dk/sider/CV.html 

 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/mehmet-Özcelik
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Michael Næsted Nielsen 
 
 

NATTEN 
 
 
Lad mig ånde dig blidt i nakken 
og kærtegne dig 
med mine kulørte blikke, 
nu i nat, her i dette øjeblik 
hvor mørkets hvidhed 
spejler sig i dine øjnes afgrund. 
 
Vil du åbne dit rum for mig 
og lade mig flyde ud 
i dine hænder? 
 
Må jeg lade mine fingre 
glide gennem dit hår 
og tro, at det er en fe, 
noget overnaturligt og magisk, 
jeg har med at gøre? 
 
Jeg vil gyse ved fornemmelsen 
af din krop 
her i mørket, 
mærke dine dufte 
og se månen bade dig 
i spindelvævslys 

 



 
Ud på natten vil jeg vågne 
badet i sved 
efter en ond drøm 
om at jeg har mistet dig, 
blot for at opdage 
at din og min krop 
er smeltet sammen, 
mærke din sagte, kølige ånde 
i mit ansigt. 
 
Og ud på morgen vil jeg se 
dine konturer blive gyldne 
i morgenlyset, 
lade dagen spejle sig 
i dit hår og skinne mig i øjnene, 
berøre dig let med en finger 
ned ad ryggen 
og se dig gyse i søvne. 
 
Jeg vil lade dagene blive lange 
sammen med dig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
ill. Joanna Jensen



 

 
 
Michael Næsted Nielsen f. 31.3. 1961. Bachelor of Science 1985 og Cand.scient. 
1990 i bio–logi og geografi fra Københavns Universitet. Talrige studierejser i 
Grønland, Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Arbejde som miljøsagsbehand-
ler ved MLK, Nykøbing F. 1991-95. Debut 1990 med digtsamlingen "Tusmør-
kelyd". Fuldtidsforfatter fra 1995 Foredragsvirksomhed på folkeskoler, efter-
skoler og ungdomsskoler med baggrund i forfatterskabet.. Jeg har siden min 
debut skrevet 11 digtsamlinger og omkring 40 romaner og noveller for det unge 
publikum. Mine digte er primært iagttagelser, indtryk, stemninger og følelser, 
som jeg forsøger at formidle videre i mine bøger. Romanerne er mest opbygget 
omkring historiske hændelser, især Danmarks og Europas historie. Jeg holder 
mest af at skrive for børnene og de unge, som er et både kritisk og særdeles 
lydhør publikum. http://klovi.dk 
 
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/michael-næsted-nielsen
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Ole Bundgaard 
 
 

Ordløst 
 
Ord  
Ord er løsgængere 
ord løse på tråden 
svære at fastholde 
selv ikke nål og tråd 
kan løse det 
 
Løsningen er ikke 
løsnet er 
 
Ord skal gå frit omkring 
være frit stillede 
løsagtige 
løse i fugerne 
løse op 
 
Det er blot det 
jeg vil fastslå. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Sisyfos 
 
Er jeg sisyfos eller 
er jeg sisyfos 
evigt forhåbningsfuld 
ser en ny dag imøde 
med fortrøstning 
i dag skal det nok gå. 
Om ikke i dag så i morgen. 
Stensikkert. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Lige nu 
 
Min mund rørte dine læber  
i det øjeblik 
du gik forbi mig  
i døråbningen. 
Jeg ville ønske jeg kendte dit navn. 
 
Du tabte dit hvide lommetørklæde 
men der var ingen til at samle det op. 
Da jeg fandt det 
var du for længst gået. 
 
Fuglene er tavse 
ikke en vind rør sig 
æblerne slipper grenene. 
 
Den blygrå himmel 
bilernes mumlen i det fjerne 
 
En kat henover græsset 
En flues summen 
 
Lige nu flyver svalerne lavt  
lige nu falder den første regn 
lige nu er jeg levende 
 
Nattens stjerner 
hvide i stilheden 
lige nu er jeg levende.          



 
 
Ole Bundgaard, f. 1947, har udgivet godt en snes bøger, heraf et par novelle-
samlinger, flere bøger med nonsensdigte for børn. Desuden 5 digtsamlinger. 
Den seneste ”Haiku, (366 nye danske haiku)” 2006, har fået overvældende 
anmeldelser: ”fuld af humoristiske, eftertænksomme og poetiske ord om livets 
mærkværdigheder og absurditeter..”, ”en født klassiker” er blot et par af ordene.  
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/ole-bundgaard
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Bjarne Kim Pedersen 
 

 
Seks sms om sex 
 
et kors hængende 
i en sølvkæde mellem 
de nøgne bryster 
 
hendes taske står 
pakket med natkjolen, her 
ligger hun nøgen 
 
den sorte blonde 
imod din blødeste hud 
kælende fingre 
 
smilet på dine 
læber morgenen efter sex,  
naturlig lipp gloss 
 
hånden på dit bryst 
tidlig morgen lysten, du 
åbner dig for mig 
 
håret dækket til 
fristeren sidder på lur 
i den næste mand 



 
NÆSTE STIK 
 
Jeg har skrevet 
om lugten af blod 
som driver fra 
den dræbtes båre 
om  
 
Antonio Curre 
 
Antonio, du 
søgte et dansk eventyr 
hadet dræbte dig 
 
men det bliver ved 
 
To mænd 
gæster i vores land 
på vej hjem fra arbejde 
de unge 
med hættetrøjerne 
k9vfri.dk 
det var dengang 
på Strøget. 
Taxa, taxa 
hvorfor kører du 
forbi 
Danmark går videre 
hjem fra julefrokost           



og kigger den anden vej 
mens de to mænd 
forbløder 
i rendestenen.          
 
Danmark mit fædreland 
hvorfor 
går du hjem 
småberuset 
mens de unge dræber. 
Er det vores børn? 
 
 
Det småregner 
blodet siver stille væk 
men lugten 
burde blive hængende 
i vores erindring 
 
blomster og 
lys lagt på fortovet 
det er vist det eneste vi formår 
en trist decemberdag. 

 
 



 
 
Bjarne Kim Pedersen, f. 1955. Debut 1982. Seneste udgivelse: Overhaling, 2009. 
Http://www.bjarnekimpedersen.blogspot.com 
 
litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bjarne-kim-pedersen 
 
(Antonio Curre, ung italiensk turist, blev 2003 knivdræbt på hjørnet af 
Blågårdsgade og Åboulevarden i København. En mindeplade er ophængt dér. 
Red.) 
 

Http://www.bjarnekimpedersen.blogspot.com
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bjarne-kim-pedersen


Angela Brink 
3 popdigte 

 
 

In Your Arms Tonight 
  
I stumble home 
Late every night 
Filled with booze and dirty offers 
And while I flirt with all the guys 
The nice girl inside me suffers 
I’m torn between her 
And the wicked one inside 
But they will live in peace with each other 
In your arms tonight 
  
 
 



 
Wires Of Steel 
  
How did you do this to me 
You don’t even really love 
Yet I am your slave 
And I want you to punish me 
  
Slap my face – take me when you want to 
I adore 
Every thing you do 
  
You’re too old 
I can’t control a thing 
Your heart is cold 
But you make my wires of steel swing 
  



 
Let’s Not Give It Up 
  
I don’t remember where you found me 
But I know where I woke up 
I don’t remember what I drank 
But I’m glad I didn’t choke 
  
I’d been looking for someone like you 
In the end it was you who picked me up 
I’m not proud of the way it started 
But now that we’re in it let’s not give up 
  
I searched for you without knowing 
That some day you would find me 
I had no control at all 
But I like the way things turned out to be 



 

 
 
Angela Brink, f. 1972. Religionsvidenskabsstudier 1993 – 1996. Uddannet 
journalist 2000. Skønlitterær debut i 2002 med romanen TÆSK, (Gyldendal).  
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Angela-Brink 
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Benny Pedersen 
 
 

3 HAIKU 
  
Vatskyer driver 
Vindmøllerne står stille 
i det grønne land 
  
Feriesæson 
Værtsparret rejser ikke 
Verden finder dem 
  
Marked i byen 
Endnu fugtige fliser 
Hvide bjørnespor 



 
POeSITUR 2009 
  
Igen glide 
gennem landskabet. 
Lade vinden 
forme ord 
i min mund. 
Nyde synene 
og savnet af dig. 
Som nu 
hvor jeg også 
savner synene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EFTER GUTENBERG 
  
Trods bogtryk, 
trods radio, aviser, internet 
vil næsten alt 
glide ud i glemselen. 
Kun det efterspurgte, 
fortolkede, genoptrykte 
vil finde vej 
til kommende slægtleds 
bevidsthed. 
  
Endnu kan jeg skrive 
med blyant på papir. 
Lade viskelæderet 
vente lidt endnu. 
  
  
  
  



 
MENS VI ANDRE VENTER 
  
Før faldt regnen let 
som haikudigte, 
der svæver mod 
dine sanser. 
Nu vælter den ned 
som ordstrømmen 
i et prosadigt, 
understreger håbløsheden 
i aftentomme banegårdscentre 
efter biografens lukketid. 
Endnu vises der film derinde, 
endnu er der historier herude, 
halvforliste skæbner, 
der slår et par aftentimer ihjel, 
udskyder hjemkomsten 
til de forslidte værelser. 
Indimellem ses en 
håndfuld kommende 
pushere, dealere, gorillaer, 
mordere og ofre. 
Mens vi andre venter. 

 



 
 
Benny Pedersen, f. 1954 i Uvelse. Mejeristuddannet. Undergrundsdigter og -
forlægger gennem rigtig mange år. Udgivet en række digtsamlinger på egne 
forlag (forlagene Legionæren, og Østby Mejeri). Seneste udgivelse Femtifire 
digte på Forlaget Ravnerock. http://www.sitecenter.dk/duplikator 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Benny-Pedersen

http://www.sitecenter.dk/duplikator
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Benny-Pedersen


Dorthe Emilie Røssel 
 

 
rytmisk flyder musikken ud i natten 
automatisk følger benene rytmen 
danse,  
jeg vil danse 
danser ud i mørket 
på nøgne fødder mellem palmer 
mod stranden 
under månen der er halv 
og ligger ned 
hvide tænder lyser i mørket 
følger fiskeren 
over havet i månestriben 
 
 
(Bali april 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

efterbillede 

jeg har badet i søens vand 

drukket dugdråber af træers blade 

 - tidlig morgen - 

forført af dufte fra hyld og syren 

kysset under træers blade 

elsket i baghavens skærmende krat 

set den fra halvmørket 

i caféen 

mørnede bånd bristet 

afsked ved lågen mod hulvejen 

knuget ametysten i hånden 

gaven fra elskeren 

knust faldt den på mørk jord 

udbrændte stjerneskud 

dage er blevet til fugle 

barndomshjemmet ved søen 

sunket i grus 

en dynge støv tilbage           



intet at hente 

gyngen klemt under vindfældet eg 

spættehuller i tørt træ 

udkig til verden bag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
glæde 

en lille glad brise med 

duften af sne 

bringer hilsen fra fjerne stepper 

alene med mine tusinde tanker  

gemt i tågen 

min håbløse kærlighed 

formet som dun 

ført bort med vinden 

vil græde har ingen tårer 

alligevel taknemlig opleves 

i bostedet ved engen 

hver ny dags gensyn 

vel vidende 

den ikke er en selvfølge 

glædes ved livet 
 

 



 
 
Dorthe Emilie Røssell, f. 1934, digter, forfatter, foredragsholder, maler. 
Bibliografi: Jeg brød et løfte, 2007 Roskilde Bogcafé. Erindringer fra 
besættelsestiden Lusitania - digtsuite, 2008 Bogforlaget v/D.E. Røssel 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Dorthe-Emilie-Røssel  
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Mogens Bynkou Nielsen 
 
 

Sjælen drak kirsebærvin  
 
i solen, en majdag for længe siden  
 
en skygge var fast i kødet  
 
en læge fjernede milten  
 
mens han kneb læberne sammen  
 
og en stær blandede sig fløjtende  
 
i alle strofer 
 
❊ ❊



 
3 digte  
 
 
Jern og læder, to 
størrelser, og metal bliver stærkt 
når det stritter lige op i luften 
som antenner, nu hører jeg at besværlige 
ord må gemmes væk i dag 
huset kan ikke rumme buskene 
og skoven, jeg kan genhøre katten 
når den træder ind af lemmen, den miaver 
ondskabsfuldt, som en glidende overgang 
til roser og hække og efeu 
  
  
❊ ❊ 
 
 
Græsset er gult foran stauderne 
lægens beduiner holder teltpause 
i lejligheden, jeg kan lægge et tæppe 
på fem minutter, men det bliver 
derefter, han siger: kommer du krybende 
her, for at få en recept 
nej, jeg er håndværker, jeg har min faglige 
stolthed, skibet er ladet 
med dronningens sølvmåger 
  
  
❊ ❊ 



 

Drømmen fortsætter i vandet 
hvor grøden er klart grøn 
jeg fortsætter med at sidde fast, og skubber 
til mig selv, længe ser det broget ud 
og cyklen har spørgsmål på hjernen 
en reseda gror i et nedlagt 
bageri, stadigvæk er sneglene 
sprøde og friske, og vi kan tilgive 
ordene, hvis vi vil, og lade dem bade 
i dammen 
 



 
 
Mogens Bynkou Nielsen f. 1953. Debut i Hvedekorn 1999. Tre 
digtsamlinger: "Et træ åbner sig", 2004; "Fra ø til å", 2006; "Pirolens fløjt", 2009. 
Medlem af Jyllands Forfattere. Bestyrelsesmedlem i 57nord, en lyrikforening i 
Aalborg. 
 
Litteratursiden:  
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Mogens-Bynkou-Nielsen 
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Bo Green Jensen 
 

 
OPDAGELSE 
 
Min elskedes krop er et lysende tempel 
En blød mave som jeg lægger min kind på 
før jeg begraver mit ansigt i varmen 
 
Hele det forår og hele den sommer 
var hendes ansigt det sidste jeg så før jeg sov 
og det første jeg så når jeg vågnede 
 
Under taget i det hvide rum 
med udsigt til skyer og stjerner 
blev min kærlighed til Frederikke 
 
Vi drikker så dybt af hinanden 
med vidtåbne munde, øjne og køn 
at sangen fra hjulene ikke kan høres 
 
Der er ingenting som trænger ind 
De sammenfiltrerede tosser i tårnet 
er som børn der leger kluddermor 
 
På den måde lykkes det dag efter dag 
at rekonstruere skabelsens aftryk 
og bygge det første mirakel igen 

 
 



 
Vi er brødet og fiskene, 
vandet og vinen. Jeg planter 
mit flag i den brændende busk. 
 
Du beder mig støde så dybt det er muligt 
da kontrast og konturer vender tilbage 
Du siger at blodet og sæden er os 
 
Og uden at ryste det mindste på hånden 
balancerer du hver sten i værket perfekt 
indtil slottet i luften står af sig selv 
 
Farverne brænder sammen med solen 
Alle verdens skygger spredes 
Alle verdens smil er dit 
 
Min elskedes krop er et lysende tempel 
Hele det forår og hele den sommer 
blev min kærlighed til Frederikke 



  

 
 
Bo Green Jensen, f. 1955. Cand.phil. i engelsk, kulturjournalist og filmanmelder 
på Weekend–avisen siden 1981. Har skrevet godt og vel 40 bøger i snart sagt 
alle genrer. Første to: digtsamlingen Requiem & Messe (1981) og ungdomsbogen 
Dansen gennem sommeren (1981). Seneste to: digtsamlingen Den store epoke (2004) 
og essaysamlingen Dét der bliver tilbage (2008).  
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bo-green-jensen
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Ellen Strandgaard 
 
 

Forår i Kulhuse 
 

Alt er grønt, 
Lyst og skønt. 

Humlen lydløst er begyndt, 
Snor sig frit mod askens top. 
Vinden hvisker til min krop. 

 
 

Sorte fugl 
fra dit skjul 

Bag det rustne cykelhjul 
Ser du mig lidt angstfuldt an. 
Mens du venter på din han. 

 
 

Kvidrelyd, 
Hjertefryd. 

Duer kender ej til dyd. 
Mejse, solsort, spurv og stær 

Danner kor i æbletræer. 
 
 

Fuglesang 
Dagen lang, 

Forår blev det nok engang. 
Blomster blomstrer gult og blåt. 

Solen, åh, hvor gør den godt. 
... 



 
Morgen i november 
 
Sol, du overvandt den mørke morgen, 
sender lave stråler til din jord. 
Gensyn i et bål med brede, gyldne flammer 
blænder mig med lykke, da du rammer 
mig og dine andre venner, som her bor. 
 
Sol, du smiler, da du ser min glæde: 
Gamle ven, hvor godt, du kom i dag! 
Kysser mig på hår, på øjne og på kinder, 
stråler med mig over fælles minder 
om de rige, fyldte dages duft og smag. 
 
Se, du rører ved en snavset rude, 
møder legelystne overalt, 
danser med et tog på endeløse skinner, 
kigger varmt på verden, mens du finder 
frem til dem, der længes efter sol og salt. 
 
Sol, du lærer mig at være men’ske, 
roligt følge banen, der er lagt, 
spejle mig i hav og stille regnvejrspytter, 
danse på en sky, mens jorden knytter 
nat til dag, og se og elske lysets magt. 
 



 

 
 
Ellen Strandgaard. Jeg er uddannet fysioterapeut i 1970 og blev cand. phil. i 
dansk 1981. Jeg har boet i Frankrig, i Skotland og i Japan og har rejst i Europa, 
Asien, Sydamerika, USA og Afrika. Jeg har aldrig været på Bornholm. For tiden 
arbejder jeg dels som oversætter og dels som fysioterapeut. En gang imellem 
skriver jeg en sangtekst.  
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/ellen-strandgaard 
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Leif Sørensen 
 
 

Niesky 
 
Hvis du rejser til Niesky 
husk at gemme dine forbehold 
i skovene langs vejen dertil 
helst bag et birketræ 
i starten af militær området 
ikke langt fra den gamle morterbane 
lidt væk fra forsagerne 
 
Når du så passerer 
det gamle savværk 
og kører hen over de toppede brosten 
Så vil du se 
at drømmene 
i form af en græsk restaurant 
allerede er ankommet 
 
Skulle du vove 
at dreje til højre 
før Brødre menighedens kirke 
vil du kunne se 
stasis forladte hovedkvarter 
Et stort flot hus 
ingen vil købe 
 

 



 
Og vent så på byens torv 
mellem de høje popler 
så vil du opleve 
at tavse gråhårede mænd 
trækker forbi med en indkøbsvogn 
og en kasse øl 
for at drikke ånden og tiden væk 
 
Det er byrden  
denne forknythed 
disse knyttede næver i lommerne 
Havde hvert tavse skrig 
været et birkefrø 
ville de have sået en skov. 
 



 
Hændelse 
 
Det ligner en dans 
men der er en 
som ikke danser med 
De tre andre er meget ivrige 
Så jeg blinker med det lange lys 
sådan lidt stroboskop-agtigt 
Får øje på køllen 
og dansen der fortsætter 
om ham den uvillige 
der nu ligger ned 
Dansetrinene rammer overalt 
den uvillige bliver 
til en ubevægelig bylt 
 
Jeg løber ind i dansen 
men den vil ikke have mig med 
den danner en line dance 
bølger frem og tilbage mod mig 
fordi jeg bliver stående 
tager de bylten med   
og danser væk. 



 
 
Leif Sørensen, f. 1959. udgivet to digtsamlinger. Med i flere jyske antologier. 
Medstifter af digtergruppen "Sen". Utallige oplæsninger. Medlem af Jyllands 
forfattere. Uddannet lærer.  
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Leif-Sørensen 
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Adda Lykkeboe 
 

 
Løft min kjole 
 
 
Gå med mig ud i  
sommernatten, 
se 
månen lyser blegt  
og tegner haven op 
med skyggefingre. 
Følg mig ind i skoven, 
hør 
nattergalen slår. 
 
Læner mig mod 
birkens hvide stamme, 
mit bryst er bløde puder  
mellem den og dig, 
løft min kjole, 
læg din hånd i skødets 
runde skål, 
kys mig, elskede, 
mit bæger flyder over. 
 
 
 
 
 



 
Du kommer mod mig 
 
 
Du 
kommer mod mig 
og 
tiden løber baglæns. 
 
Din  
gang er spændstigt let,  
på dine skuldre 
sidder 
vore drenge 
og åbner sig for verden. 
 
Nu 
følges du med 
unge mænd. 
Den 
ene bærer på sin skulder 
et barn, der åbner sig for verden. 
 
Så 
render tiden  
hen til mig, 
med 
dig. 
 

 



 
Vi 
mødes i et favntag 
som dengang  
vi var unge elskende 
 
 
 
 
 
 



 
Min tid 
 
 
Jeg vil   
nødigt 
slå tiden ihjel,   
min tid  
indfinder 
sig betids,  
når længe  
er nok, 
og forhandling 
om tidsfrist 
ikke er mulig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nytår  
 
 
Et år 
passeret, 
løbegalt 
 
Jeg anklager 
tiden 
i tide  
og utide 
 
Hvor blir´ du af? 
tag nu 
og bliv 
 
Jeg råber forgæves 
mens nutid 
blir fortid 
og fremtid 
nutid 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lykke 
 
 
Lykke 
kan man 
ikke  
kræve, 
ikke 
spare  
op, 
og ikke 
reservere 
 
Lykke 
kommer  
uanmeldt, 
hjertesvimmelt. 
og flygter 
ved tilvant 
omgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jord, du kære 
 
 
Jord, du kære 
længe tålte du os, 
ænsed vel næppe 
vort virke  
mer end græssende hovdyr  
og sabeltigres brøl. 
 
Nu vægrer du 
dit liv og dine vækster. 
De høje slanke bestier 
fik før du vidste af det, 
erobret både himmel,  
hav og dig. 
 



 

 
 
Adda Lykkeboe, f. 20. april 1939. Jeg har levet det meste af mit voksne liv med 
bøger. Som bibliotekar var jeg omgivet af litteratur, og jeg havde ingen fore-
stilling om selv at blive forfatter. Under et ophold i Toscana vendte min færøske 
barndom hos Franciskanersøstrene i Tórshavn tilbage, og mit liv tog en ny drej-
ning. Jeg skiftede spor, udgav min første roman i 1999, forlod mit arbejde og har 
siden levet som forfatter og foredragsholder. http://www.addalykkeboe.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/adda-lykkeboe
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Susie Haxthausen 
 
 

Gammel elskov 
Jeg bliver taknemmeligt, tvivlende glad 
når du kalder mit ansigt for smukt 
og ser på min krop med et lystent blik 
skønt den er gammel og brugt 
 
Jeg bli’r glad når du lister min dyne op 
og lægger dig tæt ind til mig 
Og vækker mig blidt ved at stryge min lænd 
og starter en listelig leg 
 
Jeg bli’r rørt når du kysser mit rynkede bryst 
og ta’r fat i mit løse kød 
Og tilgi’r den afbrudte søvn når du nu 
igen tænder ild i mit skød 
 
Jeg bli’r glad når du tænder lyset fordi 
du vil se mig i elskovs glød 
En ridderlig rejsning hylder mit køn 
og natten bli’r svimlende sød 
 
Dine barkede, følsomme hænder har ret 
når de sikkert og ømt finder vej 
Jeg kysser din skaldede isse og ved: 
Der er ingen elsker som dig! 
 
❊ ❊



 
De var her før os 
De bøjede sig ned og tog os på armen 
De var her før os, og de vidste hvordan 
Hver gang en af dem  
synker i jorden 
mister vi grunden  
til noget vi kan 
 
De bandt vores sko, de rakte os maden 
og gjorde så meget vi ikke forstod 
men at blive set af  
venlige øjne 
gav os en tro på  
at verden var god 
 
Den var gal når de tav og vendte os ryggen 
De sleb os med slægtens behørige krav 
Når vi er bange  
men gør det fornødne 
henter vi styrke 
fra noget de gav 
 
Det gode vi fik, skal vi gi’ til de næste 
For så kan vi bære at sige farvel 
Hver gang en af dem 
synker i jorden 
mister vi alle 
en del af os selv 



De var her før os, ill. Brian D. Schyth 



 
 
Susie Haxthausen, f. november1945. Har skrevet romaner, fagbøger og en 
enkelt børnebog, men er nu historiedigter og fortæller på fuld tid. Af og til 
opstår lysten til at skrive en sangtekst, som gode folk derefter sætter musik til, 
men hvad så? Hvordan formidler man en sang, når man ikke selv kan synge? 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/susie-haxthausen 
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Bert Blom  
 

 
Budstikken  
 
 
Hanens uniformerede skrig 
galer gennem gryningsdis  
reveillen går som en budstikke 
over diffuse landskabsomrids 
dykker ind i horisontens rødmen 
fortoner sig i fjernhedens søvn  
morgen efter morgen 
gentagelsens monotoni!   
  



 
Grænser  
 
 
Det er ikke de 
uendelige militære pigtrådsgrænser 
der begrænser os 
det er helt andre grænser 
der begrænser vore liv 
hensynsløst, nådeløst, ubarmhjertigt 
ordløst fra inderst til yderst – 
men der er grænser  
det vrimler med grænser 
fra grænse til grænse 
i livets og dødens 
ubegrænsede begrænsning! 



 
Alt i Altet  
 
 
Flagrende sjæle oppustet 
til ((((vibrerende)))) 
e-l-a-s-t-i-s-k-e 
bristepunkter 
i en blævrende diffus 
clair-obscur rumorganisme 
opsugende 
flydende guddommelighed 
på hypotetiske guders 
plastiske præmisser  
overalt i Altet!  



 
Boomerang 
  
 
De vises ordboomeranger 
svirrer i luften 
over vore duknakkede 
stivnede silhuetter 
som satellitter i evigt 
kredsløb om kloden 
undertiden grebet og returneret 
undertiden tilbagesendt 
som piggede 
stridskøller!  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Rummet  
 
 
Du færdes på 
Rummets yderste tærskler 
krydser korridorer 
af åndeløs angst og venten 
føler dig i pagt med 
evighedens tidløse begreb  
hvor du end er 
mærker du Rummets ånde 
i forårets fødsel i 
efterårets høstende jagtvinde 
når et orange blad 
med sin friske mund 
kysser din hede pande 
til afsked – undervejs 
fra tærskel til tærskel... 



 

 
 
Bert Blom, f. 1930. Debuterede med digtsamlingen Gudernes Bolig. Digte fra 
bjergene  1972. Har i alt skrevet 12 digtsamlinger, hvoraf 6 er blevet udgivet. 
Har desuden oversat 11 digt-suiter fra fransk, hvoraf  7 er blevet udgivet og 
har ydermere udgivet en enkelt prosalyrisk fransk bog. Har bl.a. oversat Saint-
John Perse, Alain Bosquet, Jean Giono, Joseph Conrad, W.H. Auden og 
Christopher Isherwood. Har senest udgivet Dagbøger og breve fra Mørkets Hjerte, 
2006. Har desuden medvirket på diverse CD’er og CD’rommer m.m.  
 
Litteratursiden  http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bert-blom 
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Tomas Lagermand Lundme 
 

 
Hvorfor har et samfund brug for fugle  
Hvorfor vil du ligge her og ikke der?  
Sengen er langt blødere hos de rige, siger man, 
og ingen ved, hvem der lyver. 
 
Det er pengene, det ved enhver,  
der begrænser din frihed, snører det ind til en lille ting 
man ikke kan have mellem hænderne, 
men kun i pungens vekselvirkende system. 
 
Nej, jeg ved det.  
Man sagde det jo langsomt og stille; 
det var børsspekulationer der ødelagde din søvn 
og gjorde det udslag, ja, vi rutsjede.  
 
Du kom løbende gennem skoven, det husker vi, 
og du lo med så bløde øjne  
  der forvekslede frihed med fritid. 
Du var nu ellers klædt som en ridder 
men adræt som et for længst hengemt samfund 
der ikke vidste, hvem der bekrigede hvem. 
 
Man sagde brug mig 
og lo hjerteløst. 
For man kunne jo ikke bruge mennesker 
på samme måde som penge, kunne man? 

g 



Du kom tilbage, 
dit hjem blev et fængsel. 
Det du havde gjort 
gjorde alle vi andre også.  
 
Så kom solen. 
Ja, solen kommer. 
 
Og man siger, se op – og så gør man det ikke! 
Fugle skal i hvilket som helst samfund  
  være repræsenter for de følelser 
vi ikke kender – eller har glemt –  
eller har fortiet ihjel. 
Så nu spørger jeg dig på trods af alt alligevel  
  med min egen stemme: 
Hvorfor har et samfund som vores brug for fugle? 
 
Dit svar må du sende til Gud. 
 
Eller i det mindste hviske til mig  
 
inden  
du  
sover.       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
foto: Boris Pratt Ruscalleda



 

 
 
Tomas Lagermand Lundme, f. 1973, forfatter, dramatiker og billedkunstner. 
Debut 1998 med kortprosa-romanen Forhud. Har siden udgivet to romaner og 
en række børne- og ungdomsbøger. Uddannet fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi 2002. Teaterstykker til scenen og hørespil/ krimiføljetoner til 
Danmarks Radio. Husdramatiker på Teater Får302. 
 
Litteratursiden:  
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/tomas-lagermand-lundme

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/tomas-lagermand-lundme


Lise Andersen 
 
 

Tågen 
 
skoven 
mørk 
af tætte graner 
 
du lægger mig 
forsigtigt 
i et aflangt 
hul 

 
jorden ånder 
sort 
fugt 
 
tågen 
trækker vejret 
tungt 
 
 
 



 
hvidlige drømme 

 
mellem nattens 
hvidlige 
drømme 
og 
sort stilhed 
 
du 
sidder 
ubevægelig 
på sengekanten 
 
hovedet 
hælder 
mod  
brystet 
 
et skær 
af gadelygten 
gennem 
gardinet 
 
nattrøjen 
hænger slapt 
over 
de kantede 
skuldre 

 



 
jeg               
vender 
ryggen 
til  
 
                                                                                       
 



 
Ocean 
 
du ta’r min hånd 
fører mig 
til blå 
oceaner 
 
på en flage 
langt ude 
ser jeg dig 
skyde 
jægeren 
 
du danser 
med isbjørnen 
to ulige 
skygger 
harmoni 
 
i hytten 
fyldt med mennesker 
mærker jeg 
forfrysningerne 
 
du masserer 
mine tæer 
bringer mig frisk 
hvalkød 

 



din varme 
bliver min 
smelter flagen 
går i ét 
med det blå 
ocean  
 
 
 



 
Woodoo 
 
vi maler 
hvidt 
omkring vinduerne 
så de onde 
ånder 
ikke skal komme 
herind 
 
så vi 
glemmer 
skuddene 
den aften 
du var så 
smuk 
 
i 
halvlyset 
vikles vi ind 
i hinandens 
rynker 
og brudte 
linier 
 
 
 
 



 
søulk 
 
snavsede pletter 
af sne 
I forkølede 
forhaver 
grå 
pakhuse 
 
han sejler 
skævt 
hen over gulvet 
klipper tiden 
ud 
med en saks 
 
børster krummer 
af trøjen 
stuen 
duft 
af gamle 
drømme 
 
                                                                                        
 



 
Blå bølge 
 
på netop dette hav 
har jeg sejlet 
er fløjet ud af en blå 
bølge 
 
skumbruset 
har suset i årerne 
og hvalens sorte 
skygge 
var en plet 
på nethinden 
 
jeg blev én af de 
blå 
dråber 
i havet 
 
og skyller lige nu 
ind 
på en fremmed 
strandbred 



 
 

Lise Andersen, f. 19. maj 1955. eg har rejst og boet i flere udviklingslande og 
synes, at mødet med andre kulturer er en udvikling for én selv. Men man 
behøver ikke rejse langt for at møde de store dramaer. De findes lige her - midt i 
blandt os, mennesker imellem og såmænd også inden i én selv! At skrive er en 
livsbetingelse for mig, og jeg er kun glad for, hvis nogle synes, at noget af det er 
godt at læse! 

 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Lise-Andersen
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 Charlotte Titika Røtkjær 
 
 

Kom nærmere.  
En vugge af sand, 
solens domæne,  
stig om bord. 
Tilsidesæt din krop for åbenbaringen, 
nåle smedet af rent lys  
og alt hvad du må undvære 
gennemtrænger dig. 
Kom nærmere. 
Jeg vrider selv din mest eksakte viden 
om til et tov af gåder 
du kan klamre dig til 
når sandet skrider under dig. 
Kom nærmere. 
Jeg er hverken ond eller god. 
Jeg er ørkenen. 
Jeg åbner mig smukt som en krop, 
tilbyder mine kurver og afstande, 
ånder iskoldt om natten, 
varmt om dagen, 
i kontrasten findes et spændingsfelt 
du tumler rundt i, 
draget af det jeg stiller i udsigt 
på horisontens bagside. 
De tidlige morgentimer har jeg pakket  
i mælkehvidt og intet 
og intet, intet har jeg forlangt tilbage.        



 
Jeg har blot modtaget dig og de 
der ikke kunne forlade mig i live. 
 
Nogen kaldte mig død. 
Den sande død og det der var 
knap så slemt. 
Er døden sand? 
Måske har døden hverken krop eller øjne? 
Måske kan døden hverken forfølge eller iagttage dig? 
Måske er døden blot et enkelt  
   uendeligt langt åndedrag 
holdt tilbage fra din mund? 
 
Men jeg ønsker ikke at gøre dig ondt. 
Jeg ønsker ikke at tage din tid. 
Jeg kan ikke ønske  
og tiden kommer til mig, 
glider gennem mig 
så jævnt og regelmæssigt 
at man kunne tro den ligger stille. 
Jeg vil ikke huske dig  
  hvis du forlader mig i live. 
Jeg kan ikke huske. 
Hvad angår mig 
er indfældet i sediment 
og dine fodspors præg  
udfylder højst  
  en plads i min glemsel. 

...



 
Charlotte Tititka Røtkjær, f. 1963 
 
Litteratursiden:  
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/charlotte-titika-røtkjær 
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Ole Meyer 
 
 

GOETHE, FEMTE  ROMERSKE ELEGI 
 
 

Her på oldtidens jord er krop og sjæl fundet sammen, 

og med klarere røst taler her gammelt og nyt. 

Her studerer jeg nu, og bladrer i klassiske bøger 

daglig med ny energi, ivrig, fortravlet og hed. 

Men om natten – ja dér gir Amor mig andet at gøre: 

er jeg mon lærer? elev? begge to finder vi nyt ; 

og hvilken læreproces: at følge de yndige brysters 

former med spejdende hånd – maven og hofternes fald ! 

Først nu forstår jeg til bunds hvad marmoret prøver at sige, 

ser det med følende blik, føler med seende hånd. 

Røver Hun end nogle timer af dagen, hvor jeg skal studere, 

får jeg dog, når det blir mørkt, rigelig kompensation. 

Ikke kun kys blir der vekslet, men også fornuftige tanker ; 

selvom hun sover ind, har jeg jo nok i mig selv. 

Digte har jeg endog forfattet i hendes arme, 

og med min prøvende hånd banket de stavelser frem  

på hendes skuldre og bag, som nu står så pænt på papiret, 

 



 

mens hendes åndedræts pust endnu gir genlyd deri 

– alt imens Amor ånder på lampen, og tænker på alle 

mine kolleger som han tjente på selvsamme vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ill. Brian Dall Schyth



 

OTTENDE ELEGI 

Elskede, når du fortæller hvordan ingen mennesker brød sig 

om dig da du var barn, ja end ikke din mor ; 

indtil du voksed dig større og stille forandred dig – gerne 

tror jeg det: du har jo nok været et særpræget barn. 

Ganske som vinstokkens blomster: de mangler jo farven og formen; 

druernes fylde og krop modnes kun langsomt og sent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1791, oversættelse Ole Meyer 1989-91)



 

 
 
Ole Meyer, f. 1947, cand.mag. dansk/engelsk 1973, oversat og udgivet bl.a. 
Dantes Guddommelige Komedie (2000, 4, udg. 2009). Har undervist bl.a. i 
gymnasieskolen, samt som dansk lektor ved Firenzes Universitet 2003-06. 
 
http://www.litteraturpriser.dk/aut/mo.htm 
 
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/ole-meyer
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Mette Tine Bruun 
 
 

Den første dag 
 

Og jeg møder dig 
sekunder før du træder  
ind i denne verden 
 

der er gitter, lys og 
familier imellem 
en blålig tråd strækker sig 
floden der har 
en bevægelse, et mål 
og ingen ved 
  

hvor den engang begyndte 
en historie 
der omslutter  
dig og genkendelsens 
port går op 
 
en frossen sø bag 
panden smelter 
i det øjeblik du 
træder ind i min 
verden 
 

med korsets tegn 
og skylden stemplet 
i min hånd.                                                                 ... 



 
Antagelser 
 

Du lægger en 
kniv på bordet 
fornemmer at  
jeg bør fyldes af 
angst 
 

er før blevet  
skudt ned på 
åben gade et 
projektil der delte 
mine tanker i to 
 

så jeg er taknemmelig 
for knivens tyngde 
fisken der snart  
skal sprættes  
op 
 

duften af hav og 
skæl der  
drysser på min hånd.   
 



 
Det evige spørgsmål 

 

Først senere opdager  
jeg at det er   
kvinderne der 
bærer kisten 
stiller den på isen 
 

hvidt på hvidt 
 

Spørger de: 
- Hvorfor sløret, der dækker dig til? 
 

Svarer jeg: 
- Lad mig beholde det 
  behagelige filter  
 

 endnu ikke parat til 
 at se  
 

prinsen der tilbeder mine 
fødder, knæler  
med en glasklar 
sko. 
 

 



 
Helligdage 
 

Kirkeklokken slår 
søndage og familien 
itu 
 

ved bordet er tavsheden  
gylden og børnene får 
skåret maden ud 
 

så meget nemmere med fyldte 
munde forstår de og 
ved ikke hvorfor.  
 

 



 
Overdragelse 
 

Spind og andre forviklinger 
bryder jeg igennem og 
dagen strømmer ind 
 

først lyset 
senere stemmer 
til sidst duften 
af nyslået græs 
 

plænen hvor de 
falder, skriger og bliver trøstet 
af en kærlig hånd 
 

Befriet lægger jeg 
nøglen under måtten lader 
andre komme til. 
 



 

 

 
Mette Tine Bruun, f. 1956. Debuterede i 1992 med digtsamlingen De 
betydningsfulde kvinder på forlaget Gyldendal. Har derefter skrevet digte, 
børnebøger og dramatik. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/mette-tine-bruun  
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Aage Jensby 
 
 

Vinter 
 
Sneens duer sover 
i vintergranerne 
Fluesvampens flag 
er gemt i jorden. 
Myrernes ruiner 
ryger ikke synligt 
skoven er vinterstille. 
 
En due 
drømmer lidt for stærkt 
den eksploderer lydløst 
et øjeblik er luften kolde stjerner 
grenen svipper op - ned   
så er alt igen tålmodig venten. 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
(feb. 2009)



 
Gammel 
 
Min hjernes drypstenshule 
er lukket for turister 
Søjlerne i skred 
som spøgelser 
En flagermus med unge 
falder ud af væggen 
 
Jeg er snart latin. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(digtsamlingen ”Nunatakker” 1964) 



 
Nedlagt 
 
Vingeskudt signal 
på yderste perron 
hvor rusten kryber 
over skinnejernet 
 
Retiraden låset af 
og med spindelvæv forseglet 
her kommer ingen 
DAMER eller HERRER mer 
 
Hovedbygningen har mistet 
sit emaillenavn 
men reklamerer stadig lidt 
for cognac og korsetter 
 
Vedbendrankens fri natur 
bestiger gavlens top 
hvorfra en solsort veloplagt 
varetager den videre befordring 
af stedets musikalske traditioner. 
 
   
 
 
 
 
(digtsamlingen ”Med 28 nøgler” 1987) 



 
Overfart 
 
Søuhyre 
rødt og grønt 
lanterneøje 
 
Over tåget hav 
sirenens mikro- 
skopiske repertoire 
 
Umådelige kølvandskrop 
omsider hjemme 
 
Færgen skutter sig 
i lejet 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(digtsamlingen  ”Med 28 nøgler” 1987) 



 
Suspenderet glødelampe 
 
Fjernet fra sin stilling 
landets højeste 
i Skagens fyr 
 
Blot fordi en enkelt 
nervetynd forbindelse 
har svigtet 
 
Skruet af 
ubrugelig 
men med affektionsværdi 
 
Kæmpefugl  
af helikopterslægt 
har løftet en generation 
af skibe 
 
Reduceret til 
et udblæst æg 
 
Tager afmontering 
          nedvurdering 
          savsmuld 
med beundringsværdi ro 
 
                
 



Véd den ejer kraft 
til et sidste 
knusende nederlag. 
 
 
(digtsamlingen ”Med 28 nøgler” 1987)  



 

 
 

Aage Jensby, f. 1926 i Nors, en lille stationsby i Thy. Gået i landsbyskole. 
Udlært bygningsmaler 1945. Har rejst en del i Europa, årene 1945 og derefter. 
Arbejdet som maler i Upernavik, Grønland år 1950 - 51. Lærereksamen fra 
Silkeborg Seminarium 1956. Lærer ved Silkeborg Seminariums Øvelsesskole 
1963 - 87. Bogudgivelser: Nunatakker, digte. 1964, Rim og remser uden bremser, 
digte for børn, 1967, Med 28 nøgler, digte, 1987, Sildekongens krone, erindringer fra 
besættelsen, 1995. Lys over Qrasorssuaq, minder fra Grønland, 1999. Deltagelse i: 
Nordisk Poetisk Årbok 1965,   Gruppe 66, 1966, 123 digte fra vor tid, 1966,  
Lyrikårbogen 1973, 1974 og 1977. 
 
http://www.williamdam.dk/forfatter.php?hvem=Åge+Jensby&language=da 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Aage-Jensby
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Steen Andersen 
 
 

1 
 
Bag sproget er der blomsterpragten 
og klipper som spejler sig i havet 
for at røbe alle de skær 
der ikke er markeret på noget kort 
 
horisonten er som gadernes pludselige stilhed 
nogle få meter fra hovedstrøg 
med kirkernes hvide stemmer 
og duft af madeira i årelang slummer  
 
øen kaster længsel efter fortidens rejsende 
der i sprøde ønsker går glip af kys 
nær lyn som viser vej til Brasilien 
for galionsfigurers triumf 
 
 
 
 



 
2 
 
Tegningernes sprøde streger  
gengiver noget andet    
landskabet på øens anden side 
som jeg ikke har set endnu   
 
klipper og sparsom vegetation 
nogle både altid på vej væk     
som om de kæmper mod strømmen      
og skal klare forbjerget 
 

 
 
 



 
3 
 
En klippe i drømmen 
vejer mere end dens landskab 
 
den holder mig fast et sted 
hvor erindring ikke eksisterer 
   
og kimingen skiftevis 
nærmer sig og drager bort 
 
 
 
 



 
4 
 
For at jage dagen, siger de altid 
så når de rejser væk drømmer de  
om øerne som ingen rejser til 
for ikke at forstyrre deres uro og fortabelse 

 
alle længslerne ligger derude 
kyster som kan anes en gang imellem 
 
til sidst tager drømmene ophold   
de steder hvor de foregår    
og skibe med arrede master  
løber på grund ud for en havn                                      
 
 
 
 



 
5 
 
Søvnløsheden her er forskellig fra andre steder 
havet lyder højere end om dagen 
og mørket er tættere på trods af byens lys 
 
hviskende stemmer er en usynlig vandring  
langs levadaer som selv i dagslys bør undgås 
og passes af spøgelser der har huseret 
lige siden Teixeiras dage 
 
søvnløsheden er kirkeklokkernes første ringen 
en trance hvor troen på det evige liv 
kun er mulig her på øen 
 
når jeg tvivler på at jeg har været i Funchal 
er der intet bedre bevis for at jeg kender byen 
når mangfoldigheden forekommer uvirkelig 
må virkeligheden være mangfoldig     



 

 
 

Steen Andersen, f. 9. oktober 1946. Cand.mag. i engelsk og dansk, lektor ved 
Køge Gymnasium. Har siden 1974 udgivet 11 digtsamlinger, senest Tidens 
mellemrum (2006), en rejsedagbog og en kriminalroman. Diverse artikler om 
Aksel Sandemose i tidsskrifter og antologier. De fem digte skal indgå i den 
næste bog. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/steen-andersen 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/steen-andersen


Birgit Kragh 
 
 

Mig og tal 
 
69 det er smukt 69 
som et mønster 
jeg vil finde mit mønster for tal 
jeg vil elske dem, 
danse med dem 
lade dem beskytte mig 
omfavne mig som 69 
det tal, jeg er 
hvornår gik det galt mellem os? 
 
Som en lille skolepige var jeg glad for tal 
jeg nød tabellerne, der kom ud af min mund 
jeg elskede også regnestykkerne 
der stod så flot på række 
frøkenen syntes,  
jeg skrev nydeligt, så tydeligt, meget fint 
til mellemskoleprøven fik jeg ug. 
 
Det var da jeg kom i I mellem 
jeg blev uvenner med tallene 
jeg kunne ikke forstå deres nye måde at være på 
i timerne med en streng, gammel frøken 
vendte de ryggen til mig 
 

  



 
I skolegården 
drengenes farlige tiltrækning 
jeg blev dum i hovedet 
og vild i kroppen 
og hormoner danser ikke med tal. 
 
Jeg forelskede mig i de lækre drenge 
som ville kysse med mig (og jeg med dem) 
de lovede hjælp med hjemmeopgaverne 
lokkede mig med tal 
dem nåede vi aldrig frem til. 
 
Jeg svigtede tallene 
for min lysts skyld 
jeg lærte aldrig at regne med dem 
at forstå deres hemmeligheder 
at blive fortrolig med dem 
at bruge dem i mit liv. 
 
Undskyld dejlige tal 
jeg skal nok finde jer igen. 
Vil I danse med mig? 



Mig og tal, Heidi Korsgaard 09 

 



 
Ord 
 
 
Ti stille 
I tumler rundt 
i mit hoved, i min mave 
i hele kroppen 
 
I står i kø I vil ud 
I slås om ytringsfriheden 
 
Men I skal ikke 
hverken ud i luften 
eller ud på papiret 
med jeres 
beklagelser, beskyldninger og bekymringer. 
 
I hvisker og tisker 
ribber op i gamle sorger og sår. 
 
I kræver forståelse, undskyldninger om forladelse 
I forlanger 
at et menneske 
som forløb sig 
for 30 år siden skal bede om tilgivelse. 
 
Jeg holder tand for tunge 
presser tungen i ganen og maser jer. 

 



I kommer først ud 
hvis I opfører jer ordentligt 
gør som Dalai Lama siger 
udtrykker medfølelse og kærlighed 
giver slip på jeres sårethed 
 
Gør I ikke det 
er jeg hellere 
ordløs. 



 
 
 

 
 
 

ORD, ill. WINNIE MEISLER 
http://www.meisler.dk

http://www.meisler.dk


 

 
 
Birgit Kragh, f. 16.03.1940. Seminarielærer, programmedarbejder. Debut 1975. 
Har skrevet børne- og ungdomsbøger, og lærebøger.  
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/birgit-kragh

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/birgit-kragh


Bente Smidt 
 
 

Narcissus 
 
Menneskene 
lagde han bag sig 
én efter én 
 
kærligheden 
kastede han af sig 
igen og igen 
 
afvisende vendte han ryggen til 
vandrede 
til skoven   
ved ensomhedens sø 
 
spejlbilledet 
fandt han 
det lokkende vandspejl 
hvor øjnene 
forelskede 
stirrede sig blinde 
på sig selv 
 
armene 
rakte han ud 
for at favne den anden 
intethedens vandplanter         



 
var de slyngarme 
han mødte 
 
skæbnesvangert 
uvidende 
søgte han og tabte 
sig selv 
 
spejlbilledet brast 
da tårerne faldt 
på søens blanke flade 
 
først da han rørte 
ved Dødsflodens spejl 
blev han ét 
med den elskede.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Narcissus, ill. Brian Dall Schyth 09



 
Hvem spejler hvem? 
 
I mine øjne 
kan du se et spejl 
hvis du vil 
 
i dine øjne 
søger jeg et spejl 
 
i mine øjnes spejl 
kan du finde dig selv 
med solstråler 
dansende i dit hår 
 
i dine øjne 
aner jeg omridset 
af et spejl 
 
det spejler en anden  
end mig 
 
i dine øjnes spejl 
genkender jeg ikke 
mig selv 
men en fremmed skikkelse 
 
i dine øjnes spejl 
ser jeg mig selv 
usynlig            ... 



 
Ekko 
 
Den fjerne stemme 
i skoven  
er alt 
hvad der blev tilbage 
 
fraværet  
blev hendes kærtegn 
 
som menneske forsvandt hun 
mere og mere 
mellem træstammerne 
engang 
i tidernes morgen 
 
kroppens liv 
visnede stille hen 
som blade der dør 
når årstiden byder det 
 
foråret 
blev ikke Ekko 
forundt 
livets genkomst 
var ikke hendes 
 
ikke-liv 
blev hendes liv            



selvudslettelse 
blev hendes svar 
på Hera’s dom 
på Narcissus’ hån 
 
kun som skygge 
på evig vandring 
lever hun 
usynlig 
for menneskenes øjne 
 
kun som ordspejl 
høres hun 
af dem 
som vil høre 
sig selv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ramt af lyset 
 
Mit hår går op 
i luer 
 
én efter én 
fjerner  
jeg 
de utrættelige 
dansende solstråler 
 
brænder mig 
igen og igen 
 
uvant 
med at fange solreflekser 
filtrede ind 
i mit lange hår 
 
ramt af lyset 
beder jeg til 
at regnen snart 
må falde 
og lindrende 
køle mit hår 
 
når tiden er inde 
vil jeg påkalde 
lynet              



til at splintre 
dit spejl 
 
befriet 
vil jeg flette 
mørkets blomster 
ind i mit hår. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
Bente Smidt, f. 1947 på Frederiksberg. Nu bosiddende i Vestjylland. Uddannet 
som cand. Psych. på Københavns Universitet i 1981. Arbejdet i mere end 25 år 
som privatpraktiserende psykolog. Har udgivet en psykologisk fagbog og flere 
digtsamlinger. Spejldigtene blev til i 1995, på foranledning af Holstebro Kommu-
nes Kulturudvalg, som afholdt en udstilling under temaet ”Genspejling”. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Bente-Smidt 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Bente-Smidt


Thurston Magnus 
 
 

31 
 
ren / som et rent glas / er smerten // forandring fryder 
/ og hvad / havde du ærligt talt / forventet dig selv // 
der kvidres vel lystigt videre / om alle ting udenom // 
min afgang / kunne aldrig være andet / end en lille 
hilsen / til folket // jeg har aldrig postuleret at være til 
stede / udelukkende / for andres skyld  
 
❊ 

 
32 
 
hvor mange gange i træk / kan du gøre det samme / 
uden at køre træt // inde / i kraniekassens / 
forkrampede modul / sidder jeg / og ter mig / som en 
selvoptagelse  // jeg mener / det meste jeg siger / bare 
ikke / ofte nok // jeg mener / det ligger og bobler / et 
sted under huden / og hvad er så det // kun en anelse / 
men jeg arbejder / mig ind på det 
 
❊ 

 
33 
 
han tænker / hvad man kan gøre / ved disse mennesker 
// dem hvis tunger / har vokset sig for store / til deres 



kæft // det gælder om at formulere sig / idiotisk nok / 
til det kan forstås // han håber / et rytmebrud / vil 
vælte stensætningerne / og afsløre nye mælketænder // 
hvem har aldrig overvejet / om de selv stod i vejen 
 
❊ 

 
34 
 
jeg beundrer din energi / ja / jeg sagde / energi // 
ordet sjæl / var ikke opfundet / da jeg blev født // alt 
hvad jeg overkommer / er at notere / notere tingene 
som de sker // lad ikke dette være en skåltale / men / 
og jeg må understrege / men / der er noget helt galt / 
med dette bord // er der nogen her ved bordet / der 
gider betegne dig som andet / end husdyr  
 
❊ 
 
35 
 
en delvist solrig dag / og hun tager jakken på / for at 
virke sikker // nej se / en fugl / i femte linie // digtene 
på skrivebordet / minder hende om hujende børn / der 
ivrigt prøver at fortælle en vits // så forsvinder fuglen / 
i tiende linie / som om den blev forstyrret // spekuler 
ikke / mere over den // alle er kritikere  



 
 
Thurston Magnus f. 1978 er litteraturkritiker for MetrOrd, stiftende medlem af 
lyrikgruppen **Projektør med hvem han har udgivet albummet Linie Ud. Han 
skriver eksperimenterende lyrik og prosa, ofte i hybridgenrer. Betegner sig selv 
som rock’n’roll-oplæser. 
 
I Lyrikgruppen i DFF kaldet ”manden uden filter”, og den eneste blandt grup-
pens 4 poetiske konsulenter, som ikke er medlem af DFF.  Tak for hjælpen, 
Thurs. 
 
Google Thurs, http://www.google.com/search?hl=da&q="thurston+magnus" 

http://www.google.com/search?hl=da&q=


Anita Wood 
 
 

      Liv 
 

   I 
 
Kønnet brænder.  Helvedsild. 
Sæden angriber.  Dræbersæd. 
Besmittede omvendte kys. 
Tunge mod tunge.  Køn mod køn. 
Tunge mod køn: 
Glidende spyt og slim. 
 
 
 
   II 
 
Deformerede æg.  Angrebne æg. 
Slangeægget skyder ham.  Glat og tør. 
Bugtende.  Glidende.  Stille.  Genfødt. 
Ånder rosenblade. 
Lyse silkehår runder hovedet.  Fuglenakke. 
Tykke læber sutter vorten. 
De mindste hænder griber mælkebryster. 
Moderkagen udstødes.  Navlestrengen brister. 
 
 
 

 



 
   III 
 
Enhed. Treenighed. 
Trekant indsluttet i cirkel.  Cirkelsol. 
Solcirkel.  Stjernenatten løfter himlens skydyner. 
Over sovende markens liljer. 



 
           Isolation 
 
   I 
 
Vreden dirrer. 
Ytringer på bordet. 
Hånsord sprøjter ud. 
Antydninger camoufleres. 
Krybende hunde logrer mellem benene. 
Angsten springer op.  Bider i struben. 
Blodet fosser. 
skrigende løber sønderrevne lig. 
Magten æder sig op. 
 
 
 
   II 
 
Bider tungen over.  Blodet siver mellem tænder. 
Kniven åbner brystkassen.  Hunden flænser lårmuskler. 
Flænget mave udgyder tarme.  Fuld af orm. 
Skriget spyttet tungen ud.  Øjenæbler hvælves. 
Kønnet intakt.  Fuldbyrdet. 
 
 
 
 

 
 



 
   III 
 
Solen spejles i have i søer.  Rosa himmel. 
Grøngyldent vand.  Grøn jord. 
Blå silkekappe blæser. 
Alene. 



 
      Gudens måltid 
 
   I 
 
Fuglekvidder.  Solfakler mellem træerne. 
Kornet vipper.  Skyerne sejler.  Idyl. 
Sødladent vibrerer musikken.  Vammel. 
Uvejret knebrer.  Halvtreds atonale trompeter skingrer. 
Idyl og disharmoni. 
Kælen idyl.  Snigende. 
Torden.  Lynild.  Rovmord. 
 
 
 
   II 
 
Indsmigrende rovmord.  Glider. 
Forskønnet mord.  Dødens triumf. 
Et festmåltid.  Den rødeste vin.  Det friskeste kød. 
Ådselsæder. 
Din ånd din snilde dit instinkt. 
Pumpemusklens adrenalin forstørrer mit mod. 
Min fyldte maves rædsel. 
 
 
 
 
 

 



 
   III 
 
Hans broder tænder offerbål.  River kroppen itu. 
Findeler.  Kaster indvolde på flammerne. 
Inden offerrøgen stiger gribes broderen af sult. 
River gudens måltid til sig. 
 
 
 
   IV 
 
Guden ler. 
Som din skygge vil jeg være hos dig. 
Anfægte dig. 



 

 
 
Anita Wood, f. 1943 i november. Uddannet kunsthåndværker. Har fået udgivet 
5 digtsamlinger og deltaget i en antologi. Jeg maler oliebilleder, akvareller og 
tegner lidt. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Anita-Wood  

 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Anita-Wood


Cindy Lynn Brown 
 

U
d &

 Se 
 I H

vad er der at se, striber, fingeraftryk 
lyserøde træ

er, spredt, flim
rende køkkenbordsblom

ster, næ
rm

est grå 
et blegt gennem

sigtigt ansigt, briller af m
etal  

ingen artikler, artefakter, m
en vi leverer ud af huset, alle de kuverter du skal bruge 

eller buffet efter eget valg, porto og m
om

s inkluderet  
et læ

rred i okker stritter frem
 gennem

 hullerne i nattehim
len  

som
 om

 vi kunne røre ved det 
 m

en så ringer alarm
erne m

ed en ubæ
rlig sitren  

w
e kindly ask all passengers to contribute to a peaceful atm

osphere  
 vi tillader os at udbede os en atm

osfæ
re, væ

r venlig at stille den bag sæ
det  

væ
r venlig at m

arkere navn og adresse  
oplyse IP

, C
P

R
 og din yndlingssekvens fra D

esperate H
ousew

ives 
der m

angler lidt panik, et desperat pift  
en Sudoku allerbagerst, spinkel og hostende stille 
hvis atm

osfæ
ren forsvinder der bag sæ

det  
kan den afhentes på hittegods, punkteret og klistret 
m

en ellers så god som
 ny, så hvid som

 sne og så sur som
 æ

blesaft 
 

 
 

væ
r venlig at udglatte rynkerne om

 m
unden, nu vi er ved det 

på portræ
ttet er huden niveablød 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 



og udskil venligst ingen sekreter, ingen væ
sker af nogen art  

som
 om

 de ville betale for at se på det  
som

 om
 vi ville betale for at se ud gennem

 ruden 
for at afkode andres fingeraftryk 
   

 II 
D

er er ikke m
eget at kigge på  

bladene danner m
onotone m

ønstre over knæ
 og læ

gge 
m

en ventetiden kan m
ed fordel udfyldes  

af en af en rask lille ud-af-kroppen oplevelse 
for vi m

å helt derud, hvor der ingen vej er tilbage 
og helt derind  
hvor hverken køleskabet eller bogreolen definerer os 
og når det er blevet ligegyldigt  
om

 der står L
idl eller Irm

a på skraldeposen  
er der endelig et svar 
nydeligt pakket ind fugtige spindelvæ

v  
og forlæ

ngst glem
te sandkasseøjeblikke 

og når du alligevel er derude  
kan du så ikke tage noget læ

kkert m
ed tilbage  

bare et udkast, et første tilbud 
 

 
 

 
 

 
der er så m

eget at udbetale  
når først du er tilbage i kroppen, under uret 

 
 

 
 

 
 

     
 



 
rulletrapperne udsender et skæ

r af noget okkult pludselig kan de blive usynlige, 
forsvinde ind i deres sm

alle revne  
og opsluge kufferter, støvler, tånegle  
m

ed deres diverse vedhæ
ng 

 F
acebook spørger  

hvis du var et tableau, hvilket ville det så væ
re  

F
acebook form

ulerer sig ofte sådan 
lidt ude af trit, lidt kantet  
m

en besvarer i det m
indste altid selv sine spørgsm

ål 
uanset hvor irrelevante de m

åtte væ
re 

du er et tableau af D
elacroix  

hoverer F
acebook for eksem

pel i dag  
på den m

indste bæ
rbare skæ

rm
 

m
ens forsinkelsen stadig øges  

fra de indledende tre m
inutter, altid i intervaller på tre 

D
elacroix synes ellers uendelig fjern  

m
ed sit passionerede folkeoprør  

fra denne håndtam
m

e perron 
her er ikke plads til røde faner, der stolt vajer  
knyttede paroler om

 frihed, gevandter der blafrer 
 

 
 

 
 

nej der er alt for m
ange sekunder hobet op 

der var forudbestem
t til andre gørem

ål  
m

en blev efterladt her 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 



 
m

odvillige klem
m

er de sig sam
m

en  
m

ellem
 sandaler og støvler, de klistrer sig til sålerne 

i håb om
 at undvige deres kedsom

m
elige skæ

bne  
undslippe og opleve andre steder 
 det nytter ikke at væ

re for selektiv, tag hellere til takke  
hvis du ikke vil bruge resten af tiden 
på at tæ

lle de stadig grønne og de allerede visne blade 
    

III 
  V

i kan observere visse variationer  
sm

å udsving, alternative valgm
uligheder 

hvem
 ved hvad det kan udarte sig til  

hvis vi stirrer intenst læ
nge nok  

der er plys, der er plastik/der er bittesm
å firkanter  

der igen og igen glider ind i hinanden 
 

 
 

 
altid er der nogen der udebliver fra det afgørende øjeblik  
nogen der absolut skal tiltræ

kke opm
æ

rksom
hed 

som
 om

 deres eksistens afhang af det  
 

 
 

 
 

 
 

     
 



de kom
m

er løbende som
 dørene sm

æ
kker 

eller de skulle lige ud at ryge  
for at m

arkere den artistiske selvstæ
ndighed  

og pludselig var det sent, der var polkaprikker på væ
ggen  

autom
aten svarede flabet  

og slugte dankortet, uden videre 
 vi er udgået for dagens sandw

ich, beklager m
eget  

m
en prøv i stedet vores norske pastasalat 

det er ugens tilbud og du får sennep m
ed i købet  

og en serviet m
ed dine initialer påtrykt 

 og du kan ræ
kke ud efter skyerne  

m
åske vil de næ

rm
e sig blidt 

forsigtigt okkupere det ledige sæ
de overfor  

og hem
m

eligt kæ
rtegne dine ben under bordet 

du kan knytte venskaber uden ord  
bestående af fagter og seancer m

ellem
 sten 

ingen kan tolke dine pupillers bevæ
gelse  

eller m
åden du sæ

tter label på din kuffert, lidt skæ
vt 

 du kunne udfylde andres rubrikker i søvne hvis du ellers gad 
og ikke havde for travlt m

ed at dow
nloade hits  

hvis nogen m
anglede en sekretæ

r, der registrerede alt  
 

 
 

 
     

 



 
hvert strøg gennem

 hår 
tungen der strejfer læ

ben  
de spidse ører der stikker op af kurven  
og antallet af riller i skosålen 
for ikke at tale om

 antallet af tags på hoveddøren  
gange nyhedsoplæ

seren røm
m

er sig på upassende steder  
og kvitteringer der forsøm

te og alene  
ender deres dage ved siden af Super B

rugsens skraldespand 
ja så kunne de jo prøve at spørge  
hvis der vel at m

æ
rke hørte et plausibelt honorar m

ed  
m

en m
åske du alligevel burde takke nej  

der m
å vel findes andet at tage sig til på rejsen 

end at observere andre m
enneskers variationer      



 

 
 
Cindy Lynn Brown, f. 1973 i en dansk/amerikansk familie. Mag. art, 
underviser, oversætter, foredragsholder samt leder af et skriveværksted på Fyn. 
Arrangør af den årlige Odense Lyrikfestival, Har bidraget til tidsskrifter og 
antologier og debuterede i 2009 med Korrektur på forlaget Spring. 2009 
konstitueret næstformand i Dansk Forfatterforenings lyrikgruppe. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Cindy-Lynn-Brown

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Cindy-Lynn-Brown


Erik Henriques Bing 
 

HVORDAN SKAL DE FORSTÅS 
 
  

Hvordan skal de forstås de første ord 

i Toraen, at ”I Begyndelsen” 

da skabte Gud en himmel og en jord, 

og resten kendes fra forkyndelsen.  
 

Hvem skabte hvad? Var Gud sin egen skabning, 

og var ”Begyndelsen” en tid af nåde,  

som næppe nok i præsters efterabning 

af levevejens pensum blev en gåde? 
 

For er ”Begyndelsen” en større gud, 

og Gud en mindre skabning skabt af tid, 

en Big Bang-tid, der aldrig løber ud? 
 

En teori, som præsterne vil nakke, 

trods staveplader, lektiehjælp og flid, 

men forskerne for skarpheden vil takke.                                                                                                                                                                                                         

 
❊



 
BLÅ HIMMEL 1943 OG 2009  

  

Blå himmel. Måger. Øresund er smukt 

placeret som af kloge judaister. 

Der går en måned. Tusinder på flugt 

fra civilisationens død: nazister. 
 

Nu sorte skyer over København. 

En dyne lagt på menighedens tage. 

En by forsvundet. Er en bøn til gavn, 

når bønnens Gud har trukket sig tilbage? 
 

Halvandet år. De fleste vender hjem. 

De takker deres redningsmænd og -kvinder 

og den fortabte Gud i Synagogen. 
 

Og døren til erindring står på klem, 

men lukker snart. Historien forsvinder. 

Blå himmel. Flugten gik i glemmebogen. 

  
❊                                                                                                



 
STOCKSUND FOREVER 
 

Jeg tænker på min verden af i går, 

Stocksund, en regnvejrsdag, flygtningetiden, 

da jeg, tre år, illumineret står 

som ramt af lynet midt på Tågaliden. 
 

Det siler ned. Det er et møde, som 

nu er i hippocampusens annaler 

og ikke handler om en jødedom 

og dens synagogale ritualer. 
 

Jeg løber ind i pensionatets stue 

og ser i vinduesruden regnens bue, 

som slutter dér på gulvet, hvor jeg står. 
 

Og lyset, mens mit hjerte galopperer, 

det flyder og – jeg husker ikke mere. 

Jeg tænker på min verden af i går. 

 
... 

  



 
 
Erik Henriques Bing, Født 1940. Student, universitetsstudier, sergent, edb-
uddannet, journalist, tekstforfatter, forfatter og forlægger, emner: miniature-
maleri, Strindberg, jøde-dommen, livet. Min nye digtsamling Hallelujah #2 
udkom juni 2009. Alle digte gennem årene har været knækprosa, ultrakorte og 
lange digte. En enkelt gang tidligere, i 1960, skrev jeg en sonetkrans for at 
imponere min lærer på Universitetet, prof. Arthur Arnholtz, der havde gen-
nemgået sonetkransens opbygning for os studerende og tilføjet med et drillende 
smil: ”Sådan én kan De skrive til næste forelæsning”. Én studerende skrev en 
sonetkrans, og det var mig. Han var meget imponeret! Efter (mange) læsninger 
af Inger Christensens Sommerfugle-dalen fik jeg mod på at prøve kræfter med 
sonetterne igen, men ikke kransen. Hallelujah #2 indeholder 32 sonetter og 4 
siders ordforklaringer. De tre digte er fra digtsamlingen Hallelujah #2 
http://www.henriquesbing.blogspot.com/ 
 
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Erik-Henriques-Bing

http://www.henriquesbing.blogspot.com/
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Erik-Henriques-Bing


Tina Mikkelsen 
 

 
Dab dab ir ir rallen en rullen  
  
urk urk bam bam tssss tsssss   
  
gak gak bam doing zaggen en zuggen  
  
tik tok langt fra tæt på   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❊



                 
én gang om året  
                          klipper du en cirka seksten   
            meter lang guirlande så  
                          let som ingenting   
                                       holder jeg ord   
   efter ord mellem læberne  
                       indtil limen er   
                             tør og får   
                                 lov at  tilføje   
   
                                                  f  
                                                l  
                                               u  
                                                   g   
                                                        t  
                                                            f  
                                                          r  
                                                        i  
                                                          h  
                                                             e  
                                                                  d   
                                                                      f  
                                                                   o  
                                                                 r      
                                                              d  
                                                               ø  
                                                                  j  
                                                                    e  
                                                                         l  
                                                                             s  
                                                                                  e     

 



 
 
uden at kende formen  
  
på fuglen sad en gren  
  
så havde fuglen akkurat  
  
så svært ved at flyve   
  
som et digt hvor ikke kun   
  
fuglen mangler vinger  
 



 

 
 
Tina Mikkelsen, f. 1962  Har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur. 
Publiceret digte i Hvedekorn 2007, nr. 01/07 (ordliste), 2006 nr. 01/06 (4 digte)  
 
Tina Mikkelsens udgivelser 2009: http://www.cfb.dk/site.aspx?p=1060 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Tina-Mikkelsen

http://www.cfb.dk/site.aspx?p=1060
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Tina-Mikkelsen


Duna Ghali 
 
 

Breve til en veninde i Irak 
 
1 
Den violin, du plejede at spille på, er gået i stykker. 
Lyden stiger uharmonisk 
selv din sjæl 
er sat i fængsel 
og du siger ikke andet end: 
min krop binder mig. 
 
- Hvad er det for et land, der kan le, når 
kvinden 
ånden 
skilles 
fra kroppen 
fra violinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Brev til en veninde i Irak 1,  af Winnie Meisler  
http://www.meisler.dk 

 
 
 
 

 
 
❊ 

 

http://www.meisler.dk


 
2 
Lyt 
hører du? 
Regndråber - 
Nej, du skænker det ikke en tanke 
ikke regnen, der drypper næppe hørligt 
ikke manden, der sørger 
ikke din krop, der tørster. 
 
Sig ikke: det er småbekymringer 
det hele står at læse i dine øjnes vand. 
 
Hør en gang: 
Besøger rødkælken jer om vinteren? 
- Jeg kan ikke huske det længere 
men den bringer hilsener. 
Sig ikke: hvad kommer det os ved 
men vælg dig en højtid 
og fodr den.          
 
❊ 
 



 
Således begyndte skriften 
 
Manden var et sår 
og kvinden et suk 
som undslap hende, en nat han var hende nær. 
Såret lægtes, og et bogstav tog form af et hjerte 
bogstavet bærer det forgangne i sig 
således læses hun. 
 

Skriften er en kvinde 
et moderskød fyldt af havets vand 
havets åndedrag, havets salt, havets styrke. 
 

Skriften er kvinden, vildredets Shahrazad 
forandringens Shahrazad 
og så snart hun tier, flokkes bogstaverne ved vinduet. 
Shahrazad er hukommelsen 
dødens og livets hukommelse. 
Shahrazad er varigheden 
trods tabene og skuffelserne der er gået hende i blodet 
og angsten for dagene og nætterne. 
 

Er det et løfte om fred! 
Når Shahriyar tvinges til at lytte  

og lade sværdet blive i skeden. 
Er det en ny æra 
når de skønne sover trygt 
uden mareridt lige til om morgenen 
eller er det begyndelsen på labyrintens  
og fremmedfølelsens tid?           



 
Skriften er et træ 
træet er en kvinde der om natten hvisker: 
Jeg åbner et sår i min stamme 
og står langsomt op 
for ved daggry at samle 
i et kar 
noget af mig selv. 
 

Skriften er en kvindes hånd der kærligt rækkes ud  
for at plukke det første grønne teblad, hun ser.   
 
❊ 
    



 
Din krop er en rejse 
hver gang jeg nærmer mig,  
  kommer min bagage i uorden. 
 
I din krop er der duft af rejse 
hver gang jeg kommer dig nær, pakker jeg min bagage. 
 
Din krop bliver min flyvende kuffert 
jeg stiger ind 
for ikke at røre jorden. 
 
Din krop  
- hold dit blik i mit - 
provokerer mig utrætteligt 
til at begå fejl 
og til sidst bryder jeg alle jordens grænser. 

 



 
 
Duna Ghali, f. 1963 i Basra, Irakisk-dansk forfatter, har udgivet: En have med 
duft af mand, dansk digtsamling, Samleren 2007. Sene opdagelser, små sejre, en 
tekstsamling på dansk og arabisk, Samleren 2004. Har udgivet flere bøger på 
arabisk og oversat 75 eventyr af H.C. Andersen til arabisk, 2006 [H.C. 
Andersen, Historier og Eventyr], Har oversat adskillige danske digte til arabisk 
og skrevet flere artikler i både arabiske aviser og tidsskrifter om litteratur og 
kultur i Danmark. 

 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Duna-Ghali 
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Birgit Keller 
9 digte 

 
 
Rensdyrliv og mammutliv 
rejser sig  
på klodens knuste betonverden 
 
elefantens fødder træder sit land igennem 
i jorden under den  
vokser vore lig 
 
atter gennemlever vi græsrødders glæde 
i spirende kamp mod jordskorpen  
og føddernes tromletunge mammutgang. 
 
 
 



 
Ulve  
hyler i ødelandet 
 
nogen har fortalt  
de er udryddet 
de tror på det 
 
ved ikke  
de er symboler. 
 



 
Jeg skriver 
ellers dør tegnet 
og huset falder 
i staver 
solen står op 
 
landet er  
øde og frit. 
 
 
 



 
Endnu engang betragter jeg  
mine fisk svømmende 
i grønne vandskove 
 
i går kom fisken ud og  
svømmede lidt i luften 
i morgen træder jeg ud i livet. 
 
Fisken svømmer i luften. 
 



 
Ørnen i mig stiller krav 
om ret og rimelighed 
om bopæl i min krop 
 
min gamle bange krop 
er krummet fast 
i forsvar for sit æg 
og pansring mod en daglig verden 
 
ørnen i mig retter sine sanser ud 
mod klippeliv 
og vej til åbent land 
 
den skriger fra min strube 
strækker krop og flækker led 
i krav om  
 vingesus og flugt 
 
 en blåhals følger den som ven. 
 
 
 



 
Sagte kommer vi 
langbåde roet af koner. 
 
 
Vi ror gennem island 
grønland 
og blå bjerge 
op ad bakker  
ned ad fjelde 
i lange baner 
uden ophold 
med taktfulde råb 
og bløde stemmer 
 
ud af månen 
mod solens røde center. 
 
 
Solens bløde dyne 
lægger sig glad om os 
som vi kommer dansende 
her 
iført lange gode både 
 
spændte betræder vi det nye land 
med vore navlesnore  
sikkert forankret 
i månens midte.             
 



Månen sitrer 
angst 
for alle os rejsende koner 
 
ankrene dirrer 
spænder i skorpen 
 
hundene gnaver sener. 
 
I små små smæld 
trækker vi bådene i land 
haler tunge snore op 
 
binder dem til ilden. 
 
Stanken 
breder sig 
mod solens varme 
 
i osen af brændte sener 
danser ildheste 
og vidner om 
ilt. 
 
 
 



 
En julenat rammer drømmen 
 Guld 
 Guldklump 
 Kugle på himlen 
 Kugle 
 I jordens indre 
 
Vi går 
de sidste tre 
over grågrøn tundra 
på klodens hvælving 
 
over os ser vi 
røgfarvede formationer  
som barndommens atlas – Europa 
dampen stiger 
fra klodens indre 
ud af ækvator 
danner sit billede 
i universets blå 
 
kloden eksploderer 
grønt 
 
de sidste tre. 
 
En julenat. 

 



 
ØRNESPOR 
 
set fra ørnens perspektiv 
er dragen et kryb 
set fra solens 
en plet 
 
DRAGESPOR 



 
Jordslim vælder 
fugle gøder 
nye skove vokser op 
 
med stankelben over isen.  



 

 
 
Birgit Keller, f. 4.10. 1944, Cand.mag i dansk og religion med speciale i Elsa 
Gress’ essayistik.  Radiodebut: ”Dragedans om guld”. Lyrik-kvarter v/Jørgen 
Gustava Brandt. DR (1989). Debut i bogform: Dragedans, digte. (Rosinante, 
1992). Hulda Lütken og Jacobs legat. (2000) 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Birgit-Keller
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Arne Ærtebjerg 
 
 

Opoul, Perillos, Frankrig                       22 maj 2009 
  
BERETNINGEN OM  
MIN FORSVUNDNE PEGASUS PIC 
 
AF EN GAMMEL RONKEDOR! 
  
  
Her i ruinen, maurerne efterlod, som figentræerne  
forlængst har erobret, nu næsten utilgængelig,  
har jeg min hule. 

En storetå måtte betale entre med lidt blod,  
men ind kom jeg! 

Fignerne er langt fremme, men stadig uspiselige. 

Myggene holder også af mit hemmelige sted og lader  
mig ikke i fred. Hvem gør det? Sådan er det bare! 

Derfor flygter jeg, når det bliver ubærligt for mig 

til mit figenskjul i denne ruin, hvor det er et under, 

jeg ikke forvrider en ankel på rullestenene 

på vej til og fra! 

  

Efter en stund mister myggene interessen for mig 

og jeg kan studere de store figenpar i fred.       



De er som tyrenosser, større end de, jeg havde engang. 

De var store nok,  
men nu er de svundet ind til mandelstørrelse. 

Det næste bliver vel olivenstørrelse? 

Og ingen nytte er de til mere. 

  

Både mandel og oliventræer omgiver mig 

her på stien op til ruinen af Perillos Borgen. 

Ikke mindst de store bittermandler, 

jeg engang kom for skade at spise. 

De var næsten Profetiske! 

Jeg er selv bitter over, at min mave har udviklet sig til 
en alvorlig Bodegasvulst og at mine genitalier skrumper  
alarmerende. 

Min engang så stolte to-hånder PIC  
(Selv en damecykel kunne aktivere den)  
er nu skrumpet ind til ingenting, 

gemt i nogle hudfolder, hvorfra selv de mest erotiske 

situationer ikke kan lokke den frem! 

Og det var for dens skyld, jeg havde vilde ambitioner. 

Jeg skulle blive til noget, der kunne tiltrække kvinderne 

og få dem til at sprede benene for min ustyrlige PIC.     

 



Helst de unge og smukke. Men den var ingen kostforagter. 
 
Gik heller ikke af vejen for prostituerede rundt om i verden, 
trods faren for dødelige kønssygdomme. 

Faren er drevet over nu. Min PIC har trukket sig tilbage 

og lader sig ikke kalde frem og give et extra nummer! 

  

Hvad er alle mine fine titler nu værd? 

Og bøgerne, jeg har skrevet? 

Når jeg ikke har min manddomskraft mere,  
jeg kan tilbyde min elskede? 

Hende takker jeg for, at hun stadig holder ved trods den 

sørgelige tilstand. Jeg må skrive om, hvad den bragte mig 

af eventyrlige oplevelser dengang den var til noget. 
 

 



 
 
Arne Ærtebjerg, f. 1938 på Ærtebjerggaard i Grevinge Sogn. Søløjtnant af 1. 
grad 1965. Mag.soc. KUA 1974. 10 år som Port Captain i Houston, Texas, og 
har sejlet som styrmand og skibsfører med lastskibe, undersøgelsesfartøjer og 
passagerskibe over det meste af verden, samt i danske farvande. Debut 1982 med 
digtsamlingen Skibbrud (Gyldendal), otte bøger siden. Modtager af den tyske 
Agnethe von Heimburg-Preis für Meeresliteratur, 1987. Arne Ærtebjerg vendte 
1994 efter 18 år i Texas tilbage til Danmark for at overtage Ærtebjerggaard. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Arne-Ærtebjerg
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Poul Høllund Jensen 
 
 

af de rum jeg besøger 
foretrækker jeg køkkenet og katedralen 
ingen steder udmønter 
menneskets stræben sig så smukt 
som i det omhyggelige valg af krydderier 
og i tilhugningen af dragehoveder 
som kun ses af Gud 
og stenhuggeren 
der styrter til jorden 
mættet af hustruens 
nænsomt krydrede mad 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Havregryn 

 
”Folk over tres synes stadig det er fedt at være 
solbrændt”, siger en dame da jeg kommer ind i kupeen. Vi 
er på vej gennem det jyske landskab. Jeg kan allerede se at 
vi ikke når frem til tiden. Markerne er tørre og 
ensformige, kun afbrudt af mistrøstige  bønder i ødelagte 
afgrøder. 
 
 Togets bankelyde tager til. Damen fortsætter sit korstog 
mod den ældre generation. Hun er  tilsyneladende lige 
stået ud af sengen og løbet ned til toget med havregryn i 
mundvigene og tandpasta på blusen. Det er vanskeligt at 
se andre steder hen. Hun fylder synsfeltet. Selv om det er 
tidlig formiddag, er hun skuffet over sin morgen. 
  
”Jeg har fandme hørt en af dem sige at hvis han havde 
vidst vejret ville blive så godt, var han aldrig taget til 
Mallorca”. En gymnasieelev på nabosædet rykker helt 
over til vinduet med tegn på væmmelse. 
  
Toget sagtner atter farten. Jeg kan tydeligt se de enkelte 
sorte hår på damens overlæbe. Verden er tand-pastapletter 
og havregryn i en mundvig indtil min smukke kollega 
kommer til syne med sin salgsvogn for enden af gangen. 
Jeg synker et par gange og fortsætter. 
  
”Må jeg se billetter og kort.” 
 
 



 
❊ ❊ 
 
blinkende slips er efterspurgte 
de ringer fra butikkerne  
spørger om jeg har et fra sidste år   
 
de sender gerne en vogn  
  [jeg husker hvordan ordene falder  
noterer så ingen skal snyde mig og mine] 
 
fars slips hang på en snor på indersiden af skabet  
der var mange de blev ikke kasseret 
et blinkende slips ville have fået ham til at gå 
fra koncepterne  i Kolt eller Hemmet.  
 
hans omhyggelige valg fra listen af taler  
stunden  

hvor et passende slips blev udvalgt i soveværelset  
fyldte mig med undren   
der var aldrig et blinkende slips i Nonbo  
kun de nødvendige ord  
en efterårsdag i missionshuset i Rørbæk 
 
da vognen kommer er det bare en lille  
dieselbil med chauffør uden uniform 
forevist notaterne nægter han alt  
men må gå med uforrettet sag 



 

  
 
Poul Høllund Jensen. Født 1936. Cand. mag i engelsk og 
kristendomskundskab. Anmelder på MetrOrd. Har haft en række digte i 
Hvedekorn og Øverste Kirurgiske. Udgav i 2006 digtsamlingen Synopsis på 
forlaget Queenswood.  
 
http://www.jeggaarisolen.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Poul-Høllund-Jensen  
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Helge Krarup 
 
 

Ordløst Lalfabet 
 
A p z 
A pc bc 
Ah, Baby C Det Er Fint 
Aaaah, Baby, C D Er Frodigt 
Grumt, Herligt I Jorderig, Kom, 
Lykkeligt Med Nu, 
Oh, PikKUsse 
R Skæve, Trygge, Uendelige 
V-spredben, W-dobbeltspredben 
KrYZende - 
tÆnk om dØden Åbner og ikke lukker af 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Ordlyst annalfabet 
 
ANNA 
anabolsk atol 
 
bolig 
to lig 
 
centralvarme 
Annas arme 
 
denaturering 
cirkulær natur           
 
evighed 
e e e e e e e 
et ord: orden 
 
frysepunkt 
implosion 
ny position 
Poseidons situation 
 
graverende 
automatskovl 
tomatsvovl 
 
helvedesvisioner 
isvintre altid                  



 
jævndøgnsbalance 
årstidernes cyklus 
 
kata 
-strofe 
-falk 
-rakt 
 
langvarighed 
l l l l l l l l l l 
 
madmanipulation 
gale mænds forurening 
 
nyaktivisme 
new york 
vi 
 
og 
 
population 
pulende nation 
overpopulation 
 
q- 
rtisane 
rage 
vert 

                



rester 
rister 
raster røster 
ryster 
 
styrbar 
nøgen kybernetik 
transportetik 
 
u- 
alt på hovedet 
uvorden 
 
verden 
den er 
weltschmerz 
 
xyz 
æ ø åååååå 
Hannah 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Ordløst alfabet1 
 
alt blev digtstille 
 
b 
 
c 
 
dansende flammer 
dansende skygger 
åbnende verdener 
dervisher hvirvler 
fejende tyste 
stopper på stedet 
uden vaklen 
ind i sig selv 
et ord på vej 
torden 
 
fotografier 
lynspøgelser af liv 
 
går ind i sig selv 
bange for at fare vild 
 
her står en mandag ved vandet 
vanvid 
 
højhimmel og undergrund          



lysets by 
og mørkets 
 
I er ved det 
uden at I ved det 
 
jeg lukker øjnene 
ser ikke 
indser 
 
jordsort 
kuglehvirvel 
øjeæbleskrivende 
tornadogrå 
muldvarpeskindblød 
tømtflasketom 
 
Jupiter blev født af Idas honning 
Maria fødte Jesus 
 
kun kejseren har tøj på 
kan barnet så se 
 
lige som andre 
på gaden 
går jeg 
ingen steder 
det sker 
uden at vi ved af det 
selv om vi så det komme           



momamama 
museum of mad art 
writers at war 
 
manden der ville være 
en anden 
 
må ske måske 
kan ske måske 
måske må det ske 
måske kan det ske 
hvad venter os i morgen 
 
n 
 
(s)om verden har kunnet 
være 
salmer i pilleglas 
 
på vej ind 
i vejens hus 
 
q 
r 
 
stirrer ud 
ad vinduet 
i tågedybet 
mister tiden 
og vinder den             



 
øjnene udvides af tågen 
vandet i luften over jorden 
 
stormens bistade 
fanger jordens sødme 
 
så varmt det er 
kroppen bager lystigt i 
dagens ovn 
 
telefonen ringer igen 
jeg kan igen ikke nå den 
vrede vrede vrede 
 
u 
 
vanvittig/vind, det 
er dér jeg føler mig 
alene 
 
vi er ved det 
uden at vi ved det 
 
vi håndklæder 
os om 
vores fedmelager 
 
(whad er der bru for 
vat is needed             



et knæ) 
 
x 
y 
zenit 
æ 
ø 
 
åbner en dør 
til en anden tid 
går videre eller tilbage 
i et andet rum 
 
åbner såret 
for at skrive 
 



 
 
Helge Krarup, f. 1949. Gymnasielektor og forfatter. Digtdebut: Skæv gang 
gennem byer (Hekla, 1983). Har bl.a. udgivet drama, digte, litteratur-, film- og 
kunsthistorie. Oversættelser af Vicente Huidobro, Pedro Almodóvar, Wim 
Wenders o.a. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Helge-Krarup 
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Finn Slumstrup 

 
 

HVORFOR 
 
 

hvorfor tænker man 
på et nøglehul 
når det alligevel er et nåleøje man 
skal igennem 
dobbelt meningsløst da 
nøglehuller slet ikke laves mere 
i en verden af rukonøgler og 
nøglekort af plastic 
 
torvets pølsevogn 
tager en æresrunde efter lukketid 
spildevandet strinter ud over brostenene 
og får rådhuskroens elitesmiley 
til at hænge lidt med smilet 
indtil den atter strammer sig an 
så  
otte mand høj 
kan få det bedste indtryk inden de 
tumler over dørtrinnet  
ind i hyggen  
ganske uden brug af nøgle 
 
intet af dette  
gør problemet med nøglehullet mindre       



som om det ikke var påtrængende nok i forvejen  
 
hvorfor ikke følge kvindens eksempel 
som hun let hopper hen  
over de endnu dampende rester af pølsevognens  
efterladenskaber  
og danser uden om nåleøjet 
med minihøjttalere i ørerne og en  
ipod i lommen  
 
men selvfølgelig 
hvis du altid insisterer på at gøre det på den klassiske  
facon 
så værsgo  
 
 
 
 



 
CYKLER FJERNES 

 
 
cykler fjernes 
tilbud eller trussel 
aldeles uden tilladelse  
har nogen fjernet 
uden tilladelse  
der står du så og ved ikke 
om du er købt eller solgt  
to ord mangler  
og den sikre grund forsvinder  
under fødderne  
 
det er naturligvis endnu værre  
når det blot er et enkelt bogstav 
der får verdensbilledet til  
at stå på vippen  
som når du har set frem  
til et herligt bæger  
og blot møder en træt udkørt bager  
eller når du sidder og fabler om bryster  
men får fantasierne spoleret fordi  
sidemanden sidder og ryster  
tilmed ukontrollabelt 
 
sproget er en streng herskerinde  
hun fordrer inderlig omhu  
fra de sagtmodige tilbedere           



hvis de skal blive tilberedere 
vi gør det så godt vi kan  
 
alligevel går det hele tiden galt  
du må hellere gøre dig klart  
om du vil slås eller slåes  
vinde eller vende  
inden du står til ansigt til ansigt 
med den pinagtige kendsgerning  
 
cykler fjernes 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TO VERDENER 

 
 
haren sidder  
midt i markens grønhed   
vejrer  
op i vinden 
 
katten sidder  
spændt til spring  
på brønddækslets kant  
 
intet rager dem mindre  
end en blå x-bus  
der tordner hen over asfalten  
i et fortvivlet forsøg på  
at indhente en  
forsinkelse  



 

 
 
Finn Slumstrup, f. 1941. Primært faglitterær forfatter startende med Jazz 
(Borgens Forlag 1966). Seneste udgivelse "Dage på Mikkelberg. En nordisk drøm i 
Sydslesvig" (Hovedland 2008). Debut som lyriker med "Der er ingen ende på 
Jylland. To snese tekster fra en halvø" (Forfatterforlaget Attika 1978). 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Finn-Slumstrup 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Finn-Slumstrup


Per Nielsen 
4 digte 

 
 

ORD TIL REJSENDE I EUROPA 
 
 

Jeg har altid ordet citron med mig, 
når jeg rejser. 

Det er et godt ord at have ved hånden, 
når det hele bliver lidt for surt. 

 
Men ordet orangutang skal bruges med forsigtighed. 

Der er noget dyrisk over dette ord! 
 Orangutang,  orangutang, 
 orangutang,  orangutang. 

Ordet egner sig ikke til metroen. 
 

Tandpasta - det ord er lige så nødvendigt  
som næstekærlighed, når man rejser i fremmede land. 

Det er simpelthen et spørgsmål om mundhygiejne. 
Tandpasta, tandpasta. 

Ordet skal bruges med omhu, 
især hvis man rejser længere sydpå. 

 
Personlige ord som bror og søster 

vejer tungt i bagagen. 
Som rejsende må man hele tiden tænke på, 

hvor meget man selv kan bære. 
 



Skriver man postkort er det vigtigt 
at sætte et tydeligt punktum. 

Det er ikke nok bare at sætte en kryds 
på et grimt billede af hotellet, 

tiende etage, fjerde vindue fra højre. 
Her bor vi - og solen skinner. 

Et tydeligt punktum viser viljestyrke. 
Det virker. 

 
Punktum! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ord til rejsende i Europa, ill. af Winnie Meisler 

 http://www.meisler.dk

http://www.meisler.dk


 
BROR FLUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bror Flue, 
du summer så lystigt 

over min fadøl, 
som om druknedøden 
var fremmed for dig 

i sommervarmen 
 

Ville det være 
en uventet venlig gestus 

fra min side, 
hvis jeg med et enkelt slag 

sendte dig en tur ned 
i dette skummende fluidum, 

så dine mange øjne 
kunne mødes med bunden 

af glasset? 



 
Bror Flue. 

jeg under dig gerne døden, 
sender helt uden betænkeligheder 

din stakkels fluesjæl ud af denne verden, 
men mit fadøl egner sig ikke til fluemord. 
Jeg foretrækker en konsekvent holdning 
til dette vedvarende irritationsmomentet. 
En foldet avis kan give dagens nyheder 

nytteværdi, og det trykte ord vil  
definitivt en gang for alle 

 gøre det af med dig, 
bror Flue! 

 
Jeg  

advarer dig 
for sidste gang, bror Flue.  

Du holder dig fra mit ølglas! 
Hils dine brødre og søstre 

og sig til dem, at jeg  
har ordet i min  

magt. 
 
 
 
 
 
 
 

...



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forår 
sneen falder 

 på Fujibjerget 
kirsebærtræet  

blomstrer 
i 

dalen 
og savner dine milde kærtegn 



 
 
 
 
 
 
 

Jeg  
taler om 

lysets hastighed 
ude i det tomme rum 

med helt samme selvfølge 
som når jeg vil fortælle dig 

hvor inderligt 
jeg savner dig 
og hvorledes 

mine længsler 
brænder i mig. 

Med lysets hastighed 
bevæger mine tanker sig 

imod dig! 
 
 
 



 

 
 
Per Nielsen, f. 1955. Forfatter, maler & grafiker. Har udgivet en række digt-
samlinger, gendigtet lettisk poesi, samt været redaktør af tidsskriftet LYRIK fra 
1980 til 1990. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Per-Nielsen
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Per Aage Brandt 

 
 

øjeblikkets længde står til forhandling, 
et kys kan ikke tage fem øjeblikke, for 
eksempel, det ville være smagløst, det 
er nødt til at tage et eneste ret langt og 
sammenhængende, og musik består i 
øjebliksforlængelse, intet mindre, selv 
et dsb-signal har en vis udstrækning, 
men hvor kort bliver det ellers, et nu, 
et blik, vel: luk øjnene, hvis kysset skal 
vare, ellers får du kun ca. tre sekunder 
 
                (evighedens udstrækning, kontra Augustin) 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Og så videre. Poesi 2009 

 

alle bevidstheder klager, de er født 

til at klage, den klagende bevidsthed 

er et tautologisk udtryk, men jeg, jeg 

klager derimod ikke, jeg tager min 

   bevidsthed i kraven og taler således: 

tag det roligt, se, hvor roligt jég tager 

det, hvad end dét måtte være; den 

svarer: jamen du forstår overhovedet 

   ikke, hvad det drejer sig om, og så 

er det jo let nok at slappe af, ikke? du 

er bare et jeg, mens man må være ved 

bevidsthed for at fatte dybden i den 

   forhåndenværende katastrofe, og 

ved dén er du vist ikke, min fine ven 

 

❊ 

 

 



 
møblerne stirrer stift og tankefuldt på mig, 

de mangler hoveder at ryste på, men vender sig 

langsomt væk, hvis jeg nærmer mig, der bliver tavst 

midt i stilheden, jeg ville gerne fjerne mig, men tingene er   

over det hele, så bortvendte, hvor længe skal vi stå her endnu, 

tænker de spørgende, giv tid, tænker jeg svarende, I ved ikke hvad 

 

            (der venter jer) 

 

 

❊ 



 
katten sætter sig igen på printeren og tæver i tangenterne, 

indtil papirerne vælter ud, forvandlet af en usynlig poteskrift 
 
                           (kattetryk) 
 

 

❊ 



 
reversibilitet: det kan du selv være, 
irreversibilitet: det skulle du ikke have sagt 
 
 
❊ 



 
det må I meget undskylde, sagde den unge mand fra death row,  
idet han lagde sig på briksen med armene ud til begge sider 

 
 

❊ 



 
det, og det var så det, en livstid  
trukket sammen til en kort snor,  
et herfra og et dertil, indimellem 
enkelte lyspunkter, som man siger, 
   her og der, synlige bag øjenlåg 
og ord, dvs. hvis man absolut vil 
se og tænke noget, ellers bare 
tekst og træthed, udefra kaldt 
   tæthed, indefra ikke kaldt så meget, 
det og så det, mægtige fatale møbler 
med hårde kanter og snævre stier 
imellem, man går, hvor man kan  
  

     (i. c.) 
 
 
❊ 



 
udtrykket og så videre er skamløst optimistisk 

 
 
❊ ❊ 

 



 

 
 
Per Aage Brandt, f. 1944, Buenos Aires. Debuteret 1969. Seneste digtbog 
Fandango. Poesi, 2008. Medstifter af forlaget Basilisk og af Forfatterskolen i 
København. Fra 2005 professor i sprog og kognition ved Case Western Reserve 
University, Cleveland, Ohio. Redigerer tidsskriftet Cognitive Semiotics. 
Jazzmusiker. 
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Ingrid Mejer Jensen 
 
 

 
SUITE 
 

Aprilsnar 
Spurvene i Spuistraat 
Forår i Nice 
Sommer i Arcos 
Floden og broen 
Sommernat 
Engen 
Lykken 

 
 
 

  
 
 



 
Aprilsnar 
 
 
 
Forsythia-fingre 
mirabelletegn 
 
hvor viljeløst 
blomstrer vi ikke 
 
i haver 
langs veje 
i hegn 
 
stå varsomt 
ven 
giv nu efter 
 
vil du være sol 
så vil jeg være regn. 
 
 
 
 
❊ ❊ 
 
 



 
Spurvene i Spuistraat 
 
 
 
Himmelhøjt over trafikken  
i denne tørre kanal af en gade 
lyden af spurvenes kvidren. 
 
Af dem bliver vi vækket 
 
og fyldt af undren 
fra morgenstunden 
bevæger vi os ud  
 
i dette fuglefjeld af en by 
imellem kanalerne 
 
de pulserende kroppe 
og alle de øjne 
der glimter her. 
 
 
 
 
❊ ❊ 
  
 



 
Forår i Nice 
 
 
 
En solbeskinnet dag i Nice, 
der slutter med en stærk pastis, 
som med et anstrøg af lakrids 
omtåger vore hjerner, 
 
har vi siddet til koncert 
med Bach og Schütz og Arvo Pärt 
fornemmet noget særlig kært, 
da vi vandred’ under stjerner 
 
- og så stod der, vis à vis, 
næsten som der skulle fris 
denne forårsnat i Nice 
 
under lygter og plataner 
summer sværmeriske planer: 
Næste forår - i Paris. 
 
 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Sommer i Arcos 
 
 
 
Broerne står så flade 
i flodens forførende vand, 
 
og lige midt i trafikken 
på byens eneste strand 
 
holder familierne fridag 
på øer af græs og sand, 
 
og badedyrene flyver, 
strander på grønne næs 
 
lastbiler buldrer på broer 
med helt umanerlige læs, 
 
drukner ungdommens  
flirt med dybet 
i Arcos de Valdevez. . 
 
 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Floden og broen 
 
 
 
Den brede flod 
De grønne plæner 
Den gamle bro 
af grå granit 
 
Skyggernes spil 
under træernes kroner 
lyset, der leger 
i mur og vand 
 
Kom, lad os låne 
af ungdommens hang  
til nætter med flod 
og bro under måne. 
 
 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Sommernat 
 
 
 
Nu står natten stille om de hvide mure, 
og lyden af en bil på hovedvejen 
forstummer, så de blide hyldekurve  
og flagermusens snappe sløjfefærd 
 
med lethed kan bevæge verdensrummet 
til at stå fanevagt om deres kønne 
drømme om at flyve som de vilde 
fugle, fyldt af sommermætte bær. 
  

 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Engen 
 
 
 
Smørblomster 
smørblomster 
skræpper og græs 
køerne vandrer – 
 de tunge læs! 
 
blandt æbletræer spredt over engen 
 
solskin 
citronsommerfugle 
og kvæk 
lindealléen  

forvinder sit knæk 
 
usalig er kragernes vrængen 
 
tusindfryd 
tusindfryd 
mejser, jasmin 
roser og hyld – 
 svalernes hvin 
 
så helt usandsynlig  

er sommerengen!  
 
❊ ❊ 



  
Lykken 
 
 
 
At håret er vådt 
og solen skinner 
 
fuglene synger 
blomsterne springer 
 
græs bryder frem overalt 
hvor regnen faldt 
 
så gråt og vådt 
over bare arme 
 
på tørre øjne 
og skorpet jord 
 
at vi går 
mellem blanke pytter 
 
i regnens  
duftende spor.



 

 
 
Ingrid Mejer Jensen,  f. 1952. Lyrikdebut 1983 med I forsvindingstiden. Siden 
Solemærker, 1986, Til jorden, 1989. Siden da 2 digtsamlinger, som ikke er 
udgivet: To og Dagenes væsen. Musical 1998: Gertrud og prinsessen i tårnet. 
Requiem: En sang om tab og tro, 2000. Grænser i streg og tanker, sammen med 
billedkunstner Nurith Lumer Klabbers, udstillingskatalog 2006. Røverstuen, 8 
sange til kantate over Blichers novelle, Sangerdyst fra Kyst til Kyst, 2007. 
ingridmejer@post.tele.dk 
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Ellen Heiberg 
 
 

Tilbage til havet  
 
 
Tilbage til havet 
kornet med svalerne 
i lav flugt 
små grå fugle 
fra hullerne i de høje skrænter 
blæstens lave lyde 
stille dage 
i hed sol 
 
Tilbage til lyngen 
store strækninger 
af tavshed 
havtorn og vibeflugt 
klokke-ensian 
og mørke bakker 
 
Tilbage til strandens verden 
runde sten i sand 
levende foranderlig 
silende solvarm sand 
blåmuslinger 
og bølgelyd 
 

 



 
Tilbage 
med ømhed 
bølger på huden 
kulde 
og smertefuld lykke 
 
 
Tilbage 
over en kridtstreg 
med salt på læberne 
 
Altid tilbage til lyset 
tilbage 
og hente havet – hente havet tilbage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hørt Ved Bus-Stoppestedet 
 
 
Det gør ondt i mine rødder 
sae´ hyrdetasken 
den var vokset op 
i en lille sprække mellem to fliser 
med en smule sand 
 
Den talte med en gul mælkebøtte 
der groede i en revne 
inde ved det nærmeste hus 
 
Ved du at inde i baghuset 
er der en have 
spurgte mælkebøtten 
der håber jeg at vinden  
vil bære mine unger ind 
inden jeg dehydrerer 
 
Blæsten bærer dem syngende 
over hæk og hegn 
ind mellem husene 
hvor de lette 
næsten usynlige fnug 
slår sig ned 
ukuelige 
som alt i naturen 

 



Græsset der voksede 
hvor det kunne se sit snit til det 
lyttede til samtalen 
sukkede og sae´ 
ingen i byen ænser os 
og hvis de gør  
så forgifter de os 
brænder – 
eller trækker os op med rode 
 
De tror ikke 
vi er de  
overlevende! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forbudte Fugle 
 
 
Hvad er meningen 
sae´ hyldetræet? 
en pind  
stjålet i skoven 
der nu stod og dækkede skralderummet 
 
Her står jeg – tusindblomstrende 
og dufter 
men ingen synger på mine grene 
sig mig hvem 
hvem bestemmer over fuglene ? 
 
Den 10 meter høje Gingo Biloba 
(købt i Irma for tyve kroner) 
der nu havde sine rødder 
dybt nede under asfalten i gården 
hvor åen stadig løb - 
den hørte hylden  
og svarede! 
 
Ja hvad er meningen! 
nu har jeg hver morgen 
hørt solsortens morgensang 
nydt fugleflokkens flugt 
tværs over gården  

 



til fuglehuset under blåregnen 
hvor sangfuglene kvidrende 
åd deres mad 
 
Shakespeare-rosen 
der stod tæt ved køkkenvinduet 
følte sig pludselig  
u-inspireret 
og bad mig skrive 
hvad er meningen med livet 
 
Hvad er meningen med livet 
Helt uden fugle? 



 

 
 
Ellen Heiberg f. 1930 i Jylland, kom til København 1945. Har udgivet tre digt-
samlinger, 2 visebøger, har bidraget til antologier, udgivet LP’er og CD’er med 
forskellige kunstnere, og lavet radioudsendelser med en blanding af digte og 
sange. Har endvidere skrevet en kantate til Sct. Annæ pigekor i samarbejde med 
komponisten Michael Bojesen. se http://www.lyrikmusik.dk/ellenheiberg  
 
Nye udgivelser på Authors.dk: http://www.lyrikmusik.dk/ellenheiberg  
 
Facebook: ”Danske Sange og Salmer”. 
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Bente Høegh 
 
 

Hundene 
Vovede mig ud i morges mens alt var stille, selv 
hundene. Gik op over fjeldet. Det lyder let. Men når 
der ikke er nogen vej eller sti, skal man selv finde den. 
Det sværeste var ud af bygden, på grund af alle de 
hunde. Da jeg endelig var oppe over husene, følte jeg 
mig fri og kunne se længe ud på isbjergene og glemme 
mig selv. 
 
Jeg ville gerne være vild og modig. Her, i sol og læ og 
termokaffe, kan jeg ikke se mig selv set fra bygden. I 
Grønlands dyr og planter står der ikke noget om 
slanger. Som jeg dog har kravlet, pludselig er der langt 
ned. Måske bliver jeg en dag en dristig bjergbestiger? En 
dag er nu, når tiden måles i isbjerge. Den dristige 
bjergbestigerske begiver sig ned igen til hundene. 
 
Mit hus er omgivet af hunde. Når de synes, slås snerrer 
eller hyler de, ligesom børnene invaderer min terrasse. 
Jeg bor på en legeplads i hundeland. Men blandt 
fremmede er det OK at være en fremmed. 
 
Jeg siger, at her ikke er vej eller sti. Det passer ikke. 
Over småkløfter og våde lavninger er der planker og 
brædder, visse steder med gelænder. Min nabo siger at 
han hedder Andreas.  



 
De andre 
Hvorfor jeg skal måles ved jeg ikke. Kunne jeg så bare 
vælge hvem det skulle være med, skulle jeg hurtigt finde 
nogle hundehoveder, det ville være min mindste kunst. 
De andre i gæstebogen sejler og fisker og vandrer 
muntert kilometervis i regnen uden at fare vild, bagefter 
tager de sig et rask bad i ishavet og får venner blandt de 
lokale som byder på rå sællever, som de spiser og synes 
smager dejligt. Sneen i fjeldet er snart væk, måske i 
morgen. Jeg ville jo netop være alene. For at virke 
beskæftiget fotograferer jeg fuglene.  
 
Efter at have kigget i timer og fra forskellige vinkler på 
det blå taphus kom jeg derop og hente vand. Det var en 
god rute. Hvorfor de hunde skal stå bundet hele 
sommeren ved jeg ikke, så hellere en snescooter. 
 
Jeg har virkelig mange snespurve nu.  
 
 



 
Horisonten 
I nat slog det mig at alt dette lys og luft og himmel er 
midlertidigt. Så faldt jeg i søvn igen.  
 
Nikoline og Aviaq løber rundt og leger udspionering, 
noget skal de jo lave. De ved ikke at jeg betragter dem 
her fra vinduet. 
 
Så går jeg ud og trækker vejret så meget jeg 
overhovedet kan og ser grundigt på isbjergene og 
horisonten. Om lidt vil jeg hente vand. Hundene 
nævner jeg ikke mere. 

 
 
 



 
 
Bente Høegh, f. 1949. Lyrik-aktiv i 70'erne, debut i Hvedekorn 1977. 
Digtsamling "De lever af vores længsler", Kvindetryk 1979, Bibliotekar Dansk 
Biblioteksskole 1974, Master i Oplevelsesledelse, RUC 2007. 
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Oda Lauritzen 
 
 

Glimtvis 
Med undren ser jeg pennen flyve 
over det hvide ark. 
Åbenbarer tanker, jeg ikke har tænkt 
fortæller mig ting jeg ikke har vidst 
En usynlig arm 
der rækker ud mellem tremmerne i mit tankefængsel. 
Der er så stille i nat 
hvor alle sover 
kun en lille lampe brænder 
en stilhedens mur 
der dæmmer op for sindets oprør 
I nat vil jeg give mig i sindssygens vold 
Midt imellem alle de ting jeg tror jeg ejer 
men som ejer mig 
vil jeg slippe dæmonerne løs. 
Det er min hånd der fører pennen 
jeg kan mærke den mellem mine fingre 
Blækket tegner underlige linier 
der snor sig som slanger på 
det hvide papir. 
Hvorfra kommer disse tanker? 
 
Der er stadig stille 
ingen uhyggelig tuden 
kun en elskovssyg kat 
synger sin sang           



Tanker der svirrer som flagermus 
Smid en sten op i luften og se 
hvordan flagermusen styrer efter den 
Kan jeg styre mine tanker 
ved at sende signaler 
eller sten? 
 
 



 
Du tog alle mine drømme 
Du stjæler mine tanker 
tager min tid 
min nattesøvn. 
Alt, hvad jeg ønsker 
er afhængigt af dig 
Du driller mig 
provokerer 
- og når jeg sidder her 
trist 
tanketom 
blottet for evnen 
til at komme videre 
håner du mig. 
Du ved 
at uden din hjælp er jeg intet 
Ind imellem 
væmmes jeg ved dig 
men må alligevel røre dig. 
 
Du stjæler mine drømme 
og uden dig 
har jeg ingen.  
Du er gået mig i blodet 
Jeg hader dig 
elsker dig 
og kan ikke leve uden dig 
 
Du - en kuglepen.           ... 



 
Slip det fri - slip os fri 
Jeg vil så gerne nå stjernerne 
men tyngdekraften 
har lagt sig om min hals som en møllesten. 
ikke i fysisk forstand, 
men i form af alle de 
nedgørende udsagn 
vi er blevet dunket oven i hovedet med: 
På det jævne - på det jævne 
Flyv ikke højere 
Skomager, bliv ved din læst 
og den belærende 
snusfornuft: 
Man smider ikke det snavsede vand væk 
før man har noget rent! 
 
Men hvad gør så vi 
der kun har ét vandfad? 
Bliver hvor vi er! 
Risikerer ingenting! 
Dør lige så grå 
og ubemærket 
som vi har levet! 
 
Jeg VIL nå at flyve 
inden hjernen bliver for gammel til at fatte 
stjernernes skønhed. 
Jeg vil RÅBE inden stemmen 
bliver sprød og rystende.           



 
RÅBE 
for at få alle grå mennesker 
til at glemme 
skomagernes læst 
glemme 
angsten for at vingerne 
ikke kan bære 
Råbe for at få jer til at forstå 
at det jævne 
også kan være 
det jævnt kedelige 
huske på 
at vi alle sammen er 
noget særligt 
Forstå at gamle overleveringer  
ikke skal forhindre os i at vælge 
for så kan vi ikke en gang vælge 
at leve. 
 
Jeg vil begynde nu! 
Jeg smider det snavsede vand væk!      



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oda Lauritsen, f. 1941 i Spøttrup. Forfatter - har udgivet flere bøger inden for 
forskellige genrer samt digte og noveller. Har boet på Sjælland i 20 år, men 
flyttede i 1982 tilbage til mit barndomshjem - det lille hus på landet. Åbnede i 
1992 Spøttrup Ugeavis sammen med min yngste søn. Solgte min halvdel til min 
søster i 2006. oda@hvadellers.dk  
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Birte Kont 
 
 

HEJRESKÅR  
  
Himlen er svovlgul, 
Søerne mutgrå. 
Kommunalgrønne bænke 
langs med bredderne.  
En hvid hejre i  
hjørnet ved det rødmende træ  
fanger mit blik. 
Dens sylespidse næb  
flænger mit indre. 
Synet af hejren 
vippende på stilkeben 
når mig som en pil: 
En naturfigur. 
En hverdagsepifani! 
 
Da jeg når helt derhen 
krakelerer figuren 
med en skramlen.  
Jeg gemmer skårene 
inden under min frakke 
og går hjem. 
 
 
❊



 
”… At the age of 37 she realised she’d never 

    ride through Paris in a sportscar with the warm wind in her hair …”                                                                  
                                                                                                                                                                        

Shel Silverstein 
 
 

SVANEN VED SØERNE JAGTEDE 
                                                                                                                                                                                                                                              
Svanen ved søerne jagtede   
mig hele vejen hjem til  
forstaden bed sig fast i min 
syvogtrediveårige nakke og åd mig 
ud af huset  
 
Nu har jeg hjemme ved 
Søerne og svanen 
kigger mig over skulderen og 
napper mig i øreflippen   
når den ikke kan lide det 
jeg skriver  
 
Senest har min troløse 
svane nappet i min kæreste 
lp med Marianne Faithful 
(alene navnet!) balladen   
om Lucy Jordan der  
kaster sig i døden  
for et godt ord 
ordet er: drømmen, 

 



kaster sig fra husets tag 
i en alder af 37 
thirty seven. Åh! Faithfuls  
læspen og brudte 
stemme har fået endnu et  
brud en stammen  
thirty seven-seven 
Lucy Jordan 
thirty seven-seven så 
ind i sin længsels 
thirty seven-seven 
uopfyldeligheds 
slugte konstant thirty  
seven-seven for evigt 
thirty seven-seven  
 
Åh, svane, syng! Syng om 
så det gælder! Åh!  
At kaste sig i døden   
for et godt ord for   
drømmen for evigt  
thirty seven-seven  
 
❊ 
  
 
 
 
 
 



 
JEG LØBER  
 
Jeg løber. Jeg løber ud  
af min gade og lukt ind i 
sensommerpoesien:  
 
Mellem sivene  
flokkes Søernes  
vrikkende sild   
 
blishøner  
nikkende  
fartpile 
 
ænderne  
nappes om 
frøen   
 
en svane  
spreder sit 
prinsessekvad  
 
Jeg løber. Jeg løber over  
skraber næsen imod  
solen i vandskorpen 
 
gnister i  
Søernes ånde 
antænder min by          ... 



 

 
 
Birte Kont, f. 31.12. 1948. Cand. phil. i Litteraturvidenskab (KUA 2001) med 
speciale i Franz Kafka. Forfatter / litterat - arbejder med foredrag, redaktion, 
kultur og litteratur. Har bl.a. udgivet: "Den, der hvisker, lyver - en løgnehistorie fra 
dengang, der kørte sporvogne" (Forenede Udgivere A/S 1994) og "Skyldidentiteten 
hos Franz Kafka - et essay om en moderne jødisk tvivlers livtag med Loven" 
(Nansensgade Antikvariat 2002 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/birte-kont
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Terje Nordberg  
 

 
To digte om livet før døden 
 
 
togskinnernes monotoni  
tilbagelagte 
glemte dage, timer, minutter  
blanke og renskurede 
 som skeletter 
i sneen  
sidder en frossen fugl og venter på solen 
 
 
❊ 



 
fuglekroppe står stille mod vinden 
sorte apostroffer 
mod himmelen 
 en pige svinger sit sjippetov 
for sidste gang 
ensomt mod brolægningen 
 
 
❊ 



 
AFTENTUR MED HUNDEN 
 
her ude på landet 
når vejene om natten ruller sig sammen  
lyset går ud 
og ledningerne klippes over 
og hvor kun klumper af kvæg ligger og venter 
 
kan man vandre for sig selv 
og lade tankerne strejfe verden 
dette fjerne land på den anden side af naboens mark 
 
i den sødlige em af tryghed 
kan man lukke sig ind 
når  hunden skal luftes 
eller den sene tv-avis blev for skrap 
 
man kan godt blive svimmel af mørket 
perspektivet forskydes 
afstandsbedømmelsen svigter 
rummet udvides og egoet indsnævres 
 
men heldigvis passerer en bil nu og da 
og lygterne giver nogle hurtige asymmetriske udsnit af 
virkeligheden: 
en postkasse 
en kantsten 
en hundelort fra i går     

 



 
og så helt uden varsel bliver ens egen skygge forstørret  
hundrede gange ud over naboens mark 
og hunden flygter i rædsel 
 
ligesom man selv træder ned i grøften    
efter i to sekunder at have vist verden 
 sin momentane storhed 
 
men så ruller vejen sig atter og forsvinder 
lyset går ud 
ledningerne klippes igen over 
dette var de sene nyheder  
god nat 
 
 

❊ 
 
 



 
HÆNDELIGT UHELD 
 
... der var trukket tydelige kridtstrege op på asfalten 
bremsespor og pile angiver retning og formodede vinkler 
danner baggrund for forståelsen af det geometriske problem 
hvori indgår visse faste punkter 
rødlige 
indrammet af hvide cirkler 
allerede koagulerede og hårde som asfalten  
kunne de faktisk ligne olieprodukter 
politibilen står der stadig, men folk er forlængst trukket væk 
der var ingen vidner 
.... det er grund til at tro, at fodgængeren blev trukket med 
og knust mod lygtepælen idet bilen.... 
det er en kølig morgen og vejrforhold og sigtbarhed  
må have været særdeles gode 
torsdag den første november 
var en dejlig morgen 
man har svært ved at fatte det 
men tingene sker jo så pludselig 
torsdag morgen 
er han gået på arbejde 
trukket vejret i den rå luft 
plukket et par røde bær fra en hæk i distraktion,  

tygget og spyttet ud  
stille på vejen så tidligt 
november er nu ikke så trist og mørk som man siger... 
himmelen er høj og luften en kølig metalplade 
i kridtcirklerne har de strøet savsmuld 
torsdag den første november var en dejlig morgen 

...



 

 
 
Terje Nordberg, f. 1947 i Norge og familiesammenført Danmark i 1968. Har 
udgivet en lang rækker fagbøger og skrevet dramatik.  Er i fuld gang med første 
voksenroman, Fuglemanden om den kendte norske skiløber og postuddeler 
Snowshoe Thompson, som udvandrede til Amerika i 1837.  Bor i Århus. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/terje-nordberg 
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Gunnar Martin Nielsen 
 
 

Min rose 
  
Her står du, dejlige rose 
på din tornede stængel 
     og synger for mig. 
  
Du kender en melodi 
hinsides alle noder, 
den kære sang 
      om en vidunderlig have. 
  
Med din mund løftet mod mig 
lover du 
et menneske med hjemve 
at haven findes. 
 
 
❊ ❊ 
 



 
Kilimanjaro 
 
Glem aldrig den time 
i Afrikas dæmring 
da du hviskede gennem moskitonettet 
at jeg skulle komme og se. 
 
Og vi sad på bænken ved hytten 
mens antiloperne græssede 
i det vigende mørke 
under det usynlige bjerg. 
 
Glem aldrig forvandlingen! 
De glødende sekunder 
hvor guldmagerens esse 
gnistrede i øst 
og lagde sin strålering 
over de snehvide tinder.  
 
Glem aldrig solens Kilimanjaro, 
en flygtig åbenbaring 
i sprængte skyer! 
 
En dronning hævede sløret 
og slyngede det om sig igen 
for at skjule sit ansigt 
i Afrikas himmel. 
 
❊



 
Min nabo et træ 
 
Der bor et træ 
under mit vindue her 
som på en ø 
ombruset af trafikfloden. 
 
Så endte da min vej 
i en fortravlet by 
skønt jeg havde ønsket 
at kunne gå ud af mit hus 
til morgenvandringer 
langs stranden 
med en kæp som støtte 
og komme hjem 
til min elskedes nynnen 
bag duften af nybrygget kaffe. 
 
Men udenfor mit vindue 
bor et vinterramt træ 
med sit håb om grønt løv 
og reder til nye fugle. 
 
Du min spinkle, rodfaste ven! 
Musvitterne kommer og bygger. 
Du skal bære de æg som brister 
og se det en forårsdag 
at de små stiger op på vinger. 
 
❊ 



 
En drøm om os 
 
Efter The Big Bang 
var der stof nok 
til glødende øer i universet, 
myriader af størknende massiver, 
endda et overflødighedshorn 
som denne klode. 
 
I dybet olien og kullet, 
Mineralerne, metallerne, 
guld, sølv og ædle stene. 
Øverst mulden 
med næring til planter, 
føde til dyrene og os. 
I havene rigdom 
til hvaler og fisk. 
 
Over os solen og månen, 
stjernerne, 
skyerne med regnen. 
 
Der var en drøm om os, 
en omsorg for det levende 
som skulle undfanges 
i skaberskødet. 
 
 
❊ ❊ 



 
Portrætter 
 
I mit lønkammer 
står et portræt af dig 
tilføjet nye træk 
år efter år. 
Det er min tegning, 
mine farver.  
Men du kender den ikke. 
 
Måske kunne vi bytte, 
forære hinanden et billede, 
mit af dig, dit af mig, 
ansigterne 
som vi ser dem. 
 
Jeg kan så håbe 
at du har hæftet en blomst 
ved mit portræt 
som jeg har gjort ved dit.  
 
 
❊ ❊ 
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Et kys 
 
Et kys fra ven til ven 
som et kærlighedstegn 
i mørket under oliventræer. 
Det kunne være glemt, 
glemmes aldrig! 
 
For han som blev kysset 
veg ikke tilbage 
da soldaterne kom. 
Faklerne blændede ham, 
spyddene vendte spidser mod ham, 
lænker snærede hans hænder. 
 
Et kys som intet andet. 
Forræderens mund 
så tæt på 
Guds menneskeansigt. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Gunnar Martin Nielsen, f. 16. juni 1921 i Vejle, bosat i Århus fra 1994. 
Bogdebut 1940. Journalist, teolog, forfatter. Tre romaner, en digtsamling og en 
håndfuld andre udgivelser. Mere på bedding. Bor i Århus.  
 
mail: gunmart@stofanet.dk 

Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/node/63872 
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Brian P Ørnbøl 

 

Regnglas 

det regner med glas 
spidst splintrende spidser 
snitter røde striber 
på kind blodige tatoveringer 
skæres på skulder 
foroverbøjet 
mod vinden blafrer 
iturevet skjorte – det regner trekantdråber 

diamantmissil 
suser stormhyl 

blander sig med klirrende 
klinger gennemsigtige sværd 

det regner og det stormer 
og hober sig i regnglas 
søer – knaser under fødder 
blodbare 
skridt i rødt, knasende, sprøde, foroverbøjede 
skridt 
snit for snit 

det stormer mig væk fra oven 
beskæres kødet            
vokser nedad til skulder og bryst         



fra neden løber jeg opad til ankler – så knæ til lår og 
glasset mødes i navlens centrum 

beskåret fra ende til anden 
er jeg væk 

 
 
❊ ❊



 
Atacama 
 
Det er det tungt regnende overtøj  
på strøget derud af gaden 
Bilernes horn 
med kølergitter mod bagsmæk 
bag lyskegleskær  
antiluftskytsguide 
i kø på ydre ringvej 
 
Det er de sitrende stålsatte kabler 
i vejret op af armen ind i øret 
Glassets flimren 
i briller og ruder og ismanchet 
bag bagsidespejle 
Kikkerthistorie 
Langmodigt og drevent 
 
Det er ”hvem ved hvad det er” 
på læberne og hændernes  
følsomme puls 
blå pulsering 
stille og sænket dvale 
 
 
 
❊ ❊



 
O 

De hakker de huller 
under broer 
og O’er og Åernes boller over A’er 

I Schweizernes oste 
der hakker De huller 
Så lage kan hænge 
omringe de gjorte 

De hakker de huller 
De hakker de huller 
i tænder på børn – og muldvarpe gange 
og lange systemer 
med tunnel – det hakkes 

I kroppen kan fem huller indtage verden 
og to er tilbage til skidtet, der skides 
det hellige syvtal er hakket i kødet 
og skødet kan pisse og kneppe 
og dobbelt 
anvendeligt 
som munden – i grunden 

De hakker de huller 
der slås ud i luften og dem 
som vi bruger på nedslidte veje 
til biler med hjul og med huller til nøgler 
til døre i huse og pengeskabslåse            



så alt der er lukket kan åbnes – og ses 
og mødes og gødes 
med hårdhudet finger 
med ringe med huller 
ja – næsten kun huller 
som også er hakket af De der kan hakke 

Der i universet 
er hullerne sorte 
og gjorte med hakker så store som 
klipper og tripper det gør de – de vil hakke mere 
skamfere det faste – de hader det faste 
så de hakker vidre mens fuglene skvaldrer 
indtil de får hakket et hak – i tuden 
på snuden og falder fra træer og hække 
og ligger på jorden og hulles af orme 
forsvinder til intet og bliver til huller 
i luften 
i luften 
i hullet i luften 

 
 
 
 
❊ ❊



 

Kabale 
 
 
Urregistreret 
 
Falder ind på den nærmeste vej 
Lygternes ildtunger 
samler sig i pyramider 
foran forruden 
 
Her var det ikke jeg skulle hen 
runger asfalt under dæk 
 
Samler tanketråde 
med tung nat over soltag 
 
Bygger korthuse  
i en vindtunnel 



 

 
 
Brian P. Ørnbøl, f. 1969, er uddannet snedker og cand.mag. i religionsviden-
skab og film & tv. Arbejder i dag som tekstforfatter og kommunikationskonsu-
lent. Debut 2008 med digtsamlingen Barberbladshologrammer; 2009 novellesam-
lingen Himmelhotellerne. Har de seneste år været publiceret i en lang række litte-
rære sammenhænge - primært i den poetiske genre.  
 
http://www.bpo-forfatter.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/brian-p-ørnbøl
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Claus Høxbroe 
 
 

Vi mødes ved Weber-grillen 
  du siger jeg har lækker friværdi 
  jeg roser dit stramme budget 
 dit forførende Flexlån 
og måden du er dig selv nærmest 
   du griner feminint 
lader hånden røre let ved dit bryst 
  jeg tager mig til skægget 
 brummer lidt mandigt 
  siger jeg har pensionsopsparing 
du kigger mig kælent i øjnene 
lader tungen glide let over læberne 
   siger du har fuld tandlægeforsikring 
senere står vi lettere opildnede 
  foroverbøjet hen over køkkenbordet 
    og skriver vores kærlighed i renterne 
 
------------------------------------------ 



 
De spærrer havnefronten inde 
  blandt blankpoleret galskab 
        byplanlægningen 
   er hovedstadens dørmand 
 der nægter pøblen adgang 
 
---------------------------------------- 
 



 
Nu sker det igen 
  nu ruller verden sig ud 
  og inviterer indenfor 
nu kommer trækfuglen tilbage 
  og mor råber at børnene skal ind 
  nu vender far træt hjem fra arbejde 
  og en må forlade `Vild med dans’ 
nu koger kartoflerne over 
         og familien er samlet 
  nu genudsender de igen film med Dirch 
    og der er stadig krig i Mellemøsten 
      nu ramler reklamerne i gangen 
        og opvasken står der stadig 
   nu står Se & Hør igen i kiosken 
     og pensionisten er træt af de unge 
    nu ruller bilerne gennem Nørrebro 
   og Assistensen er så stille  
   nu lægger regnen sig på ruden 
     og vinden hiver i træerne 
    nu fløjter kedlen 
   og intet har rigtig ændret sig 
 
----------------------------------------------------- 



 
Elsker dig for evigt 
  eller så længe lager haves 
 
------------------------------------------ 
 



 
Du har haft min pik i munden 
 din kæreste har ondt i røven over det 
anatomiens veje er uransagelige 
 
----------------------------------- 



 
Det' konsekvensen af gaden 
   lyden af byen i gangen 
    i talen 
      i vanen 
i rytmen 
   bydelens egne drenge 
  nærbutikkens nærvær 
  butikkernes tæthed 
   bodegaens barpriser 
brostenenes beretninger 
kioskernes facader 
  bussernes forstoppelse 
klirrende flasker i opgangen 
    manden på trappetrinnet 
I’m just walking my beat, friend 
 Copenhagen is my beat 
     I’m walking it 
 
------------------------------------- 



 
Du er mine ufødte drømmes mor 
  mit stik i hjertet når jeg vågner alene 
       uden dig ved min side  
hver en svedperle på panden 
   brændende alkohol ud gennem kroppen  
du er ambitionen om at forbedre mig 
  og den dårlige samvittighed når det udebliver 
du er vinden i håret 
  blafrende skrigende gennem det åbne soltag 
blæsende ud af overdrevets motorvej 
 
----------------------------------- 



 
Fordommen er et desperat dyr 
  fanget i rævesaksen 
  med stærke ben 
og blødende gummer 



 
 
Claus Høxbroe, beatpoet/digter. Har udgivet digtsamlingen Hylet fra gaden 
(2006), Spoken word albummet Sluk lyset (2007), digtsamlingen Solsorten er en 
skrigende lort ved daggry (2008) og digtsamlingen Tilpas utilpasset (2008). Fik 
Årets Publikumspris til Poesiens Dag 2005, medvirker på diverse CD´er og i 
forskellige magasiner/tidsskrifter. Har de sidste par år leveret 500 liveoptræ-
dener. Bl.a. også i Norge, Sverige, London og på Færøerne.  
 
http://www.beatnix.dk  
http://facebook.com/beatnix 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Claus-Høxbroe 
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Harning 
 
 

Codeswitching #12 
 
 
på græssets smaragdgrønne 
i morgendisen 
hvor de afhuggede hænder ligger og venter i stille ro  
som et maleri fra Duma Key  
der finder jeg min huskeseddel 
om ting der er gjort og om ting der skal gøres 
om tandlægebesøg og forældresamtaler , om 
sennepsgas og Timmo Taliban  og om kortprosa som 
aldrig blev skrevet 
men bare levet. 



For kompliceret for ombudsmanden 

I Danmark har myndigheder og bureaukrater ikke altid 
ret, derfor findes der en ombudsmand. Ombuds-
mandens job er at undersøge sager, hvor borgernes 
retssikkerhed er blevet tilsidesat af pampere og papir-
nussere. 

For i Danmark ved vi godt at myndighederne ikke altid 
har ret. 

Faktisk er vi i Danmark så bevidst om myndighedernes 
manglede evner at Ombudsmanden selvfølgelig ikke 
skal tage sig af alle de sager der havner på hans bord. 

De sager, der er for omfattende og hvor myndighederne 
har begået for mange fejl og overtrådt for mange love, 
de skal naturligvis afvises, ellers ville ombudsmanden 
skulle bruge urimeligt mange resurser. 
Det ville også være synd for ombudsmanden hvis han 
var nødt til at tage stilling til en kompliceret sag. En 
sådan stillingtagen kræver jo både stor juridisk kompe-
tence og et dybtfølt engagement for borgernes rettighe-
der, hvilket vel er mere end man rimeligvis kan forlange 
i en bananrepublik, der flere gange har påkaldt sig 
Amnesty Internationals bevågenhed. 

Men, hvis du som borger er så heldig at have en lille 
sag, en sag hvor myndighederne kun har overtrådt en 
enkelt paragraf eller to, så er det lige noget for ombuds-
manden. 



Endelig er det jo dejligt betryggende, at vide, at hvis 
ombudsmanden tager affære og giver borgeren ret, så 
skal myndigheden ikke belemres med ubehaget af at 
indrømme sin fejl og rette op på lovløsheden. Det ville 
jo være synd for den enkelte bureaukrat, som vel bare 
har sjusket en smule. 

Det er derfor blevet besluttet, at ombudsmanden intet 
kan beslutte. 

Personligt synes jeg, det er ganske fornuftigt, at i det 
mindste én offentlig instans er bevidst om at spare på 
administrationen og jeg håber at vores liberale stats-
minister finder en passende belønning. For eksempel en 
studierejse, med alt betalt til vores naboland Sverige, 
hvor den stakkels ombudsmand skal tage stilling, selv 
om den der klager ikke har partsstatus, – og hvor han 
faktisk også kan være nødt til at bruge tid og sam-
fundets resurser på at rejse sag mod en bureaukrat der 
har tilsidesat borgerens rettigheder. 

En studierejse ville derfor være en lærerig oplevelse, 
som ville vise at Danmark er et fantastisk land at leve 
og arbejde i – for en ombudsmand. 

 



 
Harning, f. 1973. Udgav sin første digtsamling, På græssets smaragdgrønne, 2006. 
Skriver: Faglitteratur, lyrik, satire, klummer og kronikker. Teksterne formidler 
typisk et samfundskritisk perspektiv.  
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Jacob Christensen 
 

 
Hvorfor? 
 
Hvorfor lever jeg, 
når tusinder af højt begavede 
dør i deres ungdom? 
Måske har jeg glemt, 
at selve livet er en gave. 
Men retfærdigt? 
Nej! 
Ikke vores form for retfærdighed. 
For os er retfærdighed 
at dele sol og vind lige. 
Vores retfærdighed 
stiller krav. 
Men hvad kan man stille 
til en gave? 
Ingen! 
Vores Gud 
stiller ingen krav. 
Kun, at vi tager imod. 
Men det er intet krav. 
Det er en bøn 
fra den almægtige 
til de afmægtige. 
Vore bønner bliver hørt, 
alle, 
men ikke nødvendigvis bønhørt.         



Vores Gud er ikke 
retfærdig. 
Hun er overdådig. 
Og Guds bøn til os 
er, at vi viser os 
overdådige. 
 
❊



 
Skanserne 
 
I gamle dage 
talte man om 
at opgive ævred. 
Dengang betød det 
at lade hegnene, 
skanserne falde. 
Man blev fælles. 
I dag betyder 
at opgive ævred, 
at man giver op. 
Men en gang imellem, 
en sjælden gang, 
betyder det stadigt, 
at man lader skanserne falde. 
Lykkelig den, 
der oplever det. 
Jeg mødte dig, 
lod skanserne falde 
og oplevede, 
at livet selv 
strømmede mig i møde 
 
(Januar 2009) 

 
❊



 
Stjerneridt 
 
Kom, 
sæt dig ved min side. 
Nej, sæt dig bag mig, 
vi skal ride. 
Nej sæt dig ikke ba mig, 
for jeg kender ikke vejen. 
Jeg har tøjlerne, javel, 
men det er dig, 
der kender vejen. 
Kom, sæt dig hos mig, 
vi rider over himlen, 
vi hilser på stjernerne, 
som kender os. 
Nej, de kender ikke mig, 
men de kender dig. 
Du er den, der har gjort 
menneskene til stjerner. 
Du er den, 
de bøjer sig for 
i ydmyghed. 
Fordi du selv 
er ydmyghed, 
bøjer de sig for dig. 
Kom, sæt dig ved min side. 
 
(Marts 2009) 
 
❊ 



 
Universet 
 
Universet er fyldt 
med stjerner og tåger, 
sole og planeter. 
Universet er ladet 
med energi, 
gennemstrømmet 
(gennemhullet?) 
af bølger, 
utydelige bølger, 
som venter på 
at blive tydet. 
Universet er fyldt 
af tanker og idéer, 
som venter 
på at blive født. 
Universet er alt, 
men mit univers 
er et menneske 
 
(Januar 2009) 

 
 
❊



 
Samtale 
 
"Elsker, elsker ikke, elsker..." 
- Men hvordan 
kan jeg vide? 
 
- Du kan ikke vide, 
du kan aldrig vide. 
Du kan bare tro. 
 
- Men kan jeg leve 
af at tro? 
 
- Du kan ikke leve 
uden. 
 
Kærlighed er 
at kaste sig ud 
på de tusinde favne 
og håbe, 
ikke, at dine vinger bærer, 
men at andre vinger 
bærer dig. 
Hendes vinger. 
 
 
(Januar 2009) 
 
❊ 



 
Kære Du 
 
Jeg lader din ånd 
væve sig ind 
i mine tanker, 
i mit sind, 
i mine drømme. 
Jeg frygter, 
ja, jeg frygter 
at skuffe dig. 
For jeg ser 
i dine øjne 
en grænseløs tillid, 
en tillid, 
som --- 
en tillid, 
som jeg ikke kan svigte. 
Du er en del af mit liv. 
Du er mit liv. 
Og mister jeg dig, 
mister jeg 
migselv. 
Det er kærlighedens smerte 
- og fryd. 
 
 
(Februar 2009) 

 
❊ 



 
I, småfugle 
 
Alle I små fugle, 
som stryger omkring, 
som kvidrer og fløjter 
fra tage og kviste, 
åh, I små fugle, 
jeg kender jer ikke 
ved navn. 
Hvor ville jeg gerne, 
at I fløj ned og satte jer 
på min hånd 
eller bare i mit hår. 
I behøver ikke bygge rede, 
bare sætte jer 
og kvidre til mig 
eller hviske mig i øret, 
hvem I er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I ,  småfugle  Joanna Jensen 09   



 

 
 
Jacob Christensen, f. 17. juni 1925 i Fredericia. Overlæge, forfatter, skulptør, 
grafiker, maler. Lektor i biokemi 1955-60, overlæge fra 1963. Politisk aktiv 
1950-1977, medstifter af Kristeligt Folkeparti 1970, folketingskandidat f. CD 
1973. Medstifter af Europahøjskolen 1976, formand f. Internationalt 
Uddannelsescenter (IUC) 1994-2000. Har skrevet digte, prosa, lærebøger, 
erindringer. Seneste udgivelse En håndfuld krummer (digte, 2008). Mange 
selvstændige kunstudstillinger, senest 2005.  
 
Mail: jacob-iuc@privat.dk 

 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jacob-christensen 
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Jesper Jensen 
 
 

Poetik 
 
En linie bliver til 
to 
 
 



 
Den anden 
 
Dine øjnes blanke sten i fralandsvind 
dine brysters glideflugt 
dit skøds snappende læber 
din strømførende hud 
dine mundviges sitrende parenteser 
din pandeforbavselse 
dine øreflippers tungespidser i min mund 
 

Nej dig 
elskede 
 

Du er 
mit trip mit sus 
min rejse til de varme lande 
min barndoms aldrig drømte 
hedeste drøm 
mit savns navn 
den jeg forstødte 
du er alle nakker           
som forsvandt ind i porte 
mine billeders billede 
du er mit livs forhadte 
bristede håb 
suget når man var alene hjemme 
min kvinde 
 

Du er 
den anden           ... 



 
Næsten et år 
 
Næsten et år et ubegrebet forspil 
banede veje uden mål og retning 
vi gik omkring hinanden i et landskab 
og kasted langsomt angstens fælder til 
 
Kortlagde forbeholdets rævesakse 
forbandt de skilte bredder som vi mødte 
vi søgte ikke noget hos hinanden 
og havde intet navn for det vi fandt 
 
Den første nat blev himlen vores lagen 
vi svæved hud mod hud besat af stjerner 
som ved den letteste berøring spejled 
årmillioners millioner kroppe 
 
Kuldskære mærked vi at vi var nøgne 
og smeltevandet løb fra vores øjne.     



 
Jalousi 

 
Du tog min elskede. Jeg hader dig. 
Jeg ønsker dine nosser ville rådne 
Jeg ønsker alt dit hår må falde af. 
At gummerne blir tandløse og lådne. 
 
At du må brække alle dine ben. 
At hvert minut for dig blir uden glæde. 
At dine spørgsmål aldrig finder svar. 
At du blir blind og aldrig mer kan græde. 
 
Jeg ønsker tomme dage i dit liv. 
Rastløse. Uden drømme eller længsel. 
En lænke med en kugle om dit ben. 
Ydmygelser. Et glemt og fugtigt fængsel. 
 
Jeg ønsker Satan stikker sine klør 
så onde og beskidte i dit hjerte 
at brystet svulmer om en byld, der gror 
og dunker allerhelvedes af smerte. 
 
Jeg hader dig. Du tog min elskede.  
Din dom er lykken i en kuet favn. 
Jeg ønsker dig en evig fryd du altid 
omsonst forsøger på at give navn. 

 
 
 



 
Sold 
 
Nu melder ordene sig 
til tjeneste 
 
Tager deres skilling 
stiller op i rækken 
 
Afventer 
nærmere ordre 
 
Jeg inspicerer geleddet 
med min lille stok i armhulen 
 
 
 
 



 
Tak 
 
Tak for en yndig aften 
og din hånd som jeg fik rakt 
nu står vi tavse og husker 
alt det vi ikke fik sagt. 
Nu skal du ind til dit eget 
jeg knuger din hånd mens jeg ler 
man vil gerne være der lidt 
når man ikke er der mer. 
 
Jeg går hjem under vinterens lygter 
uden at vende mig om 
og husker hvert eneste skridt 
jeg gik her siden du kom 
jeg træder hårdt med foden 
imens det sner og sner 
man vil gerne være der lidt 
når man ikke er der mer. 
 
Jeg lukker døren op 
der hvor jeg hører til 
parat til næste træk 
i det lange spil 
jeg skær min navn i brættet 
et sted hvor andre ser 
man vil gerne være der lidt 
når man ikke er der mer. 

 



 
I mørket udenfor 
blir gaden mere hvid 
min vinduesrude blomstrer 
endnu en lille tid 
jeg tæller mine børn 
og ønsker der var fler 
man vil gerne være der lidt 
når man ikke er der mer. 

 
 



 
 
Jesper Jensen, f. 1931. mag. art. 1957. Univ. guldmedalje 1960. Gift 1954, skilt 
1975, gift igen 1990. Far til to; bedstefar til fire; oldefar til to (plus tre bonus). 
Siden 1967 bla. otte digtbøger, to børnebøger, tre erindringsbind. oversættelser: 
Goethe, Heine, Kästner, musicals. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jesper-jensen
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Viggo Madsen 
 
 

(at blive fortrolig med at være en fremmed) 
 
 
i disse gamle byer 
findes der stadig vægtautomater med møntindkast 
hvor man kan træde op og få oplyst hvad man vejer 
det er dog noget 
samtidig printer maskinen éns horoskop 
for fremtiden er et ubeskrevet blad 
præcist så uberørt af éns nærvær 
som den del af gaden 
man endnu ikke er gået igennem 
fordi man absolut skulle standse op 
for at lade sig veje 
 
 
❊ ❊ 



 
(når kødet er stærkere end kniven) 
 
 
de troende spiller ludo - de har deres egen måde 
at slå hinanden hjem på 
 
klarer du det klaver? hører du det spille? 
orkesteret for eksempel dirigeret af don Kraft 
eller John Mestermand 
 
hvem ringer klokkerne for? 
 
hvorfor skulle det være ydmygende at flygte 
i kvindetøj? de skulle bare vide hvordan det er 
at være kvinde 
 
uheldigvis er kvinder vilde med mænd, låner 
dem gerne tøj hvis det behøves 
 
flugt er vel altid den sidste udvej 
 
 
❊ ❊ 
 
 



 
(spredte lysindfald mellem træerne) 
 
 
det er tilladt at gøre det umulige 
bare det er lovligt 
 
det vidunderlige er kun til stede 
for den, der kan se det 
 
så er det nu! og da vi alle skal 
dele øjeblikket er det rart at vide 
 
chancen kommer ind igen og igen 
chancen kommer ind igen og igen 
 
det drejer sig om at genkende den 
når man ser den (bukker & nejer) 
 
de, som ingen chance fik, er døde 
de, som alle chancer får, dør også 
 
pludselig føler du dig iagttaget 
af en fugl! dens årvågne øje 
 
et skridt til – og den flyver!  
du bomstille, den ubevægelig 
 
så flyver den alligevel 
 
❊ ❊ 



 
det var ikke meningen jeg skulle have 
været mig, men jeg blev mig alligevel 
 
tag nu et ord som vindikator 
det er lige til at få forstand af 
hvis det er sådan man har det 
 
-og så vil jeg ligegodt gerne fortælle jer om det 
der betyder noget, det går man aldrig fejl af, så 
det bliver i glade for, her står der kendsgerning 
 
en smart bog, hvert andet ord er trykt med blåt 
hvert andet med sort det ligner en øjensygdom 
 
jeg kommer for en halv times tid siden 
sagde han, siden har ingen set ham, pst 
 
og på det næste billede vil vi have dig til at 
stikke fingeren i jorden og lugte hvor du er 
 
vi må kringle os som peddigrør 
for at stå det igennem, stå det u 
 
og se nu her, der er det ´som` igen 
det føles allerede som om 
 
jeg lægger mig fra mig nu ja 
så må jeg gå videre i morgen 
 
❊ ❊



 
(og jeg, forvirkeliggjort) 
 
jeg var inviteret til en stor banket, 
mindst 50 mennesker, 3 retter af alting 
kjole og hvidt, stemningen var høj 
alle lo og morede sig - og jeg talte med 
de fleste af dem, for problemet var 
at der var ikke nogen kuvert til mig 
en forglemmelse eller fornærmelse? 
jeg overvejede om jeg skulle gå igen 
besluttede mig til at spørge værtinden 
smukkere end nogensinde i sin kjole 
hun så forbavset på mig, lattermild: 
er du sulten, viggo? jeg skal da gerne 
koge et æg til dig! selve middagen 
er jo først i aften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
Viggo Madsen f. 6.1.1943, debut 1966 med collageromanen Brandmand på to 
hjul og har senere udgivet en lang række større eller mindre digt- og 
novellesamlinger, senest Fremtiden hænger i garderobeskabet (2007), Virkeligheden 
kommer til byen (2009), samt énakteren Ønskebarn (2009). Til det genstartende 
J&J er planlagt en lille samling, Luns af det levende, (2009). 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/viggo-madsen 
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Torben Juul Hansen 
 



 
1. 
 
Huset er  fra februar 1917. 
Det afslører totalrenoveringen 
med en avis 
"Aftenposten" 
på bagsiden af det oprindelige tapet. 
 
Anerkendte håndæltede tørv til salg i 
Lille Kirkestræde. 
Pålidelig ung pige 
søges for juni måned til et 
mindre herskabshus. 
Russiske arbejdere bygger barrikader. 
Petrograd. 
Berlin. 
Valdemar Psilander dør på hotel Bristol. 
Voldsom kanonade i Kattegat. 
 
De ulmende gløder knirker 
gangbesværet  
omkring i 
brændeovnens bøgetræ. 
 
Alene de uskyldige børnetegninger 
er som de altid har været. 
 



 
2. 
 
De fint profilerede vinduer 
ud mod 
levner ikke plads til den 
årlige vækst i lindetræet. 
 
Men jeg har et fire 
hyldemeter stort arkiv til opbevaring af  
kvitteringer fra 
ungdommelige protester. 
 
Sparke døren ind. 
Gøre krav gældende. 
 
Klokken er på 
aftalt tidspunkt 
og min bankrådgiver 
åbner økonomien for den mulighed at 
sponsere en panda fra det 
sydvestlige Kina. 
 
Den positive rentetilskrivning 
afbalancerer medicinudgifterne. 
 
Jeg lytter høfligt til de 
fristende fremtidsplaner 
folder uvilkårligt hænderne om et 
højre knæ med hvidt         



nyvasket muskelbetræk 
og mærker tydeligt den skibsforliste 
sømand Robinsons klippehule 
i skeletrelieffet under det elastiske. 



 
3. 
 
Jeg går målrettet efter 
tomater på tilbud 
og kvalitetskontrolleret tranebærsaft. 
 
Jeg spiser stimulerende rosiner. 
Lever op til mit ansvar som 
leverandør af tre timers underholdning. 
 
Dividerer med diverse forholdstal 
og grønne pictogrammer fra 
intercitytogets tunnelrør. 
 
Tilpasser mine skridt den 
uventede overhaling. 
 
Er heldig med en omvendt ordstilling 
som manøvredygtig bortforklaring. 
 
Understøtter et stå fremme varmt 
strygejern 
et stå tomt afsnit på loftet 
og de analfabetiske kryds 
i kalenderen. 
 
Jeg slipper nødig grebet om 
souvenirshoppen og de 
ordnede toiletforhold.          ...



 
4. 
 
Solen går ned med 
jordklodens rotationshastighed. 
 
Fuglene trækker den lige kridtstreg. 
 
Rødt silkebånd om et udstoppet egern. 
 
Min hånd skummer bremsespor 
i flodens overflade. 



 
5. 
 
Dr. Rosenheim 
tildeler krybdyr af fremmed herkomst 
et par drøje øksehug 
 
forcerer metodisk 
mineskakternes farlige vandfald 
 
og bryder 
uden frygt 
den plomberede kongegrav. 
 
Færdig med det 
afsnit 
og 
 
lystigt videre til et pædagogisk programpunkt 
om de 
fæle muskelkramper 
som spontant kan opstå under intens 
nedkæmpelse af  
et par gummistøvlers gnidningsmodstand. 
 
Studieværten  
aktiverer lyset i det næste trappetrin. 
En kvindelig amatør 
demonterer tændsatsens tre blå ledninger i 
ulastelig rækkefølge            



 
mafiosobossen nyder den 
vægtløse tilstand 
i familiens eksklusive swimmingpool 
 
og terroristerne har travlt med at 
oprette en hjemmeside. 
 
Et skud 
falder 
 
stereofonisk. 
 
Men hvad synger den verdensberømte tenor 
som  
omgivet af tilslørede slavinder 
tømmer et giftigt bæger citrongult? 
 
A siger A siger 
to dryppende vandhaner. 
B siger B siger 
følsomt banjoakkompagnement. 

 
 



  

 
 

Torben Juul Hansen 
 
Jeg er født i Nakskov 
to måneder før Anden Verdenskrig 
og mine børn lytter høfligt 
når jeg omtaler den stabile drøm om de 
tunge støvletramp på køkkentrappen. 
 
I 1948 fik min far nyt arbejde 
i København 
og vi flyttede fra provinsen. 
 
Min mor holdt udkik med kupéerne 
og da billetkontrolløren kom til synes 
blev jeg 
med hastige instruktioner om den 
rette brug af en dørlås 
gemt væk på toilettet. 
 
Nicht hinauslehnen. 
Og et fotografi fra Himmelbjerget. 
 

Tyve år senere var jeg 
som statens tilsynsførende geolog 
udstationeret ved en olieboring hvor 
indehaveren af det lokale missionshotel 
inviterede på aftenkaffe 
og lysbilleder om de trafikulykker 
familien havde oplevet under en 
ferierejse i det sydlige udland. 
 
Jeg folder mine arme til en bærestol 
med sikkerhedssele 
og løfter dig op i regnen over 
gangstien 
til den grønne kompostbeholder. 
 
Der er så stille at man kan høre en 
knappenål falde til ro 
hvisker du med den stereoskopiske 
dybdevirkning 
jeg har valgt at kalde en 
mening med tilværelsen.

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/torben-juul-hansen 
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Lonni Krause 
digte  
 

 
Du 
 
Kan blomstre 
når som helst visne flakse 
stilleknust blandt træernes uglede unger 
viben på vej over gaden bruser 
alt hvad der før lå af jord 
flyver op som du vender et blad 
 
  
 



 
Gådefulde aspekt / lille størrelse/ kan du kende mig 
på soloulykker / ansigt til ansigt/ med lav stemme / 
jeg gentager 



 
På med vanterne 
 
Gro et barn ud af hver en finger 
og plir med kloder ti 
 
når neglene blir bløde 
får du flere 
 



 
det er 
 
mig eller projektilet 
skudt over målet 
og dig 
mens jeg 
svæver over Jylland 
river farten ud af himlen 

 



 
Rundt om 
 
os mellem åbne ben og kjoler 
løber overskud blondehår og sang 
verden er stadig en ener          



 
Over dine sære hovedkast 
 
med gnavtanden mod tiden 
dine gummer bløder 
hvidt skummer over af ben 
der endnu stikker i ganen 
 
over plak og paradentose over 
stokken og dine fødder 
gammelt nid boret ned i sengen 
hævede tanker døde barn 
 



 
barselsfeber 
 
Gem dig under vuggen 
din mor er sær 
Hun sopper i sin røde skygge 
 
Du peger på de kys der 
svæver over brysterne 
 
Hvis bare hendes syn ikke slår ned 
 



 
Ingen titel 1 
 
Som at se jorden, en globus på afstand 
sådanne store bogstaver beriger et digt    



 
 
 

  



 
Ingen titel 2 

 
men det er næsten som jeg taber det hele 
neglene fingrene hænderne 
samler maven i midten det største røde hul 
fosser ud af mig liggende 
  



 
Og vandet er tykt 
 
du kan skære i det med din mund  
salt om din hals blinker til  
lændens tæppe bevarer vildskab  
tungen besvarer med vildskab  
jeg ved ikke om jeg har  
råd til at skrive ved siden af  
når vandet fantaserer og  
din mund vil så meget mere? 
 



 
Udenfor 
 
Du tropper op i forældrenes skole 
bygningen med snøre langt op ad benene  
skingrer ringer aldrig ud så længe folk knepper 
Larmen firkanter sig hysterisk under uret  
kjolen ses må ikke røres blikket drypper på de nye sko 
Snævert kryber du på plads mellem reolerne lille globus  
drejer stop mens verden styrer forgæves efter frihed 



 
Lille Prinsesse 
 
Det hele var i grunden alt for galt 
Du måtte tabe din porcelænssko som et hjerte 

 



 
Og så skreg Edward Munch 
 
Broens skræv er sunket efter mange års misbrug. 
Opmærksomt hejser synet havet op gir en skalle, et 
stunt det lærte som barn. Betragter køretøjer cykle på 
glas  
legemer skride ud i svinget. Men det er bare et online-
spil - 'Byg en bro' er et online-spil, dine øjne rejser den 
forkerte vej mens broen ruster og himmelvandet skiller 
broen selv tunnelen under havet gløder cigar 

 
 



 
 
 
 
 
Ingen titel 4 
 
på den anden side  
virker ord ikke mere 
 
på den anden side 
begynder vi 

 



 
 
Lonni Krause, f. 1.4. 1964, udd. pædagog, 5 år i delikatessebutik. Lyrikdebut 
2005 med Du får et nyt sted trykket til kroppen (BOD), Nødvendige ruter (BOD, 
2006), Ord til alle sider - en interviewbog (december 2009). Antologideltagelse: 
Underskov 2 (2006), Quintologi (2008), Vintergækkerne nikker (DarkLights, 2009), 
Lige Under Overfladen 3 (Science Fiction Cirklen, 2009). Er vild med at arrangere 
oplæsningsevents og var hovedarrangør af Ord Under Himlen 2007 og 08 i Kgs. 
Have i København. Anmelder selvudgiverlitteratur på MetrOrd 
(metrord.urbanblog.dk). Er medlem af Dansk Forfatterforenings Haikugruppens 
styrelse og L-styrelsen. Redaktør på L-gruppens nyhedsbrev ORDLØST 2008-
09 sammen med Kenneth Krabat.  http://lonni.menneske.dk 
 
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Lonni-Krause 
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Anne Hjælmsø 
 
 

Toget  
 
 
Et skridt 
En tøven 
Et mål af tid 
 
Forude 
Høres lyden 
Af år 
Der vil vælte 
Som brikker 
Tæt 
I vinden 
 
Bag isede ruder 
Anes blå  
Bjerge 
Hvor fuglen vil 
Slibe 
Næb 
 Og klør  
 
Den bringer et 
Klippekorn  
I sin fjerdragt 
Til ørkenen             



 
 Og  
Evighedens lys     
 



 
Den inderste dans 
 
 
April er den 
Ondeste måned 
Hvor alt spirer 
Og 
Safterne 
Kryber 
Op 
Gennem stive 
Træer 
 
April er den 
Sværeste måned 
Når alt grønnes 
Og  
Rynkerne 
Stivner 
Mens 
Bøgebladet glattes 
Ud  
 
April er den 
Magreste måned 
Hvor al hunger 
Og 
Længsel 
Støder              



Ind 
I vårstorm og 
kulde   

 
April er den 
Skønneste måned 
Fordi alt vender 
Og  
Håbet 
Bringer  
Maj 
Og dig i 
Spil  
 



 
Hudløst 
 
 
Ordløst skræller jeg lag 
 Efter lag 
Af ham 
Med mine øjne 
Stirrer på den blege 
Krop, som skælver 
I grå 
Sokker og flettede 
Sko  
 
Hudløst gribes jeg 
Af  
Hans fugtige  
Hænder  
Mens jeg tænker på 
En metode 
Til at se bort fra 
Tændernes 
Brunfarvning 
 
I løst knyttet 
Forhold 
Spadserer vi  
Således 
Nøgne for enhver 
Mellem skrigende unger og          



Tavse gamle 
Midt i  
Maj   
 
 
 



 
Du som er 
 
 
Velsignet være 
Den enestående 
Solnedgang  
 
Priset være 
Anemonens spinkle 
Hals 
 
Lovet være 
Troen på 
Blomsterbruden 
 
Takket være 
Mulden  
Som føder  
Hvide engle 
 Og  
Slukker deres strålekrans 
Med  
Lysegrønne blade 
 



 
Kalder dig 
 
 
Kalder  
Dit navn 
Som jeg ikke  
Kender 
 
Kalder 
I rummet 
Hvor du har alle 
Navne 
 
Hvisker  
I tiden 
Til der bliver  
Stille 
 
Drømmer 
Os sammen 
Uden tanke om 
Dage  
 
Svejser 
 Din hud til 
Mine hinder 
Bløder  
 
Skriger              



Og mærker 
Næsten ikke 
Angsten 
 



 
 
Anne Hjælmsø, Cand. mag. og meget andet. Forfatter (romanen ”Elsker til 
vanvid”, noveller, digte, artikler, debatindlæg). Medlem af DFF, med i styrelsen 
hos S-gruppen. Siges at være utraditionel, anderledes, engageret og HSP. 
 
(HSP står for Highly Sensitive Person, en særlig personkarakteristik. Google: 
http://www.google.dk/search?hl=da&q=hsp) 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Anne-Hjælmsø
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Kenneth Skipper 
 

 
Himmelskibe 
 
Blå Himmelskibe fra paradis glider forbi, 
glider forbi i horisonten 
på stregen. 
 
jeg sidder. 
som han sad. 
som far plejede at sidde 
med knyttede hænder. 
fletter tæer med rebstiger. 
på planken midt i båden sidder jeg. 
drømmer om en himmelsk bid. 
om 
Blå Himmelskibe 
om Hvide stjerner. 
 
spejder i blåt ocean, hvor hajfinner stikker op. 
ligner macheter, tænker jeg. 
stjernen bryder bølger. 
leder os på vej. 
 
duft af brændstof beroliger mig. 
den mætter. 
om lidt slår vi til. 
jeg retter mit våben. 
remmen gnaver.            



mine skuldre værker. 
krogene klirrer. 
i bunden af båden skriger krogene. 
Ak, 47 år gammel blev han 
blev min gamle far. 
 
i fars fodspor går jeg. 
ad samme sti. 
på affyrede messinghylstre. 
på knasende perler i hjerter af sten. 
i saltevand under blå himmel 
under stjernetæpper 
i blitzlys mellem tæppebombardementer 
går jeg i fars fodspor. 
her ender sporene. 
jeg ender her. 
 
 
❊ ❊ 
 
 



 
CITRONMÅNE 
 
Når min familie  
Familien Danmark gnasker 
citron og måne  
Tygger sukkerknalder  
Inhalerer opblødt kaffepulver  
på divaen 
 
Når min familie hygger i teposer 
Brygger virkeligheder omkring kaffebordet,  
der ryster, ikke trøster, nej, sådan rigtig,  
narkomansk, 
kuldeagtigt  
ryster  
 
Når kaffebordet ryster 
på grund af volden derude  
Den rå  
Velsagtens  
også den dagligdags,  
helt almindelige  
meningsløse 
vold 
eskalerer  
uden at forklare sig,   
Imens de i min familie  
Familien Danmark ryster  

                   



Trøster sig ved tanken om det, 
de ikke forstår 
 
Fordi de sidder fast,  
Støbt ned i letkøbte, betonstøbte 
røvballerformer 
Naglet til dybet i sofaens  
bedøvende, fjedrende,  
vuggende,  
bedøvende. 
 
Imens de måske nok bemærker  
men aldrig rigtig erkender,  
at volden vedbliver 
at eksistere,  
sgu da fordi de søger svar i ublu indtag  
af citronmåner, 
imens de bare  
sidder 
 
 
Sidder dér og sveder  
som hårdtpumpede flødeskumskugler i heroincellofan 
La’r sig placere 
Manipulere af mænd i blå citroner, 
Fastlimet sidder de i stimer  
Nikker beroligende 
Mimer 

                   
 



De mimer, 
når de en sådan helt almindelig  
hverdags hverdagsaften  
synker sammen ved kaffebordet  
og genoplader  
porerne,  
kraterne i hudens øverste,  
i stresskanalernes gondolsyngende  
vandholdige linjer  
udskiller de angsten 
under tommetykke, fyldte porer driver de 
i sminke 
forsinker angstens fremtræden  
Men de mærker  
 
Mærker benene ryste.  
Ryste. 
Bordbenene ryster.  
Ryster citronmåner til krummer.  
Underkopper klirrer.  
Ringe i kaffevandet. 
Indikerer.   
Uroen under provinsfortovets  
sprukne overflade.  
Smil til verden,  
og verden den slår  
igen.  
 
Uroen ulmer,  
Ulmer.               



Dulmer de marginaliseredes oplevelse  
af udstødelsen. 
Kaffebordenes månefartøjsben ryster.  
Inde i stuen ryster benene.  
Udenfor. 
Derude i livet, der ulmer det.  
Derude i den virkelige verden.  
På fiskefortovet.  
Derude 
blandt angstsvedende mennesker  
puslespilsbrikker virkeligheden 
halvfærdige  
glansbilleder.  
Pulser virkeligheden.  
Virkeligheden derude.  
Derude er 
Virkeligheden  
lige derude  
uden for min families  
rude 
er den  
derude. 
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Lisbeth Smedegård Andersen 
4 salmer 2007-09 

 
 

Alt under himlen 
 
Gå langs røde murstenshuse 
se på folk der går forbi 
børn med øjne fyldt af  undren 
himlen spejler sig deri 
høre græsset gro og tiden gå 
med korte faste skridt 
tid til glæde, tid at takke  
Gud for alt hvad der blev dit 
 
gå en aftentur langs vandet 
– duft af  salt og kølighed – 
trække vejret dybt og nynne  
om et slot i Vesterled  
høre græsset gro og tiden gan- 
ske langsomt gå i stå 
tid til eftertanke, stilhed 
nu før natten falder på 
 
dette liv så smukt og flygtigt 
og som Jesus kendtes ved 
kom med trøst til de forsagte 
bygged’ op hvor vi rev ned 
hørte græsset gro og tiden gå  
og vidste at en dag 
blev det tid til blod og smerte 
og et kors på Golgata 

             



 
da han opstod blev det påske 
overalt på denne jord 
og et folk blev til. Vi lever 
her i frihed på hans ord 
hører græsset gro og tiden gå 
og fyldes af  hans ånd 
så sekunder blir til evig- 
hedens sitren i hans hånd. 
 



 
Lidt om forkyndelse i februar 
 
Om dagen står de store stille træer 
og bærer himlens lys i deres krone 
mens alt omkring dem tier 
i dette klare vinterkolde vejr 
hvor frosten puster rim på skovens stier 
 
de korte dage går med sagte skridt 
og flytter rundt på folk med kolde hænder 
som var de helt alene 
om natten blomstrer himmeltræet hvidt 
med stjernebilleder i sine grene  
 
men under skorpen på den frosne jord 
begynder løg og frø så småt at vokse 
og skyde fine rødder 
i tillid til at lyset går mod nord 
hør! livet pusler under dine fødder 
 
fortæller med vor Herres egne ord 
en lignelse om muld og sorte marker 
der tavse, vinternøgne  
i dybet nærer frøene der gror - 
gror som Guds rige skjult for vore øjne 
 
usynligt ja, men med dig overalt 
som varmen i dit sind i disse dage  
før verdens vinter ender 
så du kan gå og være jordens salt 
og bære himlens lys i dine hænder.



 
Marts 
Lidt om bebudelse 
 
Slentrer i regnklare parker 
finder en dybblå viol 
tæt ved en bænk hvor min skaber 
gemte lidt kuldslået sol 
 
sætter mig, læser lidt adspredt 
spurve med ho’det på sned 
skriver egyptisk i gruset 
stilheden strømmer af sted 
 
vinden – måske er det Ånden - 
blæser præcis som den vil 
blader i bogen så tanker 
flyver og nyt bliver til 
 
noget er altid på færde 
her mellem himmel og jord 
englen der kom til Maria 
flyver omkring hvor vi bor 
 
går ved min side om dagen 
våger i nætternes ro 
lægger Guds ord i mit hjerte 
dér skal han leve og gro 
 
Ånden – måske er det vinden – 
forårsberuset og blid 
stryger mig kærligt på kinden 
marts er forundringens tid. 



 
Palmesøndag 
 

Hvilken morgen grønne grene 
på en tidlig forårsdag 
og en rovfugl på en hegnspæl 
langs en vej til Golgata 
 
ydmyg sad han på sit æsel 
som profeten havde sagt 
som en konge blev han hyldet 
svøbt i folkets drøm om magt 
 
han forløste deres længsler 
og var svar på deres savn: 
”Vær velsignet du som kommer 
til os i vor Herres navn!” 
 
folkegunst er ubestandig 
og en stemning kan slå om  
det var nattemørkt i byen 
da de hented’ ham til dom 
 
og på Oliebjerget var det 
som et såret dyr der skreg 
og en rovfugl hang i luften 
over byens udfaldsvej. 
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Jens Patrick Thiede 
 
 

Fordi Hun Er Sød 
 
Dengse gik ned 
og blev ked  
af dig 
 
du måtte holde grimtanken blokeret 
måtte beskytte fra svinesandheden 
mest beskyttede du dog dig selv 
holdt anelsen væk fra jer begge to 
men fejhedens fede forbiere koster 
 
du burde ha sagt ham 
at du var kold 
forklarede det som 
knustheds-krank 
 
men hvor skulle du dog ha vidst det fra 
du havde jo kigget dig omkring 
og faldt ikke synligt igennem 
 
 
❊ ❊ 
 
 
 
 



 
Patetiske forsøg 
på at få 
en panisk presset 
bekræftelse fra dig 
 
er så spildte 
at alarmen burde hvine: 
 
din bekræftelse er den 
der fodres ene alene 
 
 
❊ ❊ 



 
pustes op 
 
hvirvles rundt 
 
kastes omkring 
 
indtil leg med nåle 
 
fører til brag 
 
forbløffelse 
 
og stilstand 
 
 
❊ ❊ 



 
vandrer i byen 
 
møder stumme fugle 
med blytunge vinger 
og tiggende blikke 
ligesom mit 
 
bevægelse  
afbryder vort interne sprog 
idet vi passerer hinanden 
støj på linien 
fra trafikken 
hvis stålprojektiler 
kastes kryds og tværs 
af sted 
 
hvorhen i mørket 
skridt for skridt 
fuglene blir til fjerne ishjerter 
på gudernes prikkede 
dunkle tæppe 
 
måske én vil kvidre højlydt 
i morgen 
 
 
❊ ❊ 
 
 
 



 
VÆK 

 
mine måner spejles i dine fortvivlende 

 glasglatte fugtige smukke øjne 
 
 ser man i dem 
 sender de én 
 videre ud i brun evighed 
 
 samvittighedsløst  

opløses håbet 
 
vægtløst 
sælger din hjerne ud 
af små lystbobler af liv 
 
ny vegetation tilintetgøres 
af rynkede tørre måneskygger 
bladløs glæde 
står blegt tilbage 
tvinges til at vande sig selv 
 
du sætter frimærker på din krop 
svævende sender du dig selv 
ud mod et sted ingen kender 
 
 

❊ ❊ 



 
Med bånd og sløjfe 
 
Hun lader ham vente 
i stille foragt 
selvom hun ved 
at tiden er træt 
 
millioner kroner minutter 
sniger sig ind mellem kroppene 
 
en supernova 
med god tid 
og blødende knoer 
ser til 
 
tiden er alting for altid 
 
åndeligt nakkeskudt af det 
der var ment som en gave 
oprindeligt 
 
en lille kandiseret angst 
omfavner varmen 
lukker ham ude 
 
er alting for altid  
     for sent 
 

❊ ❊ 



 
Skam: 
 
Åndsproletar 
Den som ikke elsker dig 
 
Bølgebryder på deltid 
Angreb fra havet holder jeg væk 
Fra 2000-0700 – alt med måde 
 
Men jordslåede følelser 
I fugtige kamre 
Tør ikke 
 
Gennembrudt kystsikring for tit 
 
En undskyldning jeg kender 
 
I nedring rædsel og hævn 
Fordi hun er dejligst 
 
Hun elskes betingelsesløst 
 
 

❊ ❊



 
Lommepenge 
 
Vil ejes 
fordi det gør mindre ondt 
end at være kasseret 
eller til salg 
 
til spot og billig pris 
på auktion 
 
lad hammeren falde 
 
 

❊ ❊ 



 
køber aktie dig 
stiller kusse i sikkerhed 
 
pantsat fra smukke tæer  
til jodlende hjerne 
betrukket med rosenbetræk 
 
smuk som intet 
men det får du ej at høre 
 
elskes du falder kursen 
og kendte du din egen pris 
gik du ublegt på børsen 
 
der må lyves for livet 
hvis salg skal undgås 
og kursen kunstigt lires op 
 
for billig materie 
trods varmende varme 
har nobody nada brug for 
 
 

❊ ❊ 



 
Er du og din spolerthed 
 klar over 
hvor vidunderligt livet kan være 
når de skummelt smilende 
ydre omstændigheder 
vil det 
 
Så vidunderligt vitalt 
man mere end alt i verden forstår 
hvad nogle vil med evigt liv 
 
Det er du sikkert ikke 
da du ikke har følt 
hvor uvidunderligt livet 
ofte er 
 
Din byhygge og teenageproblemer 
som næsten tager livet af dig endnu 
har sparet dig for det værste 
 
Denne manglende kontrast 
gør dig blasert 
over for mit spartanske lykkesegment 
som uforståeligt for dig 
bare er Dig 
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Hjørdis Varmer 
 

 
Aftenstilhed 
 
Dagens lyseste letteste time 
kom da dagen begyndte at skumre 
du sad og læste med tænksom mine 
stille og lydløst børnene slumrer. 
Vi er kun to. 
  
Satte mig over til dig i stolen 
som er stor og dyb og har plads til to 
jeg lukked din bog lagde den på reolen 
her er ganske stille - åndeløs ro. 
Vi er kun to. 
 
 



 
Skygger fra fortiden 
 
Da jeg var barn var der krig i verden og 
isvintre 
rationeringsmærker 
mørke, bomber og mord. 
 
Men også lyse sommeraftener i farmors have 
vi sad i lysthuset og drak rabarbersaft af slanke glas 
rødgrød blev spist af  

det fine jordbærstel med blomsterne 
de var lyserøde eller måske snarere cyklamenfarvede 
jeg elskede dem 
og min farmor 
som altid havde rødgrød samt fløde og sukker ad 
libitum 
sådan huskes det. 
 
Senere – da krigen var slut – købte min far og mor 
et sommerhus. 
Ikke et rigtigt sommerhus men 
et gammelt hønsehus 
som min fars snilde fingre 
igennem de næste tyve år forvandlede 
til et ferieparadis 
for os. 
 
Vore dages ungdom ville klaske sig på lårene 
og skrige af grin.            



Det slide murstensgulv 
de skæve døre 
og utætte vinduer. 
Taget som sendte regn ned  
så baljer og spande måtte tages i brug. 
 
Huset var i sandhed ingen luksus 
rigdommen lå i 
en grund så stor 
at man kunne blive væk fra verden. 
Gemme sig i krattet 
lege skjul og ikke blive fundet 
bygge huler og klatre i træer og 
ligge i højt græs med åbne sanser 
en lun sommeraften 
og lade sig mætte af 
hyldens duft og se 
de hvide skærme svæve i himmelrummet. 
 
 

                     ❊  

 
 
 



 
Barndommen gik forbi umærkeligt og 
vi blev alle voksne 
mærkede trygheden forsvinde 
igen en krig 
atomtrusler 
den kolde krig som næsten var 
mere uhyggelig  
end den første jeg havde oplevet.  
Den spredtes fra voksne til børn 
utrygheden 
holdt igen sit indtog 
satte blå mærker på humøret. 
Værst da jeg ventede min datter 
netop som atomtruslen  
var mest overhængende og svævede 
et uset sted deroppe 
som en tung tordensky 
der kunne lække hvert øjeblik 
dag og nat 
selv om solen indimellem skinnede 
også dengang. 
 
En dag var min mor barnepige og 
jeg holdt fri 
men så 
gik min verden i stykker 
 
midt på Købmagergade 

           



lammelse og en dødens stilhed 
bredte sig. 
 
Hvis bomben faldt nu 
hvis russerne kom nu 
man kunne aldrig vide med russerne og 
mine børn var derhjemme 
på et nanosekund ville alt være væk 
huse, forretninger  
Rundetårn 
jeg selv.  
ALLE og ALT. 
Udraderet 
børnene måske ikke døde men forbrændte 
huset pulveriseret. 
 
Ved atomangreb gå i kælderen 
husk en batteriradio og kom først op når 
faren er overstået 
husk nødproviant 
knækbrød og minutkød 
dæk vandet til 
dæk maden 
dæk dig selv 
dæk! 
 
Når du kommer op 
vask fortovet 
glem ikke hustaget 
omtrent sådan stod der            



i Statsministeriets pjece fra 1962 
til befolkningen 
det lille A5 skrift 
 lå hjemme på sofabordet. 
for hvis nu 
legepladsen var væk 
jernbanen forvredet metal. 
 
Synet af katastrofen fik  
lammelsen i min krop til 
at forsvinde 
i løb nåede jeg sporvognen 
hoppede op i det sekund vognstyreren 
klemtede afgang. 
 
Senere 
med hjertet dunkende i halsen 
så jeg min fredelige vej dukke op 
uberørt 
 
 
og årene gik 
faren drev over 
 
freden holdt sit indtog her 
hvor vi bor 
 
men 

  
solens stråler trænger ikke              



altid igennem 
djævletruslerne er ikke stoppet og 
atomerne svæver i rummet 
som hvide skærme. 
 
Vi er mange der har 
dybe skygger i 
vore fodspor. 
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Kirsten Brenøe 
 

 
BIRKELY 
 
For længe siden fik fortiden tag i mig  
førte mig brutalt tilbage                                                                                                                                                                                                                                        
til barndommens fikspunkter 
satte mig af foran den lune redekasse 
hvor jeg var barn og lykkelig                                                                                                                                                                                                                              
ikke nødvendigvis begge dele på én gang 
 
jeg stod lidt og sundede mig  
var erindringen blevet dement 
var bostedet virkelig                                               
meldingen var ikke til at tage fejl af 
- skynd dig væk                                                                                                                                                                                                                                                  
kom aldrig tilbage 
nøjes med mindet! 
 
i årevis cirkler jeg bevidst udenom 
men en dag går det alligevel galt 
pludselig står jeg uden for huset 
er totalt paralyseret og suger bare til mig 
for ansigtsløftningen er imponerende 
den eventyrlige skagengule puds  
de hvidkalkede ornamenteringer 
det er der bare alt sammen 
lige på nær det store birketræ 
i den sparsomme forhave          



 
et par håndværkere stiller vinduesfag   
langs husets nypudsede facade 
kaster sig ind i bilerne og forsvinder  
døren til opgangen står på vid gab                                                                                                                                                                                  
så hvorfor ikke gå ind på trappen 
stå der lidt og blive barn på ny ?                                                                                                                                       
 
alle lejligheder er under renovering 
de nymalede hoveddøre står på klem 
kigger lige ind i vores entré 
og så tager automatpiloten over 
musestille går jeg ind i lejligheden 
står i mit gamle børneværelse 
går ind i  spisestuen med karnappen 
kigger på de smukke parketgulve 
som fortsætter ind i dagligstuen 
men rummene er ligesom krympet  
badeværelset har altid været umuligt 
her har arkitekten meldt pas 
skabertrangen er gået til køkkenet 
som nok er en samtale værd 
 
i denne underlige, lyddøde residens  
hvor alt stinker af plastmaling 
er der ikke meget barndom at hente 
selv om det vel er min sidste chance  
min tilstedeværelse er derimod ok 
heldet har virkelig tilsmilet mig 
kommer der nogen og forstyrrer mig        



retfærdiggør jeg blot min indtrængen 
enhver vil da have kunnet fatte 
dette er opfyldelsen af en drøm 
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Anny Thorsager 
 

 

 
 
 

I tipien 
Indianernes dans  

Tatanka  
To indianere  

Indian Summer 
Den lille nærhed 

Blandt alle himlens stjerner  
findes én der er bestemt for dig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
I tipien . . . 
 
 
i tipien sidder de, de ældste i stammen 
omkring bålet, og varmer sig ved flammen 
der tales sagte og ties mest 
den der ville råbe højest, ville ikke høres af flest 
den stilhed der hviler over alle i tipien 
er den største styrke, ligeværdigheden 
 
alle er lige, hver på sit felt 
herinde i det store telt 
at leve af naturen kræver visdom 
det er indianernes rigdom  
de kender balancen mellem at nytte og gavne 
deres værdighed, måles med dyrenes navne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indianernes dans . . . 
 
 
Til rytmerne fra trommerne 
begynder indianerne 
deres stille inciterende bevægelser 
svævende barfodede 
rundt om bålet 
de andre i landsbyen danner ramme 
om de dansende indianere 
der nu sanseløst med hurtige rytmer 
hvirvler rundt om bålet 
de er ét med flammerne 
i deres ildrøde dragter  
trommerne hvirvler lyder sagte nu 
indianernes bevægelser dør lydløst hen 
med landsbyens folk der skærmer for mørket 
lytter alle tavse til flammernes knitren 
fra danserne lyder kun en sagte sitren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tatanka . . .  
 
 
De sidder på hver sin hesteryg  
stryger ud over vidderne  
med vinden flagrende i manken  
af den hvide skimmel  
og den sorte hoppe  
hestene sveder nu  
har skum om mulerne  
de stopper ved en sø  
lader hestene drikke  
de to indianere er sultne  
spiser i stilhed mens hestene græsser  
da solen har varmet dem  
stryger de af sted igen  
op over klipperne i susende fart  
den hvide skimmel  
og den sorte hest  
der, bag den næste klipperyg  
holder de hestene an og får øje på hjorden  
de vender lydløst omkring  
sætter i galop stryger ned af klippen  
tilbage til tipierne, der hvor de bor  
da de når hjem kommer andre dem i møde  
de to indianere går lydløst ind i den første tipi  
der lyder kun et ord fra den enes mund  
Tatanka, det er bøflernes stund



 
To indianere . . .  
 
 
hun sidder ved bålet  
varmer sine tæer  
i tankerne smiler hun  
og kigger ind i flammerne  
solens gløder varmer hendes ryg  
den lille indianer  
gløderne forsvinder lidt efter lidt  
hun trækker benene ind under sig  
varmer tæerne med sine hænder  
puster til ilden får liv i gløderne  
smiler ind i flammerne  
”blandt himlens stjerner findes én til dig”  
hun husker sin fars ord  
en nat ved bålet for længe siden  
hun flytter sig lidt rundt nu  
varmer tæerne ved bålet  
mærker et pust i nakken  
og varmen fra en krop,  
et par arme der stille omslutter hende  
tavst sidder de stille  
varmer hinandens sjæle ved lyden af ilden  
mens stjernerne blinker på nattehimlen  



 
Indian Summer . . . 
 
 
Solens gyldne stråler svinder 
mens de pladsen om bålet finder 
de sidder i stilheden og nyder varmen 
dette ildsted har altid været arnen 
i det samfund de lever og ånder 
og venter på næste indian summer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Den lille nærhed . . . 
 
 
Den lille nærhed, så stærk og stor 
er lige her, tæt ved hjertet den bor 
i mit eget lille indianer univers 
den aldrig kommer nogen på tværs 
den næres, af en kærlighed til selvet 
og til en blandt mange, i himmelhvælvet 
 
 
 
 



 
Blandt alle himlens stjerner,  
findes én der er bestemt for dig . . . 
 
Hun sidder i natten, kigger på stjerner 
et blinkende hav af lysende lanterner 
som alle de andre indianere, hun ved 
fra sin fødsel, hvad hendes stjerne hed 
at alle er stjerner, i indianernes univers 
hvor end hun færdes på kryds og på tværs 
hun altid vil høre hjemme i stjernernes hav 
der, hendes egen lyser som det klareste rav. 
 



  

 
 

Anny Thorsager, f. 19??, Debutdigtsamling 1998 Blade fra min indre dagbog. 
Har skrevet digtene i Poul Videbechs bog om fødselsdepressioner og bidraget 
til div. andre bøger. Har en hel del digte og digtsamlinger stående på 
www.digte.dk 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Anny-Thorsager  
 
Samlingsomslag er udført af kk; fotoet er  
Edward S Curtis : Riding Through Canyon de Chelly 1904 (free image) 
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Bo Lille 
 
 
Min pen vil kalde dig skat 
Min pen vil skrive dig digte 
Min pen vil spytte huller i tristheden 
Min pen vil skabe ny verdener 
 
Min pen 
spytter blå klatter 
ud på tomt papir 
 
Universet 
består af uendelig blåhed 
et hul i tristheden 
  
et digt præcis så stort 
og så blåt som mit blæk 
så pokkers gerne 
ville være 
 
 
❊ ❊ 



 
På stjernerne 
er det højlys dag 
hver evige eneste nat 
 
 
❊ ❊



 
Os 
 
Rummet er stopfyldt 
Der er os to 
- og så de andre 
 
Dem ser jeg bare ikke 
 
 
❊ ❊ 



 
Indhvisk 

 
Jeg har længe siddet 
og kysset dig 
med mit øje 
mens du satte 
din autograf 
bag mine ribben 
 
Lad mig nu hviske 
lidt blødme ind 
i din 
strutnøgne 
hindbærmund 
 
 
❊ ❊



 
Hvis 
 
Hvis jeg kendte ordet for kærlighed 
på det sprog der er dit 
men jeg er ordblind i dag 
 
Hvis jeg kendte din yndlingsblomst 
og havde fundet vej til blomsterhandlersken 
men jeg kender ikke hendes adresse 
 
Hvis jeg kendte din yndlingsfarve 
ville jeg bære den for evigt 
men jeg går altid i sort 
 
Hvis jeg kendte min egen begrænsning 
ville jeg ikke bryde mit hoved 
med disse dumme betragtninger 
 
men blot lægge armen om dig 
på mit eget sprog 
 
 
❊ ❊



 
Frostord 
 
Du ånder ord ud 
ciseleringer af frost 
på nattens sorthed 
 
Jeg suger dem ind 
smager på frostens blomster 
nyder hvert fonem 
 
 
❊ ❊



 
Søen 
 
Men da vi kom til søen 
gik vi arm i arm 
for hold kæft 
hvor var det koldt 
 

Der stod to ænder 
med stivblå frostben 
på kanten af isen 
De gav deres varme 
for at hindre søen 
i at fryse til 
 

Du klemte mig en smule 
og vi gik arm i arm  
for hold kæft 
hvor var det koldt 
 

Din frostånde sagde 
Lad os da ta' dem 
med hjem i varmen 
man har vel altid 
en skuffe parat 
til en gæst i nød 
 

Så snoede min latter 
sig tæt rundt om din 
for hold kæft  
hvor var det koldt          ... 



 
På dine bryster 
 
På dine bryster 
ville jeg male 
en fælles fremtid 
en verden af skovture 
solnedgange 
børn børnebørn 
dig og mig 
 
På dine bryster 
ville jeg male 
bryster bjerge 
balder dale 
elskov haver 
et liv så fuldt 
af dig og mig 
 
På dine bryster 
ville jeg male 
sekstusind år 
og syv kontinenter 
af dig og mig 
men der var ikke plads 
til det hele 
 
Derfor tog jeg 
resten af dig 
stjal de dufte          



de lyde de himle 
de berøringer 
der en dag skal kalde sig 
spor af dig og mig  
 
og skrev bare 
 
PRIVAT 
 
 
❊ ❊ 



 
Jeg husker endnu 
 
Jeg husker endnu den dag 
da EU-kommissionen besluttede 
at lade vindene tælle 
pille fra hinanden 
nummerere 
og lægge i små 
brune papkasser  
 
Det var præcis dagen 
før den store orkan 
der blæste Bruxelles omkuld 
og højt og tydeligt 
erklærede Europa 
idiotfrit 
 
 
❊ ❊  

 

 



 
Protest 
 
Den dag 
da Told & Skat 
gav sig til at tælle 
tonerne i solsortens sang 
og bemomse lærkens vingeslag 
slap skoven et skrig 
 
og jeg skrev 
et digt 
 
 
❊ ❊ 



 
Villanelle 
 
Man høster ros i store stakke 
hvis man vil bøje egen nakke 
og ikke bygger tårn i Babel 
 
Det er den gode gamle fabel 
og dennes visdom man kan takke 
Man høster ros i store stakke 
 
Historien er variabel 
og skiftes som en overfrakke 
Man bygger ikke tårn i Babel 
 
Metoden er så profitabel 
Klap ryg og gør dig acceptabel 
Man høster ros i store stakke 
 
Tilværelsen er komfortabel 
hvis man kan klappe ryg og snakke 
og ikke bygger tårn i Babel 
 
Så husk at ros er fashionabel 
Tag første klasse ned ad bakke 
Din tur vil blive formidabel 
Man høster ros i store stakke 
 
 
❊ ❊ 



 
Solsortesangen 
er der skrevet meget om 
men aldrig smukt nok 
 
Hvorfor synger vi 
det vi ikke vil synge 
hver gang vi tier 
 
 
❊ ❊



 
Lydløst som lyset 
sniger solens stråler sig 
hen ad skovbunden 
 
Stille sender de 
deres vitaminmuskler 
til underskoven 
 
Skruk ryster jorden 
af skovbundseksplosioner 
Kollektiv blomstring 
 
Kærlighedsmylder 
om nyudsprungne blomster 
Forårseksplosion 
 
 
❊ ❊ 



 
Oh, hvilken himmel! 
Stjernerne blinker til mig 
Jeg blinker igen 
 
En engel som dig 
De syv sole i dit blik 
gør mit hjerte blindt 
 
Du bøjer dig ned 
og giver jorden et kys 
lokker en blomst frem 
 
 
❊ ❊



 
Et godt haikudigt 
smyger sig blødt om tungen 
smager af mere
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Kate Larsen 
 
 

AVISEN AUGUST 1963 
 
TV viste La Strada 
Musikradiens programmer 
vekslede mellem 
Musik til arbejdet 
Non-pop 
Efter skoletid 
og Musik omkring fyraften. 
Det kostede 1 krone og 25 øre 
at komme ind i Tivoli 
men kun 50 øre før kl. 14. 
Biograferne 
Nora Bio 
Bispebjerg Bio 
Sønder Bio og mange andre 
var endnu ikke konverteret 
til supermarkeder 
men viste film 
som Jean-Luc Godards 
Livet skal leves og 
Norman Wisdom i 
Politiets skræk. 
En frokost i 
Drachmann Kroen 
kostede 12 kroner 
men så var det også           



rigtig kromad. 
Flyvebådene sejlede 
til Malmø på 35 minutter. 
Vikingebådene 
eksisterede stadig 
og begge passerede de  
forbi Den lille Havfrue 
der netop da 
havde siddet 50 år 
på sin hale 
på stenen 
på Langelinie. 
Lyngen blomstrede 
på Bornholm 
men i Skopje Jugoslavien 
måtte 27000 børn  
evakueres fra ruinerne 
i den jordskælvsramte by. 
Og i Hector 
blev der solgt 
fodformede natur-snøresko 
med rågummisåler 
til danske piger og drenge. 
Hovedmændene 
fra Slansky-processen 
der i 1952 
var blevet henrettet 
rehabiliteredes post mortem. 
I HB fik kunderne 
stadig dividende,            



men på Valby Langgade 
knustes en betonbil 
mod en husfacade. 
For 21000 kroner 
kunne man blive ejer 
af en Simca 1500 
Preben Uglebjerg 
var konferencier 
i Tivolivarieteen 
hvor Sarah Vaughan sang 
Billetpriserne mellem 
1 og 12 kroner. 
I Hazleton Pennsylvania 
arbejdede redningsmandskabet 
på at befri minearbejderne 
i den nedstyrtede  
kulmine. 
Niels Henning Ørsted Pedersen 
var en ganske ung 
men talentfuld bassist. 
Og der var store  
oversvømmelser 
på Djursland 
Der var døde 
og nyfødte, 
fødselarer 
og brudepar 
men der var også 
den augustdag i 1963 
mulighed for byger.         ... 



 
❊ ❊ ❊ 

 
Maritime Digte 
 
Op hundevagten  
kryber jeg sammen 
i den høje lodsstol 
ude på broen. 
Det er natten 
hvor jeg ikke kan sove. 
Stjernehimlen 
alt for klar 
lokker frister. 
Jeg vil være tæt på 
og dog er jeg langt væk 
mange lysår 
fra firmamentets  
strålende øjne. 
Men det er nu 
i dette øjeblik 
jeg skal indkode 
hele sceneriet 
på sjælens nethinde 
til senere genbrug. 
Styrmanden 
udkiggen 
og jeg 
er de eneste vågne 
om bord,              



og vi knyttes sammen 
i et tavst fællesskab 
medens der lyder fire glas - 
Jeg indkoder 
med alle sanser 
 
❊ ❊



 
Skibet  
og mine ordløse  
kærlighedserklæringer 
er på ret kurs 
gennem mørket. 
Den fløjlsbløde nats 
varme luftstrøm 
omfavner 
indhyller - 
os de eneste 
i universet 
i denne stund 
Lodset af  
Sydkorsets stjernedrys 
og gløden  
i dine øjne 
søger mine læber 
dit ansigt 
indtager dine øjne 
din næse  
dine øren  
for endelig 
endelig 
at drukne mig 
i din mund 
mens bølgerne 
i det Indiske Ocean 
intetanende 
vuggende             



akkompagnerer 
vort samspil. 
 
❊ ❊



 
Livet! 
er en uventet 
fugl i masten 
langt til søs. 
En rubinrød 
solnedgang 
på oceanet. 
Flyvefisk 
der lander 
  på dækket. 
Delfiner 
i springende 
sølvglimt. 
Månen 
stjernerne 
og dig. 
 
❊ ❊ 



 
På Stillehavet 
 
Der trækkes stempler 
pause på Stillehavet 
nysgerrig delfin. 
 
Månens klare lys 
loggen i kølvandsstriben 
tropenatshede. 
 
Sydkorsets stjerner 
i nat og andre nætter 
er de i min dyne. 
 
❊ ❊



 
New Orleans 
 
Den gamle bydel 
balkoner med smedejern 
majskolber og jazz. 
 
I små gårdhaver 
udstilles malerier 
blandt blomsterdufte. 
 
Regn i Bourbon Street 
creolermiddag nydes 
livsglæden bobler. 
 
Canal Street - shopping 
applepie i drugstoren 
med air-condition. 
 
❊ ❊



 
Vancouver Island 
 
I det spirende forår 
leger solen 
tagfat og skjul 
med kåde skyer 
der spredte 
og hvide 
som nyfalden sne 
sejler over 
den isblå himmel 
og forener sig 
i ægteskab 
med bjergenes 
snetoppe. 
I bunden af fjorden 
tømmeret 
klar til rejsen 
som laksen 
på vej  
ud i oceanet. 
 
❊ ❊ 



 
På Sicilien 
 
Citronerne 
svævende 
modne gule 
tungt over muren 
der kransede huset 
– det hvide hus 
de kølige sten 
hvidt og gult 
og i det fjerne 
bag de grønne vidder 
havet i blåt 
eller var det himlen? 
Den gamle kones 
tandløse smil 
hendes hovedklæde 
så sort - så sort 
men lyse sjæl 
bød indenfor 
og vi sad dér 
under citronerne 
to fremmede 
to kvinder 
og talte sammen 
med øjne der forstod 
med smil der åbnede 
og hjerter der ville.  
Det eneste sande sprog           



havde vi tilfælles. 
Det mest nødvendige i verden. 
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til fire antologier, deraf to haikuantologier. 
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Ann Mari Urwald 
 
 

Midt i grødisen 

Hvide svanegumpers top 

Isbjerge i glimt. 
  



 
Næsen 
Hun var yndig, glathudet, forfængelig og fin, 
men næsen var større end både din og min. 
Det syntes hun ihvertfald selv, 
når hun så sig i spejlet, var hun rigtig fæl. 
Så en nat tog hun fat med en stor og kraftig klemme, 
under dynen, klemmen på trynen, hun ville  
                        næsen tæmme, 
men da hun vågned' efter en time, var næsen 
                        dobbelt så stor. 
Det er den sjoveste historie, jeg kender om min mor. 
  
  



 
Onkel Dannys ord 
Onkels ord gør glad, sniger sig ind 
sidevind 
blæser bort, tort, lort, sort, 
glider rundt 
forandrer form, sidevindsnorm, 
bevægelser bevæger igen bevægelser. 
Former tanker sandkornsflot, bygger slot 
skrider langsomt 
fra en form til en anden, 
rejser rundt, landsdelslystne buer 
her og der 
bøjer af og til 
lodret vandret spil 
Dine ord i lystig sejlads, onkel, 
gennem vener og blodkar til 
befriet rum latteren milde. 
 
 
(1975, Hvedekorn nr.4) 

  
---o--- 



 
aforismer 
  
---o--- 
 
Om hjælpsomhed 
  
Hun rækker venligt 
en arm 
til den ældre mand 
da han skal af. 
  
Han tager den 
putter den fornærmet  
i lommen og går. 
  
---o--- 
  
En bedstemor i alle kroge 
og sød solbærsyltetøj 
Bogfinken i hendes fløjte 
Vandkandens trippeskridt 
gennem en barndom på landet 
Og tiden 
Nærvær tager en generation at nedbryde 
og pludselig står vi uden. 
  
---o--- 
  



 
Violette skyer 
I en rosa drøm 
En uendelig rolig flade i hvidt 
og spæde bladgrønne kys 
fra et æterisk væsen 
Så fint det underbevidste punkterer længslen 
og værdsætter behovet for skønhed. 
  
---o--- 
  
Et hjerte 
Et stort rum 
Tag endelig plads 
Bliv så længe du vil 
Men tro ikke 
at rummet er dit 
Det tilhører Gud. 
 
---o--- 
  
Pludselig bliver alt stille 
Kampen stilner 
Livet lever sig selv 
Hver brik findes og lægges. 
  
---o--- 
  



 
Dit nærvær inspirerer mig 
Dit fravær gør mig stille 
Vær mig nær 
og lad mig være. 
  
---o--- 
  
Hver gestus til dig er sand 
spejler sig 
og vender tilbage 
som sådan. 
  
---o--- 
  
Den der følelse af ensomhed 
når du længes 
fordi du ikke kan finde på andet 
er roden til en kødædende plante. 
  
---o--- 
  



 
Sådan at lede efter livets sande udtryk 
og finde det i det første jordbær 
I bølgens vugge 
Eller i en udefinerlig strøm 
der transcenderer al smerte 
Og så den lille latter af glæde og lettelse 
der kommer bagpå een og hilser solen. 
  
---o--- 
  
Mod væren 
 
Jeg maler mine vægge - 
hvert strøg en ny klarhed 
til alt er gennemsigtigt. 
  
På landskabet 
vil jeg genkende mit sted 
I himlen vil jeg spejle det 
I menneskers øjne 
vil gennemsigtigheden 
være et mødepunkt. 
  
---o--- 



 
Evige spil 
 
Så klog 
som kun en dag 
kan løbe sig rundt 
Så klog af skade 
kan flyve 
kan flyve 
Så klog falder natten 
i sin egen grøft 
risler stille bort 
i glidende erkendelsesmørkt forløb 
Evige jonglør 
Op ned tilvenstre tilhøjre 
spiller bold 
spille bold 
mod lyset. 
  
---o--- 
  
Hver ting til sin tid 
kunne være nu'ets grundlæggende teori. 
  
---o--- 
  



 
Tingene kan siges på to måder 
Din 
og min. 
  
---o--- 
 
Lille blød og bøjelig 
læner jeg mig ind mod korset 
                til jer er korset,       
læner jeg mig ind i smerten 
                til jeg er smerten, 
læner jeg mig ind i ingenting 
                til jeg intet er, 
  
---o--- 



 
April 
din stædige mær 
Hænderne op eller bukserne ned 
Syrenen på spring frem 
eller tilbage 
  
I mulden håb 
En hare hopper til verdens ende 
 
 



.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afsked - ill: Lars Nielsen Sødergren.   



 
---o--- 
  
November 
Regn i striber 
Tanker falder 
suger til i muld 
Fugl drikker ord. 
 
 ---o--- 
 
Kærlighed 
Kærlighed er accepten i smertens frø 
Og så blomsten der springer ud 
Klar i sin form 
Lysende. 
  
---o--- 
 
Rød sol 
over byens tage 
standser et fodslag 
punktum 
og fyraften. 
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Louise Rosengreen 
 

 
Der er ingen grænser for alt det, der er uden grænser. 
Læger uden grænser, tandlæger uden grænser, Europa 
uden grænser. 
Det grænser næsten op til sammenligninger som:  
En globus glat som en billardkugle/ en klode uden 
stregkoder/ et sted hvor grænserne er sluppet løs, så de 
hænger som ensfarvede seler ned langs benene og 
klasker. 
 
Men ord har grænser. 
 
Ord som frihed og demokrati. 
De kan strækkes som selerne, så de bliver til 
friiiiiiiiiiiiiiiiiiiihed eller demokrrrrrrattti. 
Men hvis der ikke ligger noget bag dem,  
hvis de ikke kan holde andet end bogstaverne oppe på 
linjen,  
hvis livet kun respekteres som den grænse, der deler  
kroppen i en over og en under,  
er ordene overflødige. 
 
Kakaomælk kan drikkes uden flødeskum, lagkage kan 
spises uden flødeskum, men fødselsdag kan ikke fejres 
uden fødsel.  
Og der er stadig forskel på at blive spyttet ud af et 
somalisk underliv og et skandinavisk overliv. 

 



Hører jeg mig selv skrive at livremmen ækvator, 
nittebæltet ækvator, er overflødigt,  
hvis jorden allerede har tabt bukserne?  
 
 
❊ 

 



 
Ord er maltbolcher,  
der skal suttes på/ der skal sluges/ 

 der skal optages i kroppen  
og give ekstra energi og sukkersyge og kvalme.  
 
 
❊



 
Han holder i hånd med en plastikkurv. 
Han læner sig frem over køledisken. 
Den der opfandt hjulene  
under indkøbskurve  
var ikke så dum, 
som han ser ud, når han inspicerer kødet  
i foliepakkerne uden at vide,  
at pæren over hans hoved  
er sat i specielt  
så hakket okse, kalv og flæsk ser mere rødt ud.  
 
 
❊ 



 
Makuleringsmaskinen kvaser stemmerne 
til pluksalat og fisk. En mand i hvid kittel 
udvikler sig af et tankespind, 
udvikler en vaccine mod massehysteri og brok.  
 
 
❊ 



 
Sprøjtepistolen blev dræbt af airbrushen i 1964. 
 
Kolbebarnet blev dræbt af reagensglasbarnet i 1983. 
 
Datamaten blev hacket til pindebrænde af computeren i 
1984. 
 
Er det fornyelse eller mORD? 
 
Læderjakkerne blev dræbt af rockerne i 1964. 
 
Sorte blev dræbt af afroamerikanere i 1960erne. 
 
Kystbanesocialister blev dræbt af golfmarxister i 
1970erne. 
 
Er det massemORD? 
 
Det er noget rod. 
 
Hvis jeg nogensinde kommer i fængsel, vil jeg bruge 
tiden på at læse Ordbog over Det Danske Sprog eller 
Inger Christensens Alfabet. Jeg ser det for mig: 
 
Første skoledag… 
 
… det er varmt, anderledes eksisteres,  

 
på fængselsbænken sidder blandt andre:     



Malcolm X,  
 
Josef K  
 
og Louise R (f. 1983, samme år som følgende ord: rap, 
vikarmor og compactdisken.  
 
Hvad siger det om mig?) 
 
Hvad siger det om klassen? 
 
Hvad siger klassen? 
 
Læreren ser ud over vores sigende tavshed og råber og 
råber op:  
 
De svage:  
 
femininum (ja) 
 
De stærke:  
 
maskulinum (JA) 
 
De fremmede:  
adjunkt (her), baby (yes), chauvinist (oui), diætist (…), 
gambler (yes), hustler (yes),  
 
Jesus (yes), kammerat (…), lampist (…), neoliberalist 
(…), opponent (nej),            



 
parcellist (ja), vandal (ja ja), weboholiker (…), yuppie 
(…), zapperbarn (…),  
 
æstetiker (æhm ja), økonom (øh ja).  
 
De umodne:  
 
pik (mmmm…), kusse (her!), dørmåtte (…), 
skumbanan (?)  
 
De misbrugte:  
 
avocado (ja), adrenalinet (ja), bekræftelse (ja!), 
fortrængning (…),  
 
hersens (ja!), hvaffor (ja!), klok (ja!), sommers (ja!), 
usandt (nej!), øvning (ja!). 
 
Det er noget rod.  
 
Hvem er ORDensduks i dag?  
 
 
❊



 
Hvis jeg havde været i min drøm i nat,  
havde Bob Dylan stået på min bagtrappe, 
og vi havde delt en cigaret  
ved at knække den over på midten. 
 
Hvis jeg havde været i min drøm i nat,  
havde jeg stukket en finger i kompostbunken. 
 
Hvis jeg havde været i min drøm i nat,  
havde jeg taget hånd om 
to vingummikirsebær 
der hang mellem benene  
på en dreng . 
 
Hvis jeg havde været i min drøm i nat,  
havde jeg stødt panden mod en kvinde med briller 
i samme farver som hendes nålestribede heldragt 
og jeg var blevet helt forvirret når hendes pigmentfejl  
vidste sig at være pixels  
og hun råbte op om at hendes mynde 
ventede hende i en parkeret bil,  
med dunkende tunge ud af vinduet. 
 
Hvis jeg havde været i min drøm i nat,  
havde Martin Luther King sømmet en opskrift  
på hvordan mennesker bør være  
fast på min hoveddør. 
Den ville være i passiv, 
som opskrifter og mennesker er flest.      ...



 
 

 
Louise Rosengreen f. 1983, stud.mag. i Historie og Dansk på RUC, og 
uddannet fra Lund Universitets Forfatterskole 2007-2009. Debuterede med 
digtsamlingen 'Lydstykker' (2007). Har været trykt i en række danske og 
internationale tidsskrifter og antologier. 
 
litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/louise-rosengreen 
 



René Rasmussen 
 
 

Alting er stille 
byen i mit hoved 
erindringernes sprukne kar 
karklude til at tørre angstens 
tårer af nattens støj 
skriver med stort 
i en smerte som er livet 
mit hoved er en stille planet 
der vokser kemiske tanker 
i den og angsten står stille 
i en lykkelig idé 
 
 
❊ ❊  



 
når jeg banker mit lem gennem dit blik blinker det i 
natten og ordene sejler væk ingen er tilbage kun en våd 
plet der minder os om hvor vi vil komme frem en dag 
hvis vi lever længe nok og gud ikke sænker os en glæde 
større end døden eller livets åbenbaring i angstens øje 
 
  
❊ ❊ 
 



 
Trofast og jeg handler ind 
i storcentret 
min datters veninde 
smiler fra hjørnet 
hun var fem minutter 
fra døden i går 
et narkoslag i drinken 
 
En anden veninde smiler 
giftigt 
de spiste 
hendes kærestes sorte mamba 
i aftes 
 
Den lille dreng 
ved stolpen 
skjuler sig i lyset 
han kan stadig mærke 
sin faders fingre 
i røven 
 
Vi kan ikke se 
hele den lyshårede kvinde 
hendes krop falder 
fra hinanden 
hun forsvandt fra verden 
da hendes moder begik selvmord 
hendes foto gik i opløsning 
hendes spejlbillede er fortsat usynligt        



 
Vi kan høre 
den karseklippede fyr 
han græder lydløst over 
sit plastik lem 
arrene efter brysterne ryster 
under trøjen 
skrækken for skeder 
står skrevet 
i hans rejste hår 
 
Før vi går ud af centret 
hilser vi på den evige vandrer 
han står aldrig stille 
helvedets ild brænder 
under hans fødder 
han slider et par sko op 
om måneden 
på sin gang 
gennem asfaltens bål 
han kan ikke dø 
Guds ocean står også 
i flammer 
 
 
❊ ❊  



 
Jeg glider gennem dit øjes nat. 
Vi løber om kap i din hjernes tråde. 
Trækker du en finger ud, 
sprøjter jeg gennem kraniet. 
Natten sidder på skrå i din anus. 
Min pik drikker af din skedes skam. 
Vi skylder intet alt. 
Vi skåler vores lykke i din tomme øjenhule. 
Jeg brænder tanker af. 
Livet lugter patetisk i sprogets grimasser. 
Ordopkast og dårlige kommaer. 
  
 
❊ ❊  



 
Døden kastrerer livet 
i et hug 
der begynder ved undfangelsen 
og går gennem sproget 
indtil det rammer 
livets tomme knogler 
  
 
❊ ❊  



 
Sjælens gram er den rose 
     som du plukker blade af 
mit køns gram er den stok 
     som du knækker i nattens hug 
din krops aura er det lys 
     som jeg knækker liv af 
dine ords skjulte lys er det sted 
     som vi drukner vores angst i 
sprogets pauser er de kilo 
     som smadder vores køns bevægelser 
dets blomster er den gram løgn 
     som vi plukker sandhedens blade fra 
  
 
❊ ❊  



 
Jeg søger ord i syntaksens øde landskaber 
landskaber fra voldens vej, røde revner i dagens nat 
landskaber fra den tid, der løb hurtigere end årene 
landskaber tilskåret af knives hvislen,  

vulkanudbrud i dagens lys 
landskaber af flåede håndklæder, bortgemte blodspor 
landskaber af pjalter, fede løgne 
landskaber som skal dække over sårene,  

næverne i lyset, hovedet i plastikposen 
     skrigene, de evige tårer 
ord som skal fjerne hylene i mit indre øre 
ord som skal udslette synet i min hjernens masser 
landskaber som skal trække et tæppe over verdens 
gerninger 
 
 
 
(Inspireret af Henri Michaux: Landskaber) 

 
 
❊ ❊  



 
Det jeg ikke kan sige 
bløder i bogstaverne 
lægger sig i åbne sår 
mellem sidernes linjer 
en kirurgs kniv har spaltet dem 
i sorte streger 
den eneste tråd 
der knytter det usagte sammen 
i ord 
som digte 
der ikke er 
 
  
❊ ❊  
 



 
Ondskab 
 
i en by på sletten sidder sade og udskærer røde ord øjet 
ruller i græsset bataille gynger afhuggede kropsdele i 
træernes revner og jager sit blik ind i dylans paranoia 
jeg råber med skarpt fra en udslettet by ordene røvpuler 
min sjæl og øjet dryppes i mit gat du ler frygtens 
grimasser og natten er den sol vi bader vores nøgne 
hjerner i digte er syet til med liderlige giftslanger og 
løgne om altings harmoni her rier vi vores liv med 
nævefedt og kroppe der er ved at krepere i udstoppede 
okser her vil vi dø i den røde tarm der gaber i en by i 
ørkenen hvor vi er vi tror vi er i paradis ophængt i 
kundskabens træ mens id’ets blinde heste slider os i små 
stykker vi er drømme i ørkenen vi er ørkesløse 
illusioner som sade bider i røven og bataille perforerer 
vores hjerne med syvmile-søm og dylan tror sig 
udødelig fordi han har syet sig inde i en usynlig 
dobbeltgænger dette er livets ordsalat altings oprindelse 
åh gud om du kunne dø igen 
 



  

 
 
René Rasmussen, f. 1954, lektor, INSS, Kbh.s Universitet. Skriver lyrik og 
faglitteratur. Inspiration: Bl.a. Paul Celan, Bob Dylan, Jimmi Hendrix, Peter 
Laugesen, Viggo Madsen, Henri Michaux og Morten Søndergaard.  
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/René-Rasmussen  
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Jan Hatt-Olsen 
9 digte 

 
 
Kommunikationens grundlæggende teknologi 
 
Pulser af lys 
I optiske fibre 
Spredes og samles 
Smukke 
Mønstre 
Stråler som sole 
Stjerner 
Galakser 
Sommerfugle 
Korte glimt 
Øje blikke 
De er sammen 
I det blottede 
Øje der rejser 
Langs hver sin fiber 
Hver sin tid 
Lysets hast skiller dem 
I hvert øjes blik 
Pulser af lys 
I optiske fibre 
 
Kommunikationens grundlæggende teknologi 
 



 
Hvem siger at cirkler eksisterer 
 
Hvem siger at cirkler eksisterer 
Den perfekte illusion 
Evighedstagfat 
Eller et par runder i karrusellen 
Uden at blive svimmel 
Tiden vrider cirklens form 
Karrusellen stiger op i hovedet 
Til verden flyder sammen 
Det er lettere at følge den 
At følge spiralen 
Når du hænger 
Små bobler af glas 
Eller sæbe 
Spejler en verden der langsomt stiger 
Eller falder 
Hvor døren forneden er låst 
Kun vejen op åbner 
Vejen tilbage 
Dansen med ord 
Øjne 
Kroppens bevægelser 
 
Du er så smuk 
Når du svæver gennem verden 
Rider på karrusellen med mig 
En efterårs nat 
Men vinden følger os           



Så smuk 
 Når karrusellen stopper 
Vi sætter os i lysene 
Når vi mødes 
Så smuk 
Hvem siger at cirkler eksisterer 
 



 
Splintrer glas 
I sommerfugle skyer 
På trappen 
Hvor ingen skærer sig 
Ingen bløder 
Kun knitrende drømme 
Falder som regn af skær 
Mod kælderen 
Mod trappens trin 
Jeg må have været stuntman i et tidligere liv 
 



 
Nogle siger de hænger fra verdens tag 
Andre at de svæver 
Nogle at de er der, altid har været der 
Verdens stoffer 
Changerer 
Ved hvert lag er noget transparent 
Noget spejler 
Følger dine bevægelser 
Dine øjne 
Natten 
Dagen 
Efterårsvinden 
Ser gennem det blåsorte glas 
I dine solbriller 
Southern Comfort 
I mørke sommergader 
Væver os ind i lyde 
Fra de mange sprækker 
Før tiden er kommet 
Før du flyver 
Jeg glæder mig til at du kommer 
Igen 
 



 
Lysene leger med træernes skygger 
over det spejlglatte vand 
Se os i søens balsal 
Se vores dans 
Snart vil hun flyve 
Elverpigen 
Snart er natten forbi 
Snart må månen og stjernerne forsvinde 
Fra himlen, fra det mørke vand 
Søge skjul bag det hvide og blå tæppe 
De kalder dagen 
Jeg ved at hvis vi havde søgt skjul på søens bund 
Gemt os fra festen 
Gemt os fra de andre 
Et pulsslag 
Længere tid tager evigheden ikke 
Længere væk er den ikke 
Havde vi elsket hinanden 
I den tid der var tiltænkt os 
En evighed 
 



 
Limbo Land 
 
De siger du svæver 
Et sted uden gulv 
Uden loft 
Uden vægge 
I limbo land 
På vej fra 
På vej til 
Hvor ville jeg ønske jeg havde et net 
Med så fine tråde 
At selv dine skarpe øjne 
Dine skarpe sanser ikke kunne mærke de 
Før det var for sent 
Før jeg havde fanget dig i Limbo land 



 
Vi kaster alle skygger 
Forandrer lyset 
En del af verden 
I prismens farver 
Når jeg holder det op til mit øje 
Det fint slebne glas 
Du er så langt væk 
Men lyset er hurtigt 
Farverne klare 
Nuancerne 
Danser 
Din røde hat 
Dine smukke øjne 
Din stemme 
At samles og splintres i prismet 
Når jeg løfter det op 
Strækker mine hænder mod himlen 
Ser jeg dig danse på væggen 
En dag 
Når solen for støvet til at lyse som små korn af guld 
Spredt af alkymistens sange 
Vil du danse med mig i værelset 
Hvor jeg gemmer mine drømme 
Jeg samler støvet 
Jeg samler hver et korn 
Så der er guld nok 
Når solen kommer igen 
Til at fange hver farve 

                



Hver nuance i det gyldne skær 
Så alt er klart til vores dans i morgenlyset 
 
Jeg er skam en meget fokuseret herre 
 



 
Verden samles i en dråbe 
Der falder 
Fra himlen 
Jeg smager verden 
Med spidsen af min tunge 
Mærker duften af regnen 
Jeg folder mine hænder i en skål 
Samler dråberne af faldne verdener 
I den søvnløse nat drikker jeg verdens dråber 
Drikker hver drøm, hver tanke, hver rejse 
Den kærlige lidt sødlige smag af regnen 
Af lyset der kæler for natten 
Lægger sig blidt over træer, huse og facader 
Den du elsker 
Hende der er i hver dråbe som falder 
I lyset 
I natten 
I regnen 
Jeg drikker 
Af mine hænder foldet i en skål 
Verdens dråber 
Jeg drikker dig 
 



 
Som drømme 
Der drømmes i tusind farver 
Som dybt i havet 
Hvor lyset forsvinder 
Og ingen farve 
Ingen mønstre af lys 
Skal skjules 
For intet kan ses 
Intet stråler 
Ingen kaster skygger 
Intet har konturer 
Som tusmørkets væsner 
Når lyset forsvinder 
Intet søger skjul 
Gennem at ligne 
Frugter og grene 
Blomster 
Græsset 
Det røde grus fra stien 
Som hvirvles op ved hvert skridt 
Af forsigtige kamæleoner 
På jagt efter dagens bytte 
Små purpurfarvede skyer 
Der glitrer i solen 
 
Jeg jager 
Mine drømme 



 
 
Jan Hatt-Olsen, f. 9.11. 1959 Digter / Urban Alchemist - Cand.mag. i Historie 
og Filosofi fra Københavns Universitet 2003 med speciale i William Blakes 
Kosmos. Startede i 2005 sammen med den islandske kunstner Ásta Olga 
Magnúsdóttir kunstnergruppen Urban Artscape (Copenhagen, Cape Town) og 
har i en række projekter i forskellige typer bøger fra den traditionelle kodexbog, 
cd'en, websitet til byområder arbejdet med den idé, at alt i verden er poesi, en 
bog, en digtsamling, på samme måde som alle bøger, digtsamlinger og poesi er 
verdener. Opfatter ikke sig selv som digter, men som installationskunstner, der 
arbejder med installationer af ord i det fysiske, materielle, betydningsbærende 
rum, som en bog er, og i dens kontekst, dens iscenesættelse. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jan-hatt-olsen

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jan-hatt-olsen


Erik Trigger Olesen 
 
  

Masseødelæggelsesvåben ses ikke tit men de findes  
Masseødelæggelsesvåben findes fordi de findes 
Masseødelæggelsesvåben findes fordi de siger det 
Masseødelæggelsesvåben findes, ligesom vi findes, 

Fordi nogen siger vi findes 
Masseødelæggelsesvåben elsker at lege gemmeleg 
Masseødelæggelsesvåben holder ikke jul  
Masseødelæggelsesvåben er træt af al den negative omtale 
Masseødelæggelsesvåben er månedslønnede, bagud 
Masseødelæggelsesvåben løbetræner ikke 
Masseødelæggelsesvåben kører ikke deres børn i skole 
Masseødelæggelsesvåben ruster sig til værre tider 
Masseødelæggelsesvåben har mellemlange uddannelser,  

Taget på fjernstudie 
Masseødelæggelsesvåben bør opbevares utilgængeligt 
Masseødelæggelsesvåben mødes sjældent i det fri 
Masseødelæggelsesvåben  

overvejer behovet for en ratepension 
Masseødelæggelsesvåben rejser sjældent 
Masseødelæggelsesvåben støtter Amnesty og WHO 
Masseødelæggelsesvåben er bekymret over gravelyde 
Masseødelæggelsesvåben elsker Kinderæg  
Masseødelæggelsesvåben har svigermødre  
Masseødelæggelsesvåben springer aldrig over  

hvor gærdet er lavest 
Masseødelæggelsesvåben  

kunne egentlig godt tænke sig at komme   
Mere ud 

 



Masseødelæggelsesvåben bruger ikke meget tid  
på deres udseende, 

Det er jo det indeni der tæller – som man siger 
Masseødelæggelsesvåben har aldrig fri 
Masseødelæggelsesvåben er ikke så slemme som 

de lyder til 
Masseødelæggelsesvåben er ved at gå lidt af mode 
Masseødelæggelsesvåben bruges kun  

ved festlige lejligheder 
Masseødelæggelsesvåben tænker ikke over fremtiden 
Masseødelæggelsesvåben snorker 
Masseødelæggelsesvåben har aldrig været små 
Masseødelæggelsesvåben har ikke skrevet testamente 
Masseødelæggelsesvåben tror ikke på gud,  

Ikke sådan rigtigt. 
Masseødelæggelsesvåben kører uden sikkerhedssele 
Masseødelæggelsesvåben elsker ikke unødigt mange andre 
Masseødelæggelsesvåben ryger 
Masseødelæggelsesvåben læser Ib Michael i smug 
Masseødelæggelsesvåben tror på den personlige frihed 
Masseødelæggelsesvåben tror på retfærdighed 
Masseødelæggelsesvåben  

kan ikke bruges til at pakke fisk ind i 
Masseødelæggelsesvåben lyver ikke om deres alder 
Masseødelæggelsesvåben forplanter sig som pindsvin,  

Forsigtigt 
Masseødelæggelsesvåben er tit nogle rødder når de 
kommer i det 

Forkerte selskab 
Masseødelæggelsesvåben taler tydeligt 

 
 



Masseødelæggelsesvåben  
bryder sig ikke om den upersonlige 

Flertalsbetegnelse 
Masseødelæggelsesvåben bliver altid gemt til sidst 
Masseødelæggelsesvåben har monopol på massehysteriet,  

der er et  
Varemærke udviklet af 

Masseødelæggelsesvåben og  
selskabet for manipulerende løgnhalse 

Masseødelæggelsesvåben holder af store sammenkomster 
Masseødelæggelsesvåben undgår inspektioner  

ved ikke at eksistere,  
Uanset hvad idioterne siger  

Masseødelæggelsesvåben bliver bare så tit misforstået 
Masseødelæggelsesvåben spiller ikke for galleriet 
Masseødelæggelsesvåben ved det er skabt af en 
Masseødelæggelsesråben af 
Masseødelæggelseståben Anders Fogh Rasmussen fordi 
Masseødelæggelseståben Anders Fogh Rasmussen siger at 
Masseødelæggelsesvåben findes, det er ikke noget han tror,  

han ved det, nu håber 
Masseødelæggelsesvåben bare at nogen siger  

Anders Fogh Rasmussen så tit  
at han også forsvinder og 

Masseødelæggelsesvåben håber bare at  
det ikke bliver fyret for at  

Have været for meget i medierne 
Masseødelæggelsesvåben kommer oprindeligt ikke  

fra Cuba 
Masseødelæggelsesvåben skriver på sine memoirer 
Masseødelæggelsesvåben takker for opmærksomheden 

...



 
❊ 

 
The days run away 
like wild horses over the hills 
while you play the piano drunk 
like a percussion instrument 
until your fingers begin to bleed 
swaying like broken flowers 
in the setting sun  
carving every deepened sound 
into the skin of the beast 
you allways new you would become 
 
 you have to eat this bitter fruit 
 you have to wear this ugly suit 
 you have to keep a smile on your face 
 
 you know that babies are not cute 
 you know you shouldn’t have to shoot 
 but still you keep a smile on your face 
 
The days run away 
like wild horsens over the hills 
while you are burning in water 
and drowning in flames 
and nothing is left  
that resembles life  
but this secret mark on your skin 
which you have to carry          



like some funeral at six in the morning 
just before the first train leaves track sixtynine      
and all things beeing equal  
you would rather have been on it      



 

 
 

Erik Lund Olesen, forfatternavn Erik Trigger Olesen, f. 20. august 1960 i 
Esbjerg, er digter, havnearbejder og bosiddende i Esbjerg. Efter job som 
kontorassistent i et fiskeeksportfirma, begyndte han i 1982 som havnearbejder. 
ETO startede tidligt med at skrive digte; som 18-årig sendte han sin første 
digtsamling til et forlag men blev afvist. Efter 13 år  og en række enkeltstående 
digte i Hvedekorn, debuterede han i 1991. Trigger Olesen har siden 1997 haft 
tillidshverv i Dansk Forfatterforening. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/erik-trigger-olesen
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Anne Marie Dinesen 
 
 

før 
 
nogle gange kommer det listende før poesien 
bare lydløse fødder 
med bløde trædepuder 
tegn i dugvådt græs 
før sproget er stået op 
før nogen har nået at sværge  

eller bruge omvendt ordstilling 
 
gyldne undersøgende øjne 
betragter opmærksomt flyvende tynde tråde 
fra spindet møjsommeligt opbygget gennem natten 
 
andre gange er det vindens stabile blæseri i bladene 
hvisken og tisken 
og overmodne pærers dumpe lyd mod græsset 
 
noget kommer buldrende 
imperativernes indtogsmarch 
dirrende udråbstegn skudt af med stor præcision 
 
jeg ville ønske jeg kunne give dig 
en ny barndom 
en helt frisk og ny barndom fyldt med sensommerhaver  
og kvinder i hvide gevandter 

                



jordbær i haven 
og rislende bække 
lykkelige børn på sommereng 
 
det ville jeg virkelig ønske 
 
men nu er det for sent 
jeg tæller langsomt kronblad for kronblad 
hvor mange kan der være 
det vil jeg vide 
når jeg ved det 
kommer det listende igen  
blæsende  
rislende 
hviskende 
 



 
det er for sent 
 
i går døde sandheden 
på en eller anden forbigående måde 
selvom alle ved det lader alle som ingenting 
ingen sendte den blomster  
nu er den død og ingen græder 
 
han så ikke dig til begravelsen 
du sad i skyggen under et træ 
og lignede noget helt andet 
noget usørgeligt 
 
selvom jeg ved du græd  
et andet sted 
 
men der er måske tid 
sagde du 
lidt tid lige inden jordpåkastelsen 
til at være retfærdige 
 
ingen jord 
men bare en smule kronblade eller sommerfuglevinger 
så ville retfærdighed ikke være nødvendig 
 
men det er den 
jeg vil vide 
hvor mange blade der er          
 



og kende den kromatiske komposition 
 
og opsøge dig i skyggen under træet 
for at se dig smile  
overbærende 
af mine tal 
 



 
se dig smile 
 
ude på øen sidder der en gammel mand 
han siger gud har grædt meget her 
gud har været meget trist her 
det er derfor  
 



 
med og uden tårer 
 
jeg ved ikke om jeg tror 
på det 
måske har gud grædt eller været trist 
men jeg har set billeder af Jomfru Maria 
hun græder meget 
og er meget trist 
i sine blå gevandter 
på mange billeder 
med og uden tårer 
glorien er der altid 
indespærret i et kloster 
 
måske græder hun fordi sandheden døde 
måske græder hun fordi hun ved 
meget snart vil klostret forsvinde 
meget snart vil de mange tålmodige penselstrøg  
i alle hendes mange ansigter 
blive sprængt i luften 
alle ansigterne bliver multipliceret 
asken vil dale ned og lægge sig som et fint lag på 
murbrokkerne 
det er måske guds tårer der falder 
 
hvis man tæller dem 
ved man måske hvorfor 
denne morgen tørre duftende sensommermorgen 
i Leshok            ... 



 
i skyggen under et træ 
 
Jomfru Maria råber ikke 
bruger ikke imperativer eller omvendt ordstilling 
hun bliver siddende i sine blå gevandter 
svarer ikke når man spørger 
hvad Jesus egentlig døde af 
og hvorfor ingen græder og kommer med blomster 
 
jeg tænkte på at spørge dig 
men vil ikke forstyrre 
et læsende menneske 
i skyggen under et træ 
 
 



 
helt nyfødt 
 
så jeg går ned til havet 
med de mange sandheder 
konkylie 
helt nyfødt 
hvor lang tid tager det at blive konkylie 
og nyfødt muslingeskal 
 
her var gud i hvert fald ikke trist og græd ikke 
 
men det gjorde du 
da skallerne knustes under dine fødder 
og det var for sent 
at gå tilbage 
aldrig været gået 
 
men her på bredden tæller arvesynden ikke 
når du løfter foden vender alting tilbage til sin 
oprindelige form 
 
og alting er retfærdigt 
 



 
modtog du mig 
 
der på bænken lige inden for døren 
modtog du mig 
vi vidste at tiden næsten ikke fandtes 
mellem sandheden og jordpåkastelsen 
du græd og sagde jeg vil ikke dø 
jeg græd ikke for jeg er ikke gud 
og tænkte  

nu må jeg holde himmelhvælvingen oppe for dig 
være din Atlas 
lade som om jeg ikke skal dø 
være udødelig bare en kort tid 
og få dig til at glemme 
det du ved og jeg ved og alle ved og ingen vil tale om 
eller græde over 
men nu græder du  

og jeg bruger kun én arm til at holde om dig 
den anden holder himlen oppe 
 
vi vil ikke have himlen ned over os her 
hvis jeg holder om dig med begge arme 
bliver det alt for sandt 
 
vi vil have grammatik og prosa 
uendelige historier 
 
jeg kan ikke skrive 
sagde du              



 
jeg må glemme dobbelt 
glemme for os begge to 
så skriften holder dig i live lidt endnu 
 
 



 
så vi endnu kan nå det 
 
det er ikke nødvendigt at tro på sandheden 
den er ligeglad 
 
den ved og betragter dig 
glemmer dig aldrig 
men tilgiver dig 
når du bruger store bogstaver og imperativer 
taler for meget eller for lidt 
 
det er tilladt at råbe når man ikke er udødelig 
det er tilladt 
det er tilladt 
 
jeg kan ikke give dig en ny barndom 
men jeg kan håbe 
at sandheden vil dig noget inden jordpåkastelsen 
 
så vi endnu kan nå det 

 
 
 
 
 



 
 
Anne Marie Dinesen, f. 19??, ph.d., lektor ved Informations-og 
Medievidenskab, Aarhus Universitet. Udgivet tre digtsamlinger, ”Sottovoce”, 
tosproget dansk-katalansk udgave, Valencia 1992, ”Navne i sandet”, Rosinante 
1994, ”Slutninger”, Borgen 1999. Digte i Hvedekorn. Oversat J. L. Borges, P. 
Neruda, Rosmari Waldrop (sm. m. Solvej Balle og Christian Dorph). Udgivet 
bøger om semiotik, semiologi o.a. 
 
litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/anne-marie-dinesen 
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Jack Thimm 
 

DYDIGE DRÆN 
 
 

det vrimler med passive forbrugere 
og andre støtter for det bestående 

hvor sociale relationer er relationer mellem ting 
 

det vrimler med sygelige påstande 
om bunkepulsliderlige penge 

der knepper selvhenførende og solariebrune fritidsfølelser 
 

kjolelængden er ikke det eneste 
der er på nedtur 

 
der er købt og betalt erstatningslykke 

der er bryllup arrangeret som mediebegivenhed 
der er moralske pegefingre over indfølingsevnen 
der er seksualteorier domineret af barberblade 

der er næringssorger, der trækkes fra på 
repræsentationskontoen 

 
et velorganiseret selvmordsforsøg 

hvor samfundet og dets herskende klasse kender sine igler 
på suget 



 
BLUES I POPLERNE 

 
 

der er solen, der skinner 
der er himlen, der er blå 
der er vinden, der blæser 

der er cikader, der gnider bagben 
der er cikader, der synger og spiller op til dans 
der er poppelkroner, der knejser med nakken 
der er poppelstammer, der vugger i hofterne 

der er poppelrødder, der stamper takten 
der er hestepærer, der krydrer luften mér duftende end 

parfume 
der er næsebor, der udspiles til bristepunktet 

der er hunde, der jager får 
der er kalkuner, der forvilder sig ud på en skrøbelig mødding 

skarpt forfulgt af en fem-seks jublende børn 
der er dunede ællinger, der vralter over en gårdsplads 
mens de rapkæftet bønner op i munden på hinanden 

der er friskmalket komælk, der drypper fra skinnende junger 
der er slanger, der snór sig i saftgrønt græs 

der er en bil, der manøvrerer udenom en klynge høns 
der pikker vissent græs i vejens asfaltsprækker 

 
det begynder at regne 

og det bliver ved at regne, regne, regne 
og regnen pøser, plører og pladrer alting 

til ukendelighed 



 
DE FIRE ÅRSTIDER 

 
 

du længes 
efter solfyldte sommerdage på stranden 

med kåde bølger 
der napper efter fødderne 

 
du længes 

efter blæsende efterårsdage i skoven 
med rustrøde blade 
der falder af træerne 

 
du længes  

efter frostklare vinterdage 
med knirkende sne 

under fødderne 
 

og du længes 
efter grå og overskyede forårsdage 

hvor solen nægter at bryde igennem 
før du vågner af din døs og rækker ud 
efter dine elskedes livgivende hænder 



 
KÆRLIGHED 

 
 

Der er kærlighed. Og kærlighed bevæger sig. Kærlighed 
vokser. Kærlighed krymper. Og kærlighed forsvinder. 

 
Kærlighed er øjeblikke. Kærlighed er fællesskab og 

sammenhæng. Kærlighed er skår og splinter. Kærlighed er 
rastløshed. Kærlighed er tålmodighed. Kærlighed er minder. 

Kærlighed er forventninger. Kærlighed er helhed. 
 

Og kærlighed har sanser. Kærlighed lugtes. Kærlighed 
smages. Kærlighed ses. Kærlighed høres. Kærlighed 

mærkes. Og kærlighed har farver. 
 

Og der er kærlighed med smil på læberne. Og der er 
kærlighed med tårer i øjnene. Og der er kærlighed med 

klumper i halsen. Og der er kærlighed, der rynker på næsen. 
Og der er kærlighed, der bobler af lyst. Og der er kærlighed, 

der drukner i ulyst. 
 

Der er også glad kærlighed, kedelig kærlighed, 
underholdende kærlighed, alvorlig kærlighed, løssluppen 

kærlighed, vred kærlighed, normal kærlighed, afsindig 
kærlighed – og kærlighed, der bare er ked af det. 

 
Og så cykler kærlighed derudad. Kærlighed punkterer. 

Kærlighed lappes. Kærlighed kører i grøften. Og så kører 
kærlighed videre. 



 
Og kærlighed viser vejen. Kærlighed skifter gear. Kærlighed 
slikker baghjul. Kærlighed holder frihjul. Kærlighed rejser 

sig i sadlen. Og kærlighed går i udbrud. 
 

Og så taber kærlighed fart. Kærlighed svinger. Kærlighed 
swinger. Kærlighed går i stå. Kærlighed tøver. Og kærlighed 

stabler én på benene. 
 

Og kærlighed trækker vejret. Kærlighed bliver forpustet. 
Kærlighed stønner. Og kærlighed besvimer. 

 
Og så sveder kærlighed. Kærlighed går i bad. Kærlighed 
tørrer sig med et håndklæde. Kærlighed sætter spor. Og 

kærlighed vaskes væk. 
 

Og så får kærlighed feber. Kærlighed ringer efter lægen. 
Kærlighed går til køjs. Og kærlighed bliver rask. 

 
Og så tænker kærlighed sig om. Og så farer kærlighed over 
stok og sten. Og kærlighed går i skole og lærer lektien. Og 

kærlighed er ligeglad med melodien - og improviserer. 
 

Og så falder kærlighed i dårlig jord. Og kærlighed tilbedes. 
Og kærlighed skuffer. Og kærlighed henrykker. 

 
Og så vælter kærlighed. Og kærlighed går i stykker. Og 
kærlighed humper rundt på krykker. Og kærlighed gør i 

bukserne. Og kærlighed gør rasende. 
 



Og så gøer kærlighed, logrer med halen og vov'er. Og 
kærlighed mjaver, hvæser og spinder. Og kærlighed græder 

og lér. 
 

Og så kommer kærlighed ned med nakken. Og kærlighed får 
tæsk. Og kærlighed ømmer sig. Og kærlighed slår fra sig. 

 
Og så kommer kærlighed brusende, knipser med fingrene, 

klapper i hænderne og råber ØV og JUBI. 
 

Og kærlighed praler. Kærlighed lyver. Kærlighed taler 
sandt. Kærlighed holder mund. Kærlighed siger til. 

Kærlighed siger fra. Kærlighed lader stå til. Kærlighed tager 
sig sammen. Og kærlighed eksploderer. 

 
Og så skrumper kærlighed – og vokser én over hovedet. 

 
Og kærlighed bliver klogere. Og kærlighed gør klogere. 

 
Kærlighed lever. Kærlighed ældes. Kærlighed sygner hen. 

Kærlighed dør. 
 

Og kærlighed genfødes. 



 

 
 
Jack Thimm f. 1945 har udgivet ni bøger, heraf fire digtsamlinger, senest 
UNDERVEJS (2008). I støbeskeen er en roman og en novellesamling med 
henblik på udgivelse i 2010, hvor forfatteren har 40-års jubilæum. Kan læses 
gratis på litteraturportalen http://lifli.dk - og det nystartede 
http://novelleforlaget.dk, hvor der skal gribes til lommerne. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jack-thimm 
(Jack Thimm udgiver en række individuelt designede postkort med sine digte; 
kortenes typografi er ikke gengivet hér, da hver skrifttype fylder i en pdf. Red.) 
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Søren Sørensen 
 
 

ORDLØST 
 
En røst af en der råber 
                  i den fjerneste af ørkner 
                     er jeg ikke - 
Blot den sidste skælven af et ekko 
                  før det dør mod røde klipper 
                      flere mile vest for Moab - - - 
 
En røst af en der kalder 
                  i den ødeste af skove 
                      er jeg ikke - 
Blot det sidste åndedrag af vinden 
                 før den lægger sig i lyngen 
                     nord for sidste hus i Lapland - - - 
 
En røst af en der skriger 
                  i de koldeste af søer 
                     er jeg ikke - 
Blot det spæde klik i skummet 
                  som det løsner sig fra kammen 
                      mange sømil fra Jan Mayen. 
 
I den fjerneste af ørkner 
 i den ødeste af skove 
selv på Nordishavet 

 



Kan man være nødet til at råbe 
 som en vandrende på vidden 
 som et vindpust mellem aspe 
 som en bølgekam for blæsten 
                
Når så alt for meget 
 forbliver usagt. 
 
 
19.marts 2009 

 
 
 



 
                    ANTISTROFER 
 
  Med en rystende klode som underlag 
  For et snavset stykke avispapir 
  Skriver jeg tværs over telegrammer 
  Fra Lucifers faste borg ... 
    Erik Knudsen 1949 
 
Jeg råber ikke 
Råber ikke 
Med vand i min mund - 
Den er nærmest lidt tør 
For jeg har haft 
Vand i min mund 
Har haft 
Vand i min mund 
Men ikke kaldt 
Ikke råbt 
Og smagen af kaffe 
Tørrer ens svælg 
Gir den en anelse 
Af noget brændt 
Så jeg råber ikke 
Råber ikke 
Med vand i min mund 
 
Styrmændene - styrmændene 
Er mere blinde end i niogfyrre 
Mere end nogen sinde           



Skipperne har ikke 
Øre for nogen ting 
Skibsofficerskorpset 
Er omhyggeligt udvalgt 
Blandt blindfødte 
Holmens faste stok af døve 
 
De er 
Uden øjenæbler 
Hammeren svejset fast  
Til ambolten  
Døvblinde er de 
 
Så jeg råber ikke 
Kalder ikke  
Ene med bølger og storm 
Et er at kalde 
Så man overdøver 
Søgang og uvejr 
Ingen har røst der kan nå frem 
Til døve skippere! blinde styrmænd 
Til rorgængere der end ikke opfatter 
Tegnsprog   
 
Det er ikke for vandets skyld 
Havet når mig til hagen 
Bølgekammen rer  
Mit overskæg og stryger 
Mig ned over fippen 
Vi de druknende            



Skriver med vandfaste væsker 
På vandtæt papir 
Troede aldrig trods Credo 
På synkefri atlanterhavsbåde 
Selv ikke lyttende skippere 
Langsynede styrmænd  
Rorgængere kyndige i blindskrift 
Styrehuse udstyret med alskens 
Kikkerter, radar, kameraer 
Oppe og nede 
Har øjne for isbjerge 
 
Altså råber jeg ikke 
Undlader helt klart at kalde 
Mumler lidt lavmælt 
Med en mester i faget 
Som kaldte med vand i sin mund 
Og skrev med en rystende 
Klode som underlag 
En barokbenet pult 
Og gav valuta som vandet 
Vasked og skylled 
Rene ord for ubetalte 
Regninger dækningsløse checks. 
 
25. april 2009  

 
 



 
Now's the Time 
 
Sorte øjne 
Sorte øjne 
Armstrong sang om sorte øjne 
Occhy Chiornia med neworleansk accent 
Sang han om det sorte, det som ser 
Sensualitetens sugekopper 
Hos en sanktpetersborgsk 
Zigøjnerske en Carmen fra Karelske Næs 
En Carmen hvis øjne suged sorte og hvis lår 
Lånte deres runde former fra cigarer  deres 
Krappe lugt fra de cigarer der blev rullet mod den 
Bløde hud  den delte dette skære brune  
Med deres omblad Occhy Chiornia 
Sang han Armstrong men Dan og jeg 
Er mere til Parker Night in Tunisia eller 
en aften i Istedgade  der kom jeg ikke 
Det er sjældent jeg har vandret på Vesterbro 
Men det er sket og længe før Dan kom vadende ind 
Fra Vangede og dér var jeg på jazzklub derude 
Men aldrig the Bird og slet ikke Bud og han 
Har garanteret også kun hørt dem på plade 
Parker's Mood og Donna Lee og min favorit 
Som vi spillede gudved hvor mange gange 
Now's the Time og det var det hver gang vi  
Åbnede ballet århundredets evige børnesang 
Og mine fingre fik blå mærker der nu nærmest var sorte 
Sorte som zigøjnerskens øjne i sangen fra        



Sankt Petersborg den Armstrong sang russisk på 
Den slags mærker får man af bassen og det er 
Frank Jæger der fandt at bassen var  
En kvinde  en kvinde med former og Dan har jeg aldrig 
Hørt tale om basser mest basseraller  

hvis det endelig skal være 
Men aldrig de sorte fingre man får af at spille  
Now's the Time på bas i en neopbopkvintet 
Og slet ikke sorte negle  slet ikke sorte negle Dan 
OK, digtere har haft sorte fingre Dan, også dem der ikke 
Spillede neobopbas, fra Boccaccio til Baudelaire 
Har de mødt deres damer med det sorte der slet ikke ser 
Men er seerens glidecreme, blækket,  

og selv fra en skrivemaskine 
Fik man sort på fingrene når farvebåndet satte sig fast 
Tastaturer kan ikke altid 
Følge med, det vidste Thelonious Monk derfor satte han 
Fingrene så ganske forsigtig Round 'bout Midnight  
Som om du følte dig frem i melodien 
Som en blind langs med en væg 
Eller hvorfor ikke en husmur 
Hvorfor ikke en husmur  
I Istedgade, på Alhambravej eller  
Et sted et år när mitt Stockholm är grönt 
Og jeg sakta går hem genom stan 
Hvor Dan også har været 
I morgner hvor alle øjne er sorte 
Sensuelle sugekopper og alle  
Runde lår dufter lidt skrapt  
Af cigar                



Havde du spillet lidt  
Bas eller tegnet med tusch 
Havde du ikke haft neglelak nødig 
Neglelak mand som en  
Night in Tunisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à propos Dan Turélls fødselsdag 19. marts 2009, oplæst ved 
mindeaftenen på Råhuset, Onkel Dannys Plads, Kbh. V.   
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Louise Bugge Laermann 
 
 

SAMLEREN 
 
 
 -Samlere er et besynderligt folkefærd! Vist så … 
 
Han bøjer hovedet med det kødløse grin, smider leen 
op på nakken og glider stille gennem hallerne med sin 
store kollektion. 
 
En isnende stilhed slår ham i møde overalt … med 
undtagelse af de haller hvor de stærkeste skeletter, ren-
gøringsholdet, går ham til hånde. 
 
Det vælter ind med arbejde. Rengøringsholdet bliver 
udvidet i en uendelighed, men kan kun med nød og 
næppe følge med. Krige, epidemier, naturkatastrofer 
med meget andet forfærdeligt udvider kontinuerligt 
samlingen, også selvom han kun tager de bedste skelet-
ter. 
 
Brandofres knogler f. eks. har svært ved at brænde selv 
ved 350 graders varme, men de bliver skrøbelige som 
sukkerfigurer. Næh, han vil kun have de skeletter der 
holder. 
 
I ankomsthallerne bliver hvert nyt eksemplar registre-
ret og smukt arrangeret efter størrelse og art. Knogler-



ne bliver renset for alt hvad ormene ikke fik ædt. Og de 
er yderst effektive. Hjernen f.eks., porten til livet, kla-
rer et kuld orme på små otte dage. Såmænd ja. 
 
Når alt det ydre, som menneskene lægger så stor vægt 
på, er væk, pudses og poleres skeletterne til de er 
blanke og elfenbensfarvede. 
 
Men i de haller kommer han kun hvis det absolut ikke 
kán være anderledes. Stilheden, den kolde stilhed, er 
hans musik. 
 
Hallerne med de store samlinger er lufttomme og skin-
nende rene. Ikke så meget som en bitte orm, eller en af 
de mange fluer der slår følge med forrådnelsens tag-
selvbord, får adgang. 
 
Rengøringsholdet er yderst effektivt. 
 
Som hos enhver anden connaisseur ligger alt efter et 
bestemt system. Her trepaneringer, der pesten, cance-
ren på første sal, gamle i stuen osv. 
 
Af og til standser han foran et særligt fint eksemplar i 
samlingen, retter lidt på en finger eller et hoved, en 
sagte klik-klak-lyd følger bevægelsen, hvorefter stil–
heden vender tilbage i et gevaldigt sus. 
 
Han står længe foran et nyt, fint eksemplar, en lille 
purk på 7-8 år. ”Gud tager de bedste til sig”, siger de 



religiøse deroppe. Han ved ikke rigtigt, men meget er 
han nu sluppet for den lille der. Rwanda? Bosnien? 
Palæstina? 
 
Måske … og med rette … hører han vel til dem der i 
en metamorfose er genopstået som engel? 
 
Han klaprer lidt ærgerligt med de læbeløse tænder. 
Måske skulle han engang iværksætte en statistik over 
hvem der forlod kroppen, inden han fik fat i den, og 
blev engel? Med hvide vinger, naturligvis. Ikke djæve-
lens sorte flagermusvinger. 
 
I et uoverskueligt antal haller befinder sig udelukkende 
fragmenter af skeletter og abnormiteter samlet i grup-
per: siamesiske tvillinger, små miniature menne–sker, 
lilleputaner, dværge med meget mere. 
 
Men Samleren interesserer sig mest for kranier som 
bevares ind i uendeligheden tablet op i lange rækker af 
pyramider. 
 
Han stiler leen på gulvet og støtter sig til den. Alle er 
lige i døden. Kranierne forråder ikke hvem der har haft 
store, verdensomvæltende tanker bag pandebenet og 
den bare isse, og hvem der kun har haft små og intetsi-
gende. 
 
Han går videre gennem de endeløse haller. Skeletter af 
sorte, gule, hvide eller miksfarvede mennesker med 



hver sin livshistorie …lige meget nu. Dumme, kloge, 
rige og fattige … lige meget nu. 
 
Sjælen? Ja, dén ligger desværre uden for hans række-
vidde. Desuden er den på vej ind i nye metamorfoser 
så snart livet slukkes, siger de der oppe. Hmm … De 
siger også at troen kan flytte bjerge! Han sukker. De 
fleste i samlingen var begravet under de bjerge! 
 
Næh, her drejer det sig om alt det der kan ses og røres 
ved. Det, der er tilbage. Rest-summen af alt kropsligt 
levet: Skelettet! 
 
Han standser ved en olympisk mester i brydning, vip-
per lidt med hans storetå. Knoglerne er kraftige, jovist, 
men både muskler og medaljer måtte han aflevere på 
vejen, såvel som dronninger må aflevere deres kroner, 
filosoffer deres tanker, Rita Hayworth og Marilyn 
Monroe deres skønhed. 
 
I Samlerens rige er abeagtige opstoppernæser, skaldede 
kranier og kødløse bryster altid højeste mode. 
 
Men også disse damers tårer er udtørrede. Måske ikke 
så dårligt et bytte endda … 
 
Han glider videre, hører ikke den evige, tryglende 
hvisken der følger ham fra hal til hal: -Var det alt? Var 
det virkelig alt? 
 



Hver gang porten går op med en ny last døde, slipper 
et pust frisk luft med ind. En prise blomsterduft, en 
anelse havgus. Den glider på kælne kattevolter gen-
nem den store kollektion, sluses ind gennem tomme 
øjenhuler, der så for meget, kærtegner kvinde-bække-
ner der elskede for meget og led i fødselssmerter. Vin-
den sukker, og bækkenerne bevæger sig svagt som i en 
sagte efterlyst. 
 
Nænsomt stryger den hen over de uendelige rækker af 
stille gestalter, presses op gennem etagerne og stiger 
undervejs i kraft til den øverst oppe i børnehallerne ly-
der som generationer af klagende kvinders jamren … 
 
  
 
Imens dufter roserne i Kongens have, unger piger 
vrider sig hingstegale på Klampenborg Strand, og fru 
Hansen køber tilbudsvarer i Brugsen. I Leningrad 
larmer sporvognene hen over skinner der har slidt sig 
op over jorden, og ingen gider reparere dem … 



 

 
 
Louise Bugge Laermann, skribent, forfatter og foredragsholder, har udgivet 
bøgerne Constanze Mozart (2002), 4. rev.og udv.udg. (2005), Desdemonas dans 
(2005), Saltomortale, (2006), Syv splinter til en mosaik (2006), Lavtflyvende Engle 
(nov.2009) Et Nissedrama fra dengang nisserne flyttede ind hos menneskene (nov. 
2009), Madam Mutter (marts 2010) Vidunderbarnet, der gik i frø (november 2010) 
http://www.louise-bugge-laermann        http://www.forlaget-amadeo.com 
Litteratursiden: 
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/louise-bugge-laermann 

http://www.louise-bugge-laermann
http://www.forlaget-amadeo.com
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/louise-bugge-laermann


Tommy Flugt 
 

 
 
 

Udvalgte spejlinger  
2009 

 
 
 
 
 
 
 



 
Lindetræ i december 
 
Mens Lindetræet står  
helt nøgent i december 
uden blade på 
 
Ser rågerne sig selv 
som træets sorte 
decemberblade 
 
Griber om en gren 
et træ med vinger 
sorte lindetræ 
 
Så slår jeg hårdt  
mine kolde hænder sammen  
tømmer træet 
 
Bort fuglene  
flyver opefter mine klap 
træet tomt igen 
 
Decembertræets 
vinterstreger står tilbage 
tusch mod grå himmel 
 
 



 
Brøndens lille tåre 
 
Under latteren  
på de dårlige dage 
lurer tomheden 
 
Der er brug for tårer 
længe har sindet savnet 
dråbens forløsning 
 
men også en dag 
kan ændre sin forladthed 
finde hvilen frem 
 
der er dage som 
disse med tristhed og sorg 
spundet omkring dig 
 
og der er dage 
hvor håbene slår revner 
og tømmer brønden 
 
 
Nytårs haiku 
 
Nu vælter nytår 
Over mine gamle ben 
Og kalder fremad 

 



 
Må verden lægge 
For mine svage knogler 
Nogle alen til 
 
Lad luren komme 
Så sent som det er muligt 
Lad drømmen våge 
 
Mens alle skåler 
Så hæver jeg mit hoved 
Mod det nye år 
 
Nu ser jeg lyset 
kommende mig i møde 
Lad det skinne klart 
 
Ny års børn til os 
Mon de husker vores liv 
Barn og alderdom 
 
 
 
Der er dage som disse 
 
Der er dage hvor livet fungerer 
Og hvor hvert et åndedræt gir klarhed 
Der er dage hvor alting forklares 
Blot ved et overmål af varsomhed  

... 



 
Den syngende mark 
 
Da jeg gik min morgentur var bilerne kørt 
En let brise og drivende grå skyer mødte mig 
Markerne var vandmættet grønne, kornet bølgende 
Morænelandskabet viste sig fra smukkeste side. 
Så begyndte koncerten. Det var som at høre la Scintilla. 
Når jeg går mine ture ser jeg ikke instrumentalisterne. 
De er der bare over marken oppe i den gråblå himmel. 
Men så pludselig over mig var en så insisterende sanger 
At jeg måtte standse og se op;  

og over mig var den mindste 
Solist jeg har set,  

en sanglærke med et temperament hinsides 
Det begribelige.  

Kun sammenlignelig med Cecilia Bartoli. 
Dens sangstyrke var fortættende  

overjordisk bogstaveligt talt 
I minutter sang den og naglede mig til stedets parterre 
Så sænkede den stemmen, gled nedad og hen imod mig 
For i næste øjeblik at svinge sig opad, sluttende sin 
sang. 
Så begyndte bilerne at køre igen og jeg fortsatte 
vandringen. 
 
 
 
maj 2009  

 
 



 
Det almindelige liv 
 
Meget af det man burde bemærke 
fastholde og lade synke indad er 
skjult for os af ydre omstændigheder 
og manglende koncentration for slet 
ikke at tale om kontemplation  
Således lever vi livet uden om det 
væsentlige i pagt med det almindelige 
Lykkelige i al almindelighed. 
 
maj 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Æbletræerne blomstrer 
  
Morgenlyset kan jeg godt lide 
Vindens retninger interesserer mig 
Drømme i farver er fantastiske 
Jeg kan ikke se de skal forbydes 
Man forbyder da ikke nattens film 
Jeg er sikker på at atomare  
Verdensvæsener accepterer 
Briser, fugletræk og æbleblomster 
En erantis skal ses nær. 
Det er en menneskeret 
At se fjern i blikket 

 



Ud over havet og 
Drømmende lede efter 
Endnu flere stjerner på himlen. 
Jeg svarer kun på meningsmålinger 
Når digteren Marianne Larsen 
Stiller sine poetiske spørgsmål 
Må lyset være med os og poesien 
Æbletræerne blomstrer 
Og moreltræerne 
Forsytiaen blomstrer 
Og syrenen 
Nu er april forbi 
Men barnebarnet var her 
Og vi navngav det hele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Faktorernes orden og rækkefølge 
 
I omvendt rækkefølge lægger jeg 
lag på lag på lag 
jeg starter med døden nederst 
og så går jeg  
lag på lag på lag  
opad bliver bedstefar 
arbejder et helt liv 
studerer, prøver forskellige ting 
får mit andet barn 
modtager mit første 
bliver gift og forelsker mig 
mine venner rejser væk  
til giftermål og studier 
bliver selv forelsket 
jeg engagerer mig i ungdomsoprøret 
begynder at studere mange steder 
melder mig ud af lægdsrullen som antimilitarist 
indkaldes som soldat 
tager studentereksamen 
går i folkeskolen og forelsker mig 
opleverer somre så lange og store 
og vintre på en lille ø  
får en lillesøster 
her fødes jeg under krigen 
og så er den ikke længere 
 

 



Bagefter fjerner jeg lag på lag nu ovenfra 
Mens minderne rinder ind over siderne 
Jeg lukker forsigtigt hvert lag ned 
Genkalder mig ansigter, ord sætninger, oplevelser 
Og er taknemlig for det hele 
Takker jer for alle oplevelserne 
Det kunne ikke være anderledes 
 
Kikker på sidste lag inden det lukkes ned 
Og kommer i hu en strofe: 
”Mor jeg nu godt, når jeg er borte, 
Jeg ønsker jer sange og kærlighed”. 
Glæden. Intet andet end glæden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du må ikke tegn 
Du må ikke tegne pro 
Jeg får snart kvalme 



Du 
Må ikke 

Det må du ikke 
Du må slet ikke tegne 

Du må overhovedet ikke 
Skildre noget overhovedet 
Hvis det stod til mig alene 
Skulle du holde op med 
Overhovedet at skrive 
Noget som helst der 
Kunne have betyd 

ning for andre 
mennesker 

Du skal 
tie 
. 
 

Du 
Må ikke 

Det må du ikke 
Du må slet ikke snakke 

Du må overhovedet ikke 
Snakke med nogen overhovedet 

Hvis det stod til mig alene 
Skulle du tie helt stille 
Og holde op med at 
Tænke noget som 
Helst der kunne 

Have betyd 
ning for 
Andre 

Ti 



. 
 

Du 
Skal ikke 

Tro du er noget 
Tror du noget tager 
Du ganske fejl for 
Du skal ikke have 

nogen tro på 
nogen 

tro 
. 

 
 
Ord fjernes 
Uden ansvar 
 
Ordene må ikke betrædes 
 
Gå ikke over stregen 
Der kommer ord 
 
Mundlam 
Den der savner ord 
 
Ordet eksproprieret 
                
Det er ikke altid nødvendigt 
At bruge ord 
Også tavshed kan protestere          



 
Ord or o 
Mærkbar forsvinden 
 
Bibliotekerne er velforsynede 
Med ord 
Alligevel slår de ikke til 
I lukketiden 
 
Ordenes befrielsesfront 
 
I begyndelsen stjal gud ordet 
Siden befriede mennesket det 
Da det tog det til sig 
 
Opholdskommunen kan 
Bevilge ord 
 
Ordene må dog ikke overstige 
Den mængde man har fået 
Fra ordkassen i det ordår 
Hvor hjælpen er holdt op 
Og i de to foregående ordår 
 
De ord der er relevante for 
Studiet dog undtaget 
For de ordarbejdere som  
Ord-ningen omfatter 
 

          



Ordtildelingen skal gå til  
Et fælles og individuelt formål 
Med ord på det sidste 
Hvis en person er forfalden til misbrug af ord og der fra 
vedkommendes familie eller andre pårørendes side eller 
fra politiet, anden offentlig myndighed eller en læge sker 
henvendelse til det sociale ordvalg om at undergive 
vedkommende en kur for ord, kan ordvalget, såfremt 
pågældende ligger familie eller pårørende til byrde og det 
må antydes, at vedkommende ikke vil kunne klare sig 
uden hjælp, hvis den hidtil fra privat side ydede 
understøttelse bortfalder, forlange, at pågældende skal 
underkaste sig en ordkur, dog at dette i alle tilfælde skal 
være anbefalet af en digter. 
 
Her hviler ordet 
Elsket og savnet 
 
Må ordet være efter dig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
Hvidt på sort 

 
Mørket trænger frem 

Året går på hæld 
Man støtter sig 

Til den sidste cigaret 
Rygning kan dræbe 

Der er syresne i haven 
Uskyld i erindringen 
Men snart ikke mere 

At hælde sit jeg til 
Den blå time 

Og sjælens ensomhed 
Er alt 

 
 



 
 
 

Ord & Billeder 
 

 
 

Sammenstød og spejlinger 
 
 

 
 



 
 

 
Her er al den klarhed 

og enkelthed 
som jeg ved ikke længere er mulig 

 
Kun som et smukt fortidsminde 

vidner billedet om noget 
der godt kunne have været en gang 

 
Lad ikke billedet stå for længe 

nutiden kalder 
 



 
 

 
 

 
Billeder taler 

når de bringes sammen 
 

Hver for sig et sprog 
 

Sammenbragte 
bliver selv jeg betænkelig 

hvad udsiger billedet 
om sammenstilleren 

 
Hvad tænker iagttageren 

 
Skal jeg trække billederne fra dagens avis tilbage 

fordi jeg er bange for iagttagerens 
tanker? 

 
Bange for min egen underbevidsthed? 



 
 

Tågen  
der breder sig 

breder sig som tanker 
der hyldes ind 

i mig 
svært ved at udtrykke sig 

i al denne tiltagende 
mørkestemning 

som jeg forstår og frygter 
nacht und nebel 

og ord der forskrækker mig 
tågesnakken 



 

 

 
Ilden blusser 
i krig og fred 

 



 

 

 
 

At have og ikke have 
Når nøden er størst 

hvor er vi så? 



 
 
 

I fremtiden 
siger vi ofte i håb om 

at det vi ser 
ikke har noget med 

nutiden at gøre 
dog trænger 

fremtiden sig på 
i hvert samtidige  

billede som 
glimt af vores  

fortrængninger 
 



 

 

 
 

At se fra barnehøjde kan være skræmmende 
Verden er så stor så stor 

Svarene blæser i kornet og os 
 



 
 

 

 
 

Der skal læses og fortolkes 
Hver dag sit ord, sit billede, sin erobring 

I fremtiden  
Handlingers handling 
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Henriette Elmøe 
 
 

Træet 
 
 
Du holdt så fast at dine hænder brændte  
Ru bark og duften af harpiks sad i din hud. 
Højt oppe, med udsigt til livet, 
med knæene fulde af rifter efter frygtløse klatreture, 
hvor trækronen bøjede sig under din spinkle vægt  
og grenenes fyrrenåle bredte sig,  
som ville de gribe dig for altid, 
tabte du din barnetro  
 
og i vinduerne dernede 
kaldte lysene klarsynet frem.  
Du så knugende tanker intet barn bør se.  
Sorte vinduer, døde huse, forladte hjem 
du ville ikke ned. 
 
Men nætterne snappede efter dig, 
skygger tog form 
og før du faldt i søvn i angstens sved,  
og savnet efter noget ukendt 
satte sig som spor på kinden,  
forestillede du dig at træet holdt om dig. 
 
 
 



 
Labyrint 
 
Når livet lægger sig tungt til rette 
og alle tanker har tænkt sig trætte 
er jeg eksponeret, sårbar og nøgen 
 
rundt om mig er enerverende støjen 
fra dårlige ånder indkapslet i rav 
der vugger mit underbevidsthedshav 
 
 
 



 
Aften 
 
Solens mørklød breder sin rødme  
fuglene synger dagen på hæld  
Blomster tilsætter duggen sødme  
træerne hvisker et stille farvel  
 
Jorden hviler sit halve hjerte  
stjernernes dødskamp blusser smukt  
svagt ænser jeg en skabers smerte  
før tankerne spredes i fugleflugt 
 
 
 



 
Døren 
 
Skønt han havde boet der i mere end fyrreogtyve år, 
var den gledet i et med tapetet, eller måske havde han 
set den så mange gange at den ophørte at eksistere i 
hans bevidsthed, men nu tonede den frem, skinnende 
hvid med sort håndtag, og vakte hans nysgerrighed. 
Han ville give sin højre arm for at komme væk, men 
var naglet til den gamle stol, det eneste møbel han 
havde fået lov at beholde efter konen havde omdeko-
reret hele lejligheden, og nu var der sandelig også 
gæster for alle pengene, skulle han love for. Førhen 
havde de kun besøg ved særlige lejligheder, runde 
fødselsdage, og den slags, men folk var stille faldet 
fra, det var svøben ved at blive gammel, omgangs-
kredsen indsnævredes af naturlige årsager, og nu sad 
han på sin røv og aldrig havde han forestillet sig at 
man kunne have så ondt bagi, det var som om knog-
lerne var på vej ud gennem vævet og ballerne skiftevis 
sov eller brændte, han stemte håndfladerne mod sæ-
det og forsøgte at skifte stilling. 
 
 
De havde fundet kortene frem og konen skar bunken i 
to, bankede dem ned i bordet, hvorefter hun øvet 
bladrede og delte ud med hurtige bevægelser. Hendes 
hænder lignede flaksende flamingoer, lyserøde med 
tændstiktynde knogler der gennemlystes af den stærke 
eftermiddagssol der vældede ind gennem vinduet der 



kun dækkedes af tynde nylongardiner. Nede fra ga-
den hørtes jævnligt udrykningskøretøjer, på vej til og 
fra byens brændpunkter. 
 
 
Der lød klask fra bordet, hver gang de smækkede en 
korthånd ned i teaktræsfladen, cognacglassene klirre-
de. For første gang i flere timer gav han lyd fra sig, en 
diskret rømmen for at gøre opmærksom på sin 
tilstedeværelse, men ingen hørte ham. Han rømmede 
sig igen, denne gang højere, men da det heller ingen 
effekt havde, hostede han demonstrativt. Ingen reak-
tion. Det var fandens at sidde som en udstoppet ping-
vin, med blylodder i bagen, nu ville han gerne have 
en opstrammer, hans mund var tør som en ørken og 
læberne ru og sprukne. Havde de tænkt sig at tie ham 
ihjel? Tanken var ikke tiltalende og gjorde ham en 
anelse utryg, han forsøgte at rejse sig, stemte fødderne 
i gulvet og samlede kræfter. Armene rystede og knæ-
ene der ikke var vant til den store anstrengelse, gav ef-
ter under ham, han dumpede tilbage i stolen. Han 
stønnede, svedperler piblede frem i panden, omsider 
lykkedes det ham at komme på benene. Nu skulle han 
bare finde køkkenet. Var det bag den hvide dør? 
 
 
Hvert skridt var tungt og slæbende, og gulvet trak 
ham ned, han havde set mange udsendelser om 
astronauter og tænkte, at han såmænd kunne have 
været på en anden planet, hvor tyngdekraften var 



stærkere end på jorden, og han ikke kunne komme i 
kontakt med moderskibet fordi hans radio var i styk-
ker. Det stak i venstre arm, men han var så vant til 
smerte at han ikke tog sig særligt af det, det sorte dør-
håndtag var snart indenfor rækkevidde, bare et par 
skridt mere. Utroligt at ingen rejste sig for at hjælpe 
ham, han var ikke lydløs og så stokdøv var hun da 
heller ikke? Åh, hvor det smertede i armen, jog gen-
nem brystkassen og fik ham til at tabe pusten. Han 
knækkede lidt sammen, men fik samlet sine sidste 
kræfter. Nu kunne han mærke det glatte håndtag, han 
greb fat om det og skubbede det ned. Døren gik op. 
 
 
Lys! Aldrig havde han set så smukt et lys. Og dér, 
midt i, stod en engel. Nej, det var da ingen engel, det 
var sandelig Elisabeth! Købmandens datter, en høj og 
spinkel pige som blev kaldt Svanen, fordi hun gik 
med langsomme vuggende bevægelser og lignede et 
stykke musik. Hun var død for mange år siden, af tu-
berkulose, men han havde aldrig glemt hende. Nu 
stod hun og smilede. For første gang i mange år krøl-
lede et smil hans læber. Hun rakte hånden ud, døren 
gik stille i bag dem. 
 
 
I stuen rejste konen sig roligt fra kortspillet, og gik 
hen til manden, der lå udstrakt på gulvet med gaben-
de mund og opspilede øjne. Hun bøjede sig ned og 
ruskede i ham, men han var slap. Så rettede hun sig 



langsomt op og sukkede, gik hen mod skrivebordet 
hvor telefonen stod med blank drejeskive, et levn fra 
umoderne tider, drejede roligt nummeret til ambulan-
cetjenesten, imens en af gæsterne så sit snit til at få 
fyldt glasset op igen. Han drak begærligt hele skæn-
ken i en mundfuld, og gøs med velbehag efter den 
stærke drik. 
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Marianne Slot 
 
 

Til låns! 
 
Jeg vidste det godt: 
At den dag kom, 
hvor jeg skulle hjælpe dig  
med at pakke. 
At du ville sige farvel – 
en dag. 
Jeg vidste det godt. 
 
Deler din glæde, 
din forventning. 
Håber det bedste… 
 
Jeg vidste det godt. 
Lige fra det øjeblik, 
vi blev adskilt 
for første gang – 
i smerte. 
 
Men jeg vidste ikke hvornår. 
Hvor hurtigt. 
Hvor pludseligt. 
 
Og midt i dit flytterod 
griber det mig:            
 



Sorgen, 
glæden, 
smerten. 
Igen. 
 
For et øjeblik siden 
lå du lille og ny 
i mine arme. 
Om lidt går du - 
glad og vinkende. 
Går ud til det liv, 
du skal dele med andre. 
 
Du ser det ikke. 
Men omkring dig svæver den sværm 
af håb og kærlighed, 
du får med dig. 
 
Du hører det ikke. 
Men jeg hvisker efter dig: 
Tak for lån.  
 
 
❊ ❊ 



 
Forventning 
 
Et sind, 
der i harmonisk længsel lukker sig op. 
Et sind, 
der åbner sig og møder nyt 
Et sind,  
der elsker, længes, tror. 
Et sind, 
der faktisk meget ligner 
den knop, 
der sprang i dag. 
 
❊ ❊



 
Det utænkte 
 
Boblende 
indefra i mig. 
Presser sig frem. 
Ikke nok. 
Det kommer ikke. 
 
Op. 
Opladt. 
Beredt. 
Jeg. 
Min hjerne gør oprør. 
Nægter. 
 
Tilbage er kun 
det ufuldendte, 
det aldrig skabte. 
Kun boblende. 
Indefra. 
I mig. 

 
❊ ❊



 
Til og om nogle børn, jeg kender 
 
Jeg ser jer komme, 
små, 
lidt forskræmte – 
med åbne sind og åbne arme. 
 
For nogle af jer 
er det højdepunktet, 
det længe ventede. 
En ny alder 
med alle dens glæder, 
når alting lykkes 
og dagene strømmer forbi. 
 
For nogle af jer 
er det begyndelsen 
på én lang kamp for at slå til – 
for at lykkes. 
Med udsigt  
til tusinde nederlag 
og tårer – 
og dage, der går uendelig langsomt. 
 
For nogle af jer 
er det bare en dag 
som alle andre, 
med nye oplevelser, 
nye udfordringer,             



nye omgivelser. 
Med skuffelse 
og jubel –  
og dage, der går som de plejer. 
- - - - -  
 
Jeg ser jer komme 
store, 
frække, 
dejlige. 
Med komplekserne siddende 
gemt i læderjakkerne 
og de hurtige replikker. 
Med dovne lemmer 
slængt henover vippende stole. 
Med arrige protester 
og sure miner. 
Med tillid – 
og korte, uvurderlige, 
fortrolige øjeblikke. 
Bombarderet af ti fag, 
otte lærere - 
og klokker, 
der ustandselig ringer ind til time - 
og afbryder det bedste ved skolen: 
Frikvartererne. 
Frikvartererne, 
hvor kun jeres størrelse 
og de indre motiver 
adskiller jer fra de små,           



når I slås, 
hviner og skriger. 
Udvendigt store – 
utilnærmelige – 
selvsikre. 
Indvendigt 
usikre, 
bange, 
glade, 
forelskede. 
- - - -  
 
Jeg ser jer komme 
forventningsfulde, 
glade, 
optimistiske. 
Med tusinde drømme og ønsker 
om en fremtid, der er jeres. 
 
Et sted inden i mig 
sidder angsten og trykker: 
Klarer I ræset? 
Er I godt nok rustet? 
Gav jeg jer nok? 
 
Jeg skynder mig at låse angsten inde, 
trøster mig: 
Det er godt at se jer smile, 
le,  
skændes,              



”slås” – 
endnu. 
 
Så husker jeg, 
hvad jeg skal 
og går hen og kalder de sidste ind. 
Det er jo alvor – dette her. 
Frygtelig, 
kedelig, 
latterlig, 
rædselsfuld, 
dejlig 
alvor. 
At jeg tør! 
- - - -  
 
 Jeg ser jer komme 
små og forsagte. 
Jeg ser jer gå 
store og stolte. 
 
Andre vil komme – 
men ingen som jer!  
 
 
❊ ❊ 
 



 
Nekrolog 
 
Smukke, dejlige ingenting. 
Fri mig fra mine lænker. 
Bær mig 
over skyer 
byer 
huse 
antenner 
ind til 
ind i 
sorgløshed. 
 
Giv mine tanker fri. 
Lad de tunge tanker 
få vinger. 
Lad vingerne fare dem vild. 
Begrav dem i sand og sten. 
Kast dem i et bundløst ocean. 
Brænd dem i jordens indre. 
Lad dem fortæres af tiden 
og lad dem aldrig 
aldrig 
vende tilbage. 
 
Efterskrift: 
Hvil i fred.  
 
❊ ❊ 



 
Vågent mareridt 
 
Snigende stemning 
i ophobet tilstand. 
Du kørte. 
 
Alene i mørket 
anråber jeg solen, 
be’r til lyset. 
Labyrinter af tanker 
lurer i overflod. 
Ukendte lyde, 
skræmmende, 
gysende. 
Flaksende skygger 
ved vinduets øje. 
 
 Lyden af bilen. 
Lyden standser. 
Glemte du noget? 
Men ingen kommer. 
 
Angsten i knoglerne, 
musklerne lammes. 
Brændende mareridt 
slikker op ad mig. 
Fortærer mig. 
Sønderriver mig 
uendelig langsomt.            



 
Hjemvendt 
samler du mig op af asken 
i små, forkullede stykker. 
Giver stumperne liv. 
Du.  
 
 
❊ ❊



 
Tid 
 
Tiden er vag, 
usikker, 
svigtende. 
 
Tiden er umulig, 
forandrer verden, 
gør angst. 
 
Tiden er håbløs, 
ufuldstændig, 
nådesløs. 
 
Tiden udsletter, 
uværdigt, 
ubarmhjertigt. 
 
Tiden er ond. 
 
Mennesket, 
jeg, 
naivt håbefuld.  

 
 
❊ ❊



 
Noget om vinduer 
 
Mit vindue står på klem. 
Ud til hvad? 
Dybe mørke. 
Kold, uren luft 
strømmer ind til mig. 
Men vinduet står på klem. 
 
Jeg glemmer murene udenfor. 
Vinduet står på klem 
udad 
mod lyset. 
Vrøvl! 
Det er mørkt. 
Kun mørkt. 
De har slukket lysene udenfor. 
De har!  
Men det står på klem, 
vinduet. 
Jeg ved det. 
Håber. 
 
Vinduet gi’r sig. 
Oppe i loftet – 
eller på vej – 
sidder jeg og ser ned  
på mig. 
Jeg er uklar.              



Kun aner jeg øjnenes alvor. 
Eller ved jeg det? 
Er det mon mig – 
eller jeg? 
 
En af os sidder og skriver 
indholdsløse ord 
på et stykke papir. 
En anden  
ser til – 
grublende … 
 
 
❊ ❊



 
Flytterier 
 
Kasser og æsker 
og pap og papir. 
Fremtumlende idéer standses 
og vrages. 
Bunker og dynger 
og stabler af alting. 
Hylder med noget 
og hylder uden. 
Ledninger, søm og dippedutter. 
Vægge, 
der skriger om nåde! 
Tasker 
og lamper uden pærer. 
 
Fortrøstningens time er kommet: 
Det kommer nok! 
 
Rodede tanker 
og rodede stole. 
Tomme flasker 
og tørstende planter. 
Servietter og sager. 
Åh, pas på bordet! 
 
Længsel mod stille timer 
med hygge. 
Men hyggen er gemt væk          



i kasser 
og skabe 
og dynger 
og stabler. 
 
Og vinduet klaprer! 
 
 
❊ ❊ 
 



 
I den smukke nat 
 
Så du solen stå op? 
Så du månen gå ned? 
I den klare morgen… 
 
Eller løb du af sted 
for at nå alle ting? 
I jagten på guld  
og brune skove…. 
I den klare morgen… 
 
Så du smilet i dag? 
Så du glimtet i øjet? 
På den lyse dag… 
 
Hørte du fuglenes sang? 
Eller havets brusen? 
Så du ind i dig selv? 
Så du glæden i nu’et? 
På den lyse dag… 
 
Eller lukkede du af? 
I jagten på guld 
og døde skove? 
 
Så du solen gå ned? 
Så du månen stå op? 
I den smukke nat…           



 
Eller så du livet danse forbi –  
så hektisk, 
så hastigt, 
at der ikke blev tid? 
 
Hørte du skriget? 
Var det dit? 
Så du lyset….? 
 
I den lange nat… 
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Jørgen Børglum Larsen 
 

 
MODLYS 

 

Det var ikke, fordi hun kendte ham. Han havde bare 
altid været der. I årevis, på samme sted. To trin op, i 
forgården, ovre til venstre. Som en anden søjle. Han 
stod altid og spejdede ud over pladsen. Lydia troede, 
han måske var halvblind, sådan så det ud. I hvert fald 
var han ældgammel. Hende så han aldrig. Det så ikke 
sådan ud. Den gamle kiggede og kiggede, men så al-
drig noget.  
 
Nu var hun sytten, og der skulle snart ske noget. Men 
hun ville blive ved med at komme her, det skulle der 
ikke laves om på. Den gamle var ligesom bare en del 
af interiøret. Det var ikke på grund af ham. Han så jo 
bare forbi. Det kunne være det samme. Han var kun 
en sten, skægget, kridhvidt hår og et rundt ansigt i fol-
der.  
   Lydia kaldte ham i sit stille sind altid for den hvide 
død. Hun sagde det ikke til nogen. Sådan en statue, 
kridtet og ligesom smurt ind, så man ikke skulle opda-
ge en sitrende eller nubret hud. Ligesom hendes egen, 
på de bare arme.  
   Selv havde hun langt, sort hår. Det nåede helt til ba-
gen. Hun var altid kommet her. 
 



Det var alligevel anderledes med bedstemoren. Selv 
om det også var underligt med hende. Men ikke helt 
så uhyggeligt. Hun var knap så stiv og ubevægelig, 
selv om hun også altid befandt sig herinde. Og væk i 
sine egne tanker, eller hvad det nu var. Hun spiste in-
genting. Eller næsten ingenting. Og i hvert fald slet 
ikke noget, hvis ikke Lydia kom her med sit brød og 
lidt frugt. Så tog bedstemoren det, med begge sine 
hænder, og snart satte hun sine tandstumper i det 
flade brød. Hendes øjne var lukkede, mens hun kys-
sede Lydia på kinden.  
   Og så skulle hun gå igen. 
   Forstyrrer jeg?  
   Men på en eller anden måde stod bedstemoren og 
bar det hele, fortid og historie og alt det, der var så 
usigeligt.  
 
Mærket af bedstemorens tørre læber mod sin ansigts-
hud løb hun hjemad. Der var ikke så mange gamle. 
Kun de to, måske, i hele verden. Lydia holdt hænder-
ne for sit bryst, mens hun løb. Der var så mange nye 
følelser. Så meget nyt at røre ved – og mærke. Hop-
pende bevægelser, hun løb lidt stærkere, på én gang 
forskrækket og varm. 
 
Det hele blev alligevel anderledes en dag sidst på vin-
teren, hen ad middagstid. Røgen stod op fra ildsteder-
ne rundt omkring. Alle vegne fra fløj duften af bag-
ning og stegte løg og krydderier ind mod de sarte 



slimhinder i Lydias runde næsebor. Næsen løb lidt, 
sådan var det tit.  
   I hænderne havde hun et helt varmt brød, fladt og 
hårdt og bagt godt igennem, med sprød skorpe.  
   Lydia tørrede næsen over med en flad, venstre 
hånd. I den højre holdt hun jo fladbrødet. Så stod hun 
inde i gården og så sig omkring. Bedstemoren kunne 
man aldrig helt vide, hvor man havde. Somme tider 
oppe, andre gange nede. Lydia måtte altid lede. An-
derledes var det med den hvide død. Han flyttede sig 
aldrig. Og hendes brune, dybtliggende øjne faldt uvil-
kårligt først over ham og længe før, hun fik opsnuset 
sin bedstemor.  
 
Men i dag stod bedstemoren nærmest og gemte sig 
bag den hvide søjle af en gammel mand. Og Lydia så 
også straks, at de to ikke var de eneste, de der par trin 
højere oppe i gården. En hel lille flok af andre havde 
samlet sig omkring dem.  
   Der stod også en ung kvinde, mørkhåret som Lydia 
selv og cirka på samme alder. Hun stod og løftede 
ligesom sine nøgne arme ud mod den gamle mand, 
som om hun stod parat til at gribe noget. Hvis han 
skulle tabe noget, eller hvad det nu var. 
   Tabe hvad? 
   Det var ikke til at se på denne afstand. Men der var 
noget lidt nervøst over den fremmede, unge kvinde. 
Da Lydia kom nærmere, så hun, at det var, som om 
den fremmede ikke var helt tilpas ved situationen. 
Hendes hænder var ustandselig rakt frem, nærmest 



som et fad, hvori alting kunne falde. Og som om hen-
des hænder kunne bære alting, hvis det skulle være.  
   Lydia stod bare med sit endnu varme brød. Hun 
måtte flytte det over i den anden hånd – det brændte 
lidt. 
 
Der var altid en del tummel på pladsen. Høje råb, 
skramlen med tønder og kærrer, den slags. Alligevel 
hørte Lydia nu en fremmed stemme. Ordene kunne 
hun ikke få fat i. Det var ikke fra den unge kvinde, det 
var helt sikkert. Men en mandsstemme, en spinkel, 
lidt skælvende tenor.  
   Lydia holdt brødet helt ind mod sit bryst. Hun tryk-
kede fast, så det hele bevægede sig deroppe. Det var 
denne nye følelse. En fornemmelse af at være en slags 
vugge eller sådan. Og være parat, måske. Men det 
kunne være både til og fra med det.  
   Hun trådte et par skridt nærmere, og hun var ikke 
længere i tvivl. 
   Det var den gamle mand, der sang. Sangen kom fra 
en smal sprække mellem kalkhvide læber. Uforståeli-
ge ord, men rene toner. Noget om, at lyset fra fremti-
den alligevel var kommet og lod sig se under skiftende 
skygger. Og at sådan var det altid, det var det, som 
Lydia fik ud af det. Et modlys, vistnok, og det kunne 
hun altid bruge, når hun som ungt menneske skulle 
rave rundt i denne verdens mærkelige mørke.  
   Ingen så Lydia med brødet. Ikke den unge kvinde 
med det turkise tørklæde og de nervøse armbevægel-
ser. Heller ikke bedstemoren, som også bevægede sine 



læber, så hende. Ingen så hende. Lydia stod der bare, 
med brødet trykket ind mod sine bryster, så de blev 
helt varme af det.   
 
Endelig fik den fremmede unge kvinde sit barn tilba-
ge, for det var jo sådan, det var.  
   Det drejede sig om et lille barn, endelig fik Lydia 
øje på det. Moren faldt ligesom til ro, tilsyneladende 
ikke længere så nervøs, men fjern fra alle de andre. 
   Lydia nåede lige at se, hvordan den gamle mand 
bagefter stavrede ind mellem de andre søjler og nær-
mest gik i ét med dem. Til sidst kunne hun ikke 
længere skelne ham. Heller ikke barnet, for den unge 
mor var også gået. Og bedstemoren var væk, alle var 
borte. 
   Så løb også Lydia. Alt, hvad remmer og tøj kunne 
holde. Hen over pladsen, væk. Hun ville ikke tænke 
en tanke. Brødet tabte hun, det røg ud af hænderne på 
hende, og duerne kom straks og slog ned på det, nede 
i brostenene.  
  Alting hoppede på hende. Håret og brysterne og al-
ting. Det hele var anderledes, og det gjorde ikke no-
get.  
   Det forstyrrede ikke mere, hun kunne bare give sig 
hen i at løbe.  
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Mårten Breum 
 

Ecchalon 
 
Der fandtes en tid, før verden forandrede sig og det 
onde opstod. En tid, hvor lammet og løven græssede 
side om side. Til den tid hørte de store drager. Disse 
var opretholderne af orden og deres magi fik verden 
til at bestå, og deres visdom var i det sprog, der taltes i 
verden - sproget hvor alle var lige og ens, og hvor in-
gen talte ondt til hinanden. 

Da verden forandrede sig, takket være den Store 
Gud, som ville forandring, græd dragerne og bad så 
mindeligt om, at Den Store Orden, som de havde 
opretholdt måtte blive ved at findes. Gud svarede 
dem, at de ønskede noget umuligt, men at da de 
havde gjort et godt stykke arbejde i deres tid, ville han 
lade et enkelt sted i verden, en ø, bestå i den gamle 
orden. Der skulle en enkelt drage vogte uskylden og 
freden. Øen skabte han i et hjørne af verden og kaldte 
den Ea. Og dragerne valgte deres ældste, den vise 
drage Ecchalon, til at vogte øen.  

Da Gud så den lille paradisiske ø hvor dragernes 
magi vedblev, blev han dog misundelig og udtalte en 
Dom, der lød: “Mit løfte er tidsbegrænset. En dag vil 
også dette lille sted forandre sig.” Derefter brød hans 
vilje igennem og han lod svovl falde over jorden og 
lod broder opæde broder. Og dragerne blev forandret 
fra at være en skabende, fredelig slægt, til at være 
symbol på død og ødelæggelse. 



 
På øen Ea fandtes dog den gamle orden. Den 
smukkeste skabning af alle på øen var et menneske-
barn kaldet Vita, som hver dag vandrede om kun 
dækket i sit lange hår. Og hver nat hvilede hun i ud-
kanten af skoven, der lå midt på øen. Dragen Eccha-
lon, som beskyttede det lille rum, holdt meget af  sin 
verden. Den græd hver nat over Den Store Orden, 
som Gud havde ødelagt - men den glædede sig allige-
vel hver gang solen stod op, over det lille paradis, den 
fik lov at beskytte. Og mest dog over menneskebarnet, 
hvis uskyldsrene smil og undren gav den al den 
mening, som ellers var berøvet den. 

Vita, det smukke barn, voksede op sammen med 
dragen og alle de andre væsener på Ea. Hun fandt alt 
ganske smukt og naturligt og hun nød hver dag hun 
levede. Hun badede i dammene og plukkede træernes 
frugter. Hun solede sin nøgne krop i middagsstunden 
og løb i græsset med håret blafrende efter sig, når det 
blæste fra vest. Hun kom alle steder på øen, med und-
tagelse af den dybe skov, hvor hendes formynder 
dragen forbød hende at komme. 
 
Da skete det, at Vita kom til skelsår og alder. Hendes 
skød fyldtes med blod og hun blev bange og forskræk-
ket og gik til sin formynder, Ecchalon for at spørge 
om råd. Dragen vidste ikke bedre end at fortælle 
hende sandheden - og han forklarede Vita at hun nu 
kunne skabe andre væsener - hvis hun fandt den rette 
at parre sig med. 



Vita fandt sig først til rette med sin nye tilstand 
og viden. Hun fortsatte sit liv som om ingen ting var 
hændt. Men hun undrede sig i sit stille sind over, 
hvad der nu skulle ske. Og som hun undrede sig over 
sig selv, således blev hun forandret og nysgerrig. Og 
da Ea var en lille ø, gik det op for hende, at der kun 
var et sted på hele øen, hun ikke havde set - nemlig 
den mørke skov, som Ecchalon havde forbudt hende 
at gå ind i. 

En dag da hele øen sukkede i middagsheden og 
Vitas velynder, Ecchalon, sov midt på sletterne, fik 
pigens nysgerrighed hende til at tænke “der kan vel 
ikke være noget farligt her i denne smukke verden. 
Måske er jeg klar til at forstå den hemmelighed, som 
min velynder hæger om, nu da jeg har nået skelsår og 
alder”. Og sådan overbeviste Vita sig stille og roligt 
om sit forehavende og begyndte at vandre længere og 
længere ind i skoven midt på Ea, indtil hun kom forbi 
den grænse, som Ecchalon havde anvist hende og 
kom ind i Den Inderste Skov, hvor alting kunne ske 
og Guds ånd svævede. 

Her mødte hun snart, som Gud havde bestemt, 
en gammel heks, som havde omskabt sig til en elske-
lig gammel dame klædt i lilla. Pigebarnet sagde “god-
dag” og heksen svarede “goddag mit barn” og de kom 
i samtale, som skæbnen nu havde bestemt. Og da 
barnet spurgte heksen, hvorfor hun aldrig havde fået 
lov til at møde hende - for hun var da et elskeligt 
væsen - sagde heksen, som sandt var, at hun var 



blevet holdt skjult for Vita - og løj så, som det var 
hendes natur. 

Heksen fortalte Vita at den verden hun levede i 
var et bedrag, som var skabt af de onde drager da ver-
den forandrede sig - for at de kunne beholde deres 
magt. Og Vita spurgte, hvad en drage var, da hun 
nødigt ville møde sådan en. Og heksen fortalte hende 
om deres skællede hud og deres horn og deres spalte-
de tunge. Og Vita gøs. 

Da de tos samtale var forbi, viste heksen Vita ud 
af skoven igen. Og pigebarnet gik gennem græsset i 
eftermiddagens vind, indtil hun mødte sin velynder, 
Ecchalon. 
 
Dragen lå i eftermiddagssolen og trak vejret i dybe 
sæt. Der trængte røg ud af hans næsebor og hans skæl 
lyste i solen. Og omkring hans horn var der, mens 
han sov, vokset en snerle op, som blomstrede så 
smukt med sine lyserøde tragte. 

Vita så dragens ryg og nærmede sig. Først i den 
bevidsthedstilstand, som hun altid havde været i. 
Drømmende og uskyldig. Men pludselig opstod en 
stor skyld i hendes sind, for hun vidste, at hun havde 
forrådt sin velynder. Og som hun nærmede sig det 
store væsen, gik det pludselig op for hende, at dragen 
Ecchalon - hendes barndoms beskytter - svarede 
nøjagtig til den beskrivelse, som heksen i skoven 
havde givet hende af det ondeste væsen i verden. Og 
hun kiggede på Ecchalons skæl og dens spidse hale. 
Og hun kiggede på røgen, der kom ud af dens næse-



bor og hornene, som den bar i panden. Og hun kom 
med et dybt suk, fordi hendes verden pludselig brød 
sammen omkring hende. 

Ecchalon vågnede af en urolig drøm og så pigen 
foran sig, der stod med frygt malet i ansigtet. Han 
mærkede ulykken nærme sig og brølede: “hvad sker 
der med dig barn?” og Vita, som aldrig havde set 
dragen sådan før, skreg af angst.  

“Har du været i Den Dybe Skov?” råbte dragen, 
halvt gal af smerte. Og pigen råbte: “du er noget an-
det end jeg troede - du er en drage!”. Da ramtes dra-
gen af den galskab, Gud havde spået ville komme. 
Den kastede sig over den unge kvinde og jagede sit 
horn dybt i hendes liv til hun døde. Og havet rejste sig 
og udslettede øen Ea, Ecchalon og alle skabningerne 
undtagen Den gamle heks, som blev skyllet i land i 
Verden og rejste rundt, til også hun blev så gammel 
og kynisk og hendes ungdoms drømme forsvandt i 
jammer og tænders gnidsel, at hun forbandede den 
skæbne, som havde ladet hende ødelægge uskylden 
som et værktøj i Den Almægtiges hænder. Og hun 
døde ensom og bitter. 
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Per Sessingø 
 

HVIS JEG SÅ MIG TILBAGE 
 
Hvis jeg så mig tilbage 
kunne urbanplanens 
højhuse ses i horisonten. 
Til venstre hovedstadens tårne. 
Var på vej over Sjællandsbroen. 
Havde cyklet langs Amagers vildmarker 
og følt mig som cowboy på en prærie. 
Nær sydhavnens 
sumpede grønne område 
så jeg en kæmpestor måge, 
der lignede en ørn, 
svæve længe over et bestemt sted. 
Pludselig slog den ned på et bytte, 
slugte det begærligt 
i næsten en mundfuld 
lettede og fløj mod skyerne, 
men rotten åd sig vej ud af dens krop 
splintrede fuglen 
og de faldt begge til jorden. 
 
❊



 
FLØJTER LIDT OG SYNGER 
 
Fløjter lidt og synger. 
folk passerer og puffer 
og standser op og stirrer 
og enkelte surmuler, 
så kroppen falder sammen, 
og det er som om de tænker: 
Endnu et trip 
hvad skal det ikke ende med 
disse snyltere fra Christiania, 
der lever på lånt lys. 
– Men fløjter lidt og synger 
og springer hen ad fortove 
og skynder mig hjem 
for at digte et langt digt 
om disse vidunderlige følelser 
du har skænket mig, elskede. 
Tror at kende 
dit indres syngende stemmer, 
og vil derfor  
tale om det ydre, du har ladet mig nyde, 
når du har tid til at se mig. 
Men hvor skal jeg begynde? 
Nedefra eller fra det øverste af dig 
– eller måske lige i midten 
med navlen som udgangspunkt? 
– De spurgte oppe på ”artisten”, 
om jeg havde fået nogle roller,         



siden jeg var så glad, 
men jeg svarede dem ikke 
smilede bare. 
– Hvor skal jeg begynde, 
det hele overvælder. 
 
❊



 
GÅR FORELSKET OMKRING I REGNVEJR 
 
Går forelsket omkring i regnvejr 
i en rislen af regn 
en raslende silen 
med summen af sagte stemmer 
sanserne svømmer i mine sko 
svupper om tæer og fødder 
himmelen sejler 
og skyernes åbnede sluser 
spytter med kærtegn 
dråberne lægger sig i pandens rynker 
daler ned på næsen 
føles og smages af mund og tunge 
trænger ind til bryst og mave 
og hviler i min navle 
 
drukner snart i regnvåde følelser. 
 
❊ 



 
DET ER MIDNAT 
 
Det er midnat 
og det regner 
med tunge dråber. 
I din opgangs trappetrin 
er vandet trængt ned 
og har sat sig som fodtrin 
op til din dør 
– aftryk af andre. 
 
❊



 
DANSEDIGT TIL EN FØLELSESFULD POET 
 
IV 
Som dine venner på sokler 
har du mødt sorgen helt ind til marven 
dyb uvirkelig rædsel dybt nede 
smerte der aldrig går i trykken 
og du mærker lidelsen løftes 
mens nervernes skrig 
føres ind i universets nerve 
og dansen fortsætter 
 
(solen er fanget og støbt fast 
i en lysende fasthed mod øjnene 
og det er som horisonten 
og himlen mødes og væves sammen 
i en skala af farver) 
 
– på Rådhuspladsen 
springer du af jernet 
sluger to super Børger 
med sejt skind og mistænkeligt indhold 
og tre påskebrød der ser ud som pap 
og lider af mangel på olierede salatblade 
– så står du et øjeblik 
føler byen leve i din mave  
og roterer gennem kødet 
gør plads for en kvinde og barnevogn 
og dine øjne bliver blide og blanke        



 
og du har lyst til at hyle ad helvede til 
men rider videre ud af Vesterbrogade. 
 
❊



 
MINE KAMMERATER SPØRGER 
 
Mine kammerater spørger, 
hvorfor jeg ikke skriver digte 
om den virkelighed 
der omgiver os alle 
og forplanter politik 
i sprogligt udtryk 
i stedet for denne evindelige tale 
om private problemer. 
– Men mine tanker kredser stadigt om dig 
og løber som en flod 
der spejler dit ansigt 
og bader dine lemmer. 
Du er den tonende strøm, 
der gennemrisler sindet, 
mens stilheden står i luften 
og himlen spiller bold med skyerne. 
 
– Mine venner siger 
at mine ufrigjorte kriser 
raver dem ad Nixon til. 
– Ret anklage mod vor egen 
vestlige verdens umenneskelighed. 
Ret et konkret øje mod virkeligheden – 
tegn objektive billeder 
tag følelserne op til sproglig revision – 
brug udtryksbehovet på en anden måde 
siger de og nævner Pablo Neruda        



Tænk på Brecht og hans teater. 
Eller på folkesamfundet Kina 
der blev skabt gennem tænkning og kamp – 
formandens lange svømmetur i floden viste folket 
hans styrke som digtene der fortæller om kampen 
for en forenet front 
– Og tankerne løber i flodens brede vande 
hvori skikkelser spejler sig 
– spejler ansigt og krop 
og sejler i en tonende strøm, 
der gennemrisler sindet. 
 
❊ 



 
LIGGER PÅ TOLV SENGS STUE 
 
Ligger på tolv sengs stue 
med brækket ryg 
og udsigt til Botanisk Have 
var uheldig at komme til skade 
under prøve på ”Drømmen om Balder” 
kan næsten ikke bevæge mig 
men mærker varmen 
trænge ud fra bruddet 
– det hvileløse mørke 
mødes med tankernes 
springende hjælpeløshed 
smerten furer ansigter 
tegner krympende kroppe 
 
– smerten der bedøver 
smertens sammenkrybende skikkelse 
smerten der æder 
smerten som et skrig 
smerten stille som sorg 
– i skæret fra en tændt lampe 
ser jeg tapper af is 
hænge tunge af tavshed  
på træer og buske 
og mens jeg lytter til lyde 
indbilder jeg mig at kunne mærke  
det spæde begyndende forår 
derude på Øster Farimagsgade.       ...



 
RASKMELDING 
 
Cykler på stenbroens virkelighed 
forbi folk på fortovet 
forbi knopper der brister 
forbi spirer i asfalt 
forbi forårsforretninger 
forbi remedier til rengøring 
forbi gule tulipaner 
forbi piger der fløjter som fugle. 
 
 
 
 



 
MØDTE EN UNG GUD I LASER 
 
Mødte en ung Gud i laser. 
Det var i Tetuan. 
Byen var hvid. 
Jeg elskede med ham. 
Han var brun som umbra. 
 
Det var i Tetuan. 
Vilde anemoner og cyklamen 
stod i blomst 
bag bymur og borg 
på toppen af bjerget. 
 
Byen var hvid. 
Fortidsstemning i gyderne 
med overdækkede bazarer 
med trafik af æsler 
og kvinder med bylter. 
 
Jeg elskede med ham. 
Legende løbende knægte 
ville vise mig det hele 
Med hænder beskrev de  
deres lems størrelse. 
 
Han var brun som umbra. 
Hans øjne sorte            
 



 
som drømmes brønde. 
Nordafrikas nat. 
Som et skjold af onyksen. 
 
❊



 
SELVANGIVELSE 
 
Skriv et digt til mig 
sagde du og tog hjem til dig selv 
for at hente lønsedler  
opgørelser og rejsebrochurer 
og jeg lovede at prøve 
så snart selvangivelsen var skrevet 
og hovedet ikke fyldt med tal 
og manglende fradrag 
men det tidløse attiske 
sejladsen på Ikaros hav 
til øerne med gudenavne og  
frugtbarhedens tempel i Efesos 
Mausolos’ mæle i Halikarnassos 
antikkens underværker 
savner det dem og dig allerede 
så det burde ikke være nogen sag 
at glemme øjeblikkets tilstand 
af små irritationer over 
at skattevæsenet igen i år 
har sat mig i kirkeskat 
selv om det er tolv år siden 
jeg blev udmeldt 
du er i alle sanseopfattelser 
men det er sagt før 
også i mange digter 
så når jeg nu sammenligner 
med grovbrød til salaten          



og frisk fangede fisk 
og de saftige bøffer 
vi skal nyde til sommer 
må du ikke blive sur. 
 
 
 
 
II 
Og ord løber efter ord 
når jeg tænker på havet 
for du er som det hav 
jeg så ofte har oplevet 
det hav der bar Odysseus 
mod Korfus yderste forpost 
hvor Nausikaa 
spillede bold i sandet 
og sang for til runddansen 
med andre kønne piger 
men også bjerge af blomster 
fra Albaniens kyst 
og Fernet Branca til kaffen 
på torvet i Korfu 
du er tilværelsens taverna 
med vinens harpiks i blodet 
og vindpust med krydrede dufte 
og jeg holder af dig 
som de frugtbare bjerge 
og vil gerne 
at vi engang bliver tre           



der sammen kan leve livet 
og som Odysseus 
bryde tågen og mørket 
og se kyster stige af havet 
men ligeså meget fordi jeg tror 
at ungen kommer til at ligne dig skat 
også i hele sit væsen  
– nu kommer de skridt jeg kender 
nøglen sættes snart i døren 
og digtet blir aldrig færdigt. 



 
Per Sessingø, 14.5. 1936. Lyrikdebut 1977 med Bregnerødgade retur. Uddannet 
på Det Kgl. Teaters elevskole 1955-1956. Tog derefter ud at sejle nogle år, som 
beskrevet i bogen Langt ud over havene (digte, 1983). Medstifter og skuespiller i 
teatergruppen Banden (1969-1973) og siden engageret på forskellige teatre i 
København, i Vendsyssel, Dansk Skolescene og rejsende scener. Film: Min 
søsters børn vælter byen (1968), Barndommens gade (1986) og Smukke dreng 
(1993), samt 1. afsnit af TV-serien Da Lotte blev usynlig (1987). 
 
(Digte udvalgt og bio sammenfattet af redaktionen) 

 



Sara Mathai Stinus (in memoriam) 
 

TRANERNE OVER GRÖNÖ 
 

til Nelson Mandela 
 
 
Midt i påskens sysler 
hører vi dem langt borte. 
Længe spejder blikket 
mod himlens lyseblå kuppel 
over det endnu mørke skovbryn 
mens der lyttes opmærksomt 
til deres kalden og svar – 
højere, skarpere, engletrompeter. 
 

Som et fint slør af røg 
der dirrer i vinden 
og svajer – ind og ud 
kommer de sejlende 
disse Sydens stolte fugle. 
Et himmelsk mønster tegnes 
viskes ud og tegnes om igen. 

 
Pludselig som tangenterne 
på min gamle skrivemaskine 
prenter de deres tale 
på sindets åbne side.  
Så kom det til de ventende – 
foråret fra fjerne lande           



med tranernes træk. 
I min jubel grebet af vemod 
tænker jeg på dig 
i fængslets ørken uden årstider. 
Et kvart århundrede snart 
har du betalt for dit folks frihed. 
 
Hvornår kommer foråret til dig? 
 
❊ 



 
FORÅRSBUDSKABET 
 
Ansigterne jeg møder i dag 
har forårets masker på, 
gemt bort er den blege vinter, 
ikke længere stramme læber 
luften er lun og smilende. 
stemmerne      frie som bølger 
skvulper af sjælden imødekommenhed. 
 
Også jeg under min mørke hud 
er stemt efter årstiden 
og lader mig forføre 
af fuglevingernes sus, 
musvittens ihærdige kalden 
og farverne spredt ud 
som Isfahans tæpper, 
magi overalt, den rene forvandling. 
 
I dag er jeg gæst, selvbuden 
ved vårfesten, som i alle 
de forgangne år, o du min tro ven. 
Skøn er den have jeg har til låns. 
Den milde blæst udreder dine tanker 
mens mine hænder omkranser posen 
med dens fylde af nærende føde 
nok til de kommende dage. 
 

           



Pludselig er min gang vægtløs, 
véd jeg at jeg er 
blandt jordens lykkelige 
på vej til mit hjem 
og én der venter mig. 
 
❊



 
EN ART LÆRDOM 
 
Mild af væsen 
Let til tårer 
Hans tålmod er grænseløst. 
Lommen vender vrangen ud, 
Familien på sultens rand, 
Han forbliver lovlydig. 
Al den utilgængelige rigdom 
Frister ham ikke 
Med tilfældig dagløn 
Og svækkede lunger 
Til at smadre det nærmeste madtempel. 
Ingen regner ham for noget 
De velbjergede ænser ham ikke. 
I hans ydmyge tanker 
Har de mægtige ingen skyld. 
Lønnen venter ham i det næste liv, 
Århundredernes læremestre har garanteret ham den 
 

 



 
PAPIRERNES MAGT 
 
Igennem byen, tung af pengeinstitutter 
slæber gaderne den lediges blik 
forbi spisesteder, tøj- og hårsaloner 
et glitrende udbud af umættelighed. 
En svunden drøm, bleg og uden kraft 
til at bære ind i fremtiden 
er efterladt i sjatter på borde 
og siver langsomt ned i glemslens furer. 
Håbløsheden knuger han til sig 
i plasticmappen tømt for papirer 
hans udokumenterede værdighed. 
En løbsk solstråle danser på ruden 
der med sin spejlende klarhed 
skjuler logikken bag aktier 
obligationer, udbytte, værdistigning 
de letløbende underskrifters magi. 
Grebet af håb læser øjnene begærligt 
århundredets velsignede budskab: 
Vi er til for DEM! 
Hånden rækker ud efter denne chance 
forgæves, frelsen er uopnåelig 
panserglasset formener adgang 
magtens port er lukket for uvedkommende 
og sent er det blevet, dagslyset borte 
skyggerne passerer ham på kattepoter 
under løfterige neonskilte. 

           



Ensomheden på det muntre torv      
sænker sig over hans bøjede skuldre 
den højrøstede festglæde når ham ikke. 
Sovetid i byen rig på pengeinstitutter 
og ubesværet af al den tyngde 
formerer værdierne sig hastigt 
i skudsikre bokse af stål. 
I hans hoved en skingrende alarm. 
 
❊



 
VINDEN HAR VENDT 
 
Ubemærket går hun ud 
til den hvidblomstrende tjørn 
i fugtigt græs med glimt af guld; 
det skrå lys 
fra den nyligt vågnede sol 
vækker scilla og ærenpris. 

Så standser hun 
og følger med øjnene 
underet rundhåndet blive til. 

Østenvinden suser blidt forbi 
men sin last af minder: 

stemmer svøbt i drømmespind 
længslens spirende smerte 
spor der taber sig i Sydens skumring, 

jordens varme under nøgne fødder 
slangen døsig på sit leje af støv 
luft af vådt tøj når regn bryder løs 

fuglesang som et ekko fra brønden 
dansende trækroner i middagshvilen 
tindrende stjerner så nær, å så nær. 

Det er længe siden østenvinden 
hviskende bortførte hende; 
nu i morgenstilhedens større rum 
høres langsvejsfra en sagte raslen. 

Vinden har vendt. 
 
❊



 
GRÆS 
 
Græsset, så ydmygt 
altid til tjeneste 
under dovne eller travle fødder 
hvert skridt plantet let eller hårdt 
ja, det ydmyge græs evner 
hver gang at rette sig op. 

De usynlige rødder 
er en underjordisk labyrint 
af nerver, et fletværk 
sejt af indre udholdenhed 
hemmeligt ernæret 
hver enkel spids sin bestemmelse 
selv den mindste tråd 
vidende om sit værd, følger uskrevne love. 

Fra græsset midte springer 
de smukkeste blomster ud. 
Pludselig og uden besvær 
fra eng og grøft 
i al beskedenhed 
uden pral og reklame 
forener de farver og lys 
en foræring, pluk blot hvad du vil. 

Og græsset er der bare 
GRÆS 

 
❊



 
DE BILLETLØSE BØRN, INDIEN: Sælgeren 
 
Posen med nøddegodter, 
små firkantede plader i cellofan,  
dingler fra hans albue. 
Skjorteærmet ender lige dér 
hvor armen ikke er længere. 
Således udstyret af ulykken 
med en smule held, en praktisk krog 
at hænge sine varer på, 
begynder hver dag 
han og en pose håb, 
nødder og sirup i indbydende blanding, 
deres rejse gennem toget. 
I min kupé er endnu ingen sultne, 
og toget sætter farten op. 
Manden med armstumpen 
stolprer videre til næste slingrende vogn. 
 
Også lysten til at se har jeg nu mistet. 
 



 
DE BILLETLØSE BØRN, INDIEN: De andre 
 
Den ene flottere end den anden 
skridter de gennem vognen 
to og to, undertiden flere sammen 
De farvestrålende sarier 
sidder godt på deres små hofter. 
Smykkerne, blomsterne i håret, 
brun hud, sort hår, tiltrækkende. 
Dristige ansigter 
med stærkt rødt på læberne, 
selvsikre blikke 
der ikke sænkes for nysgerrige øjne. 
En bred hånd rækkes frem, 
udfordrende, 
en dyb mandsstemme 
mellem de hvide tænder, de røde læber, 
kræver penge. Tigger ikke. 
I hast finder jeg i min pung 
den største mønt. En mindre 
ville være en fornærmelse. 
Stadig fængslet kigger jeg 
efter de brede skuldre, de smalle hofter 
da disse andre, høje og frie, 
med en spotsk latter går ud af kupéen 
og efterlader de pæne rejsende 
fnisende i arrogant overbærenhed. 
 
Uden billet: det tredje køn.        ... 



 
DE BILLETLØSE BØRN, INDIEN: Arbejdskraft 
 
Kun et barn, dog siden længe 
tynget af et voksent ansvar 
er han der pludselig, 
hvem ved hvorfra, 
kantende sig frem på hug 
for vore fødder. 
Med en snavset las 
fejer han i halvcirkler 
gulvet rent for usynligt støv. 
De rejsende løfter fødderne 
så drengen kan afslutte 
det ubestilte arbejde. 
Så sidder han der 
med en spinkel fremstrakt hånd 
som ikke venter mere 
end den allermindste mønt 
Tomme, tomme hånd, 
blik der møder tomme blikke. 
 
Han kunne have været mit barnebarn. 

 
❊



 
TAK TIL EDUARDO GALEANO 
 
Det sker at en hånd 
rækker ud efter et ark 
at en hånd griber fast 
om en velfortjent pen. 
Det sker at hånden 
styres af ånd 
og en lysfest bliver til. 
Det sker at en sjæl 
eller flere sjæle 
rammes af strålerne 
og hvert øjeblik nu 
forlader de mørkets templer. 
Det sker at det klare lys 
stiger op over vandene 
og vidtomkring synliggør 
kløgtens armod. 
Det sker at lyset 
tænder broderlighedens blus 
så at intet 
er nogen ligegyldigt mer 
og grænserne falder. 
Da er du ikke alene 
og når ordene blomstrer i dig 
har du erobret foråret 
og som frø udbredes kundskab 
med vinden. Verden 

            



fødes på ny 
med plads til alle. 
 

 
❊



 
SOMMERDRØM 
 
Fuglestemmer kalder, 
løvet hvisker 
og gennem havgusen 
høres fløjtetoner, vingesus. 
Gamle melodier i nye variationer 
farver det sidste billed 
i drømmen, dit sted, 
dit alene. 
Du vågner 
og hentes ud til stedet her, 
genkender det straks:  
hverdag, sørgmunter, 
dejlig ny. 
Den uigennemsigtige nat 
har du lagt bag dig 
som barndommen der fløj bort. 
Lovet være den søvn 
vi overgiver os til 
i forvisningen om 
at sådan vil dagen begynde. 



 

 
 
Sara Mathai Stinus, f. 29. oktober 1929 i Honavar, Indien, † 12. januar 2006 i 
Kbh. Uddannet ved University of  Bombay, School of  Economics, og Institute of  
Social Studies, Haag, Holland. Fra 1954 til 1957 lærer ved Wilson College, Bom-
bay. Blev 1957 i Indien gift med Erik Stinus. Lærer ved bl.a. Bernadotteskolen, 
Magleaas Folkehøjskole, Københavns Universitet (Etnografisk Institut) og 
Folkeuniversitetet, og1965-1968 u-landsfrivillig udsendt af  Mellemfolkeligt 
Samvirke til Tanzania i følgeskab med Erik Stinus. Debut 1971 på dansk Kerala – 
Indisk Delstat.  
 
SMS har skrevet en lang række digte, noveller og artikler til dagspressen og til 
både danske og udenlandske antologier. Udvalg af  SMS’ digte er udkommet i 
tyrkisk oversættelse, Istanbul 1997, og i makedonsk oversættelse, Skopje 1999. 
Har udover rejserne til og de længere ophold i Indien og Tanzania rejst i de 
fleste europæiske lande, i Syd- og Østafrika, i Kina, Bangladesh, Pakistan, 
Afghanistan, Uzbekistan, Armenien og Grusien. 
 
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/sara-mathai-stinus 
 
(Digtene er udvalgt af  ægtefællen, Erik Stinus, til antologien. Red.)

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/sara-mathai-stinus


Pia Valentin Lorentzen 
 
 

Mainstream 
 
Åh, jeg vil så gerne være mainstream,  
bare være ligesom alle andre, 
gå på café med veninderne, 
nyde en café latte med ekstra skum 
og kakao i mønster, 
sidde og kagle om kærester og børn 
og bagefter cykle hjem i regnen  
og blive plaskvåd og bande af vejret, 
ligesom alle andre 
 
Åh, jeg vil så gerne være mainstream, 
dyrke motion og gå i fitness center, 
have en wellness coach, 
og spise sundt og grønt, 
og drikke masser af kildevand med citrus, 
men uden brus 
og altid være på slankekur, 
selv om mit BMI er 18,3 
 
Åh, jeg vil så gerne være mainstream, 
læse dameblade og boligmagasiner 
og de helt rigtige bøger, 
se de rigtige film 
og være med på alle trends, 
gå tur på Strøget om lørdagen,         



shoppe sko i timevis, 
få en make-over  
og sorte og hvide striber i håret 
 
Åh, jeg vil så gerne være mainstream, 
have et spændende job med masser af muligheder 
og fantastiske kolleger, 
og jeg vil så gerne være vildt stresset, 
men kun så stresset, 
at jeg virker vigtig og uundværlig, 
men ikke så stresset,  
at jeg ikke har overskud til 
 
at servere hjemmelavede pølsehorn for børnene 
og gaspazio og nybagte hvidløgsflutes 
for gud og hver mand og naboen 
til en helt almindelig søndagsbrunch 
 
Åh, jeg vil så gerne være mainstream 
ligesom alle andre 
 
 ❊ 
 



 
Tomme tønder 
 
tomme tønder buldrer mest 
sagde min mor altid 
når jeg kom hjem fra skole 
ked af at være blevet overhørt 
overdøvet eller overfuset 
af højtråbende andre 
med meninger 
anderledes end mine 
 
jeg sagde ellers aldrig noget 
kun når jeg blev spurgt 
og ikke engang altid 
når jeg blev spurgt 
kun hvis jeg havde noget vigtigt at sige 
noget rigtigt 
der syntes at passe ind 
netop der 
 
når jeg endelig sagde til 
eller fra 
eller bare sagde noget 
skulle man tro 
at nogen ville høre efter 
om ikke andet 
så af forbløffelse 
over at høre min stemme 
men det var ingen            



der hørte mig 
så kom jeg hjem  
ikke eksisterende 
og min mor trøstede mig 
med tomme tønder 
og hun havde ret 
det sagde jeg til mig selv 
hver gang 
 
og senere  
da engelsk blev en del 
af min bevidsthed 
tænkte jeg 
still waters run deep 
og det bekræftede mig i 
at jeg var noget værd 
selv om min mening 
ikke var 
og jeg holdt disse fraser 
 tæt til kroppen 
som krammedyr 
jeg var bange for at tabe 
når verden blev for fuld 
af højtråbende meningshavere 
uden hang 
til genklang 
hvor jeg end var 
på arbejdet 
hjemme 
hvor som helst            



 
tomme tønder buldrer mest 
ordene prikker mig på skulderen 
nu 
når jeg bliver spurgt 
hvad jeg synes 
og folk lytter 
mens jeg udbreder mig  
hvidt og bredt 
om hvad jeg mener 
om dette og hint 
krigen i Afghanistan 
CO2 udslip og klimaforandringer 
velfærdsstaten 
og indvandrerpolitikken 
jeg har en mening om alt 
og øser den ud over enhver 
der gider høre den 
og enhver 
der ikke gider  
 
nu er jeg ligeglad 
jeg overhører 
overdøver og overfuser 
andre  
og deres meninger 
kun for at fremhæve 
mig selv og mine 
se mig 
jeg ved alt             



 
man skal hyle med de ulve 
man er iblandt 
sagde min mor altid 
hun havde en frase 
til enhver situation 
 
❊ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halsbånd 
 
Hvis jeg var et halsbånd 
ville jeg sidde rundt om nakken 
på en snerrende strithåret chi vav av 
ved navn T-rex 
Jeg ville flashe mine similisten 
og knirke med mit læderlook 
matche Burberry-dækkenet   
med al mit bling bling 
og vokse til et kvæler 

 
 



 
At 
 
at stå under nattehimlen og indse 
sin egen ubetydelighed 
det gør ondt 
et eller andet sted 
mellem næseroden og solar plexus 
fingrene spreder sig 
tæerne krummer 
vil holde fast i grenen 
under mine forfædres fødder 
vil intet vide 
i dette øjeblik 
er verden for stor 
 
❊ 
 



 
LP 
 
hvis jeg var en grammofonplade 
ville jeg snurre drevent rundt 
på 33 omdrejninger 
jeg ville tude ørerne fulde på plettede hunde 
og folk med hang til gammelt bras 
jeg ville kradse støvet op af rillerne 
og skratte pickuppen over alle mine ridser 
til nogen blev sindssyg af lyden 
 
❊ 
 
 



 
Kø  

Jeg står i en kassekø på lige-fået-fri-og-skal-skynde-
mig-hjem-tidspunket. Køen er lang, og folk sukker og 
mukker og ryster på hovedet af staklen ved kassen, der 
febrilsk kører hygiejnebind, bip, agurkesalat, bip, corn-
flakes, bip, letmælk, bip, kartoffelmospulver, bip, rille-
de kondomer, bip, hvidløgsmedister, bip, ekstra blødt 
toiletpapir, bip, klumpende kattegrus, klumpende 
kattegrus, klumpende kattegrus, bip, ind under streg-
kodeskanneren. Der står ”ny i job” på badgen på skjor-
ten, og pigen, der er i ung-og-underbetalt-alderen, 
kæmper en brav kamp, men alt går galt. Det er, som 
om kasseapparatet og stregkodeskanneren har rottet 
sig sammen imod hende. Forkerte priser. Ulæselige 
stregkoder. Forkert vareantal. Hun er lige ved at bryde 
sammen, da dankortterminalen sætter ud. Den vil 
hverken indlæse eller aflæse. Med bæven i stemmen 
siger hun, ”vil du lige prøve igen?” til kunden, der med 
himmelvendte øjne og efterfølgende kig på uret, ikke 
får hende til at slappe mere af. Hvorfor skulle han også 
det? Han har stået i kø i 15 min. og har forbandet 
travlt, og så sidder sådan et fjols og kludrer i det, det er 
fandeme for dårligt, hun skulle jo smides ud med rø-
ven i vejret, ja, lige præcis med røven i vejret, tænker 
han, og fæstner blikket på hendes skjorte og brysterne 
bag ”ny i job” skiltet. Det er et sørgeligt syn at se en 
halvgammel, halvskaldet, halvfed, halvpervers, Hugo 
Boss-jakkesæt-og-silkeslips-klædte-i-italienske-sko-og-



læder-attachemappe-bærende-mand stå og savle over 
et par uniformsskjortebeklædte bryster tilhørende én, 
han rent aldersmæssigt kunne være far til. "Føj for 
pokker", tænker jeg ved mig selv og skæver hen til kas-
sen ved siden af og ærgrer mig ad helvede til over, at 
jeg ikke valgte den kø. Derovre ved den kasse sidder 
ham den lækre fyr, der altid flirter med mig og siger 
”kom snart igen”. Og hver gang tænker jeg, ”jeg skal 
nok komme, hvis DU bipper mig”, hvorefter jeg mod-
villigt husker mig selv på, at jeg er dobbelt så gammel 
som ham. 

”Deee faaame fååår maaaiet maaand” lyder en høj, rå 
stemme bag mig. Jeg vender mig om og får øje på en 
lille, tynd kvinde længere nede i køen. Hun slingrer, 
mens hun forsøger at strække sig i sine næsten spray-
på-stramme-cowboybukser og plamage-under-armene-
og-under-brysterne-uden-bh-førhen-hvid-men-nu-nær-
mest-grå-t-shirt, hvor der engang har stået ”Fri hash”, 
men nu bare står ” ri  ash”. Hun er ganske tydeligt ikke 
helt upåvirket, eller også har hun bare lige været hos 
øjenlægen og fået dryppet øjnene med pupiludvidende 
øjendråber. Fokusere kan hun i hvert fald ikke, men 
hun kan godt råbe ”kææææft maaaand”, så det gør 
hun, og kaster med håret, eller det vil sige, hun prøver 
på det. Det viser sig at være en dårlig idé, og det er 
ikke kun, fordi det lange tjavsede foroven leverpostejs-
farvede og længere nede mærkeligt-gulligt-farvede hår, 
muligvis er vasket i leverpostej eller slet ikke er vasket 
og derfor forbliver klasket ind til hendes hulkindede 



ansigt, men også fordi det kniber så gevaldigt med ba-
lanceevnen, at hun ryger lige ind i reolen med impuls-
køb og rydder hele hylden med tyggegummi. ”Piiiiis 
maaaaand”.  
 
Pigen ved kassen bliver mere og mere desperat. Hun 
kigger fra den pupiludvidede kvinde i køen til dankort-
kunden, så videre til kasseapparatet, så i retning af 
kundeservice. Hun løfter røret til den interne telefon, 
men lægger det opgivende på igen, den virker heller 
ikke, og man kan se på hende, at hun tænker, hun al-
drig skulle have taget det her job, men hvordan skulle 
hun ellers få råd til trendy outfits og kollegiefester? 
Pludselig går dankortet igennem og bonen tastes ud 
med den velkendte sprøde lyd. Kunden formår imod 
alle odds at smile til pigens ansigt, inden han går. 

Nu er det min tur. Jeg har ingen kontanter.  



 

 
 
Pia Valentin Lorentzen, f. 1967. Oprindeligt fra Midtsjælland, men nu bosat i 
København med mand og to sønner. Tidligere lægesekretær. Skriver primært 
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digtsamlingen Tilnærmelsesvis fraværende på Forlaget B.O.D. i 2008. Bidrag i 
novellesamlingen Mandsmod– og andre noveller, Forlaget DarkLights 2008, samt 
to digtantologier,  Underskov 2 (Forlaget Ordsnedkeren, 2006) og Quintologi 
(Forlaget B.O.D./Columbine Design og Support,s 2008). 
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De tre æsker 
 
Den ene æske indeholdt Mozarts Violinkoncert i D-
dur (K211). Den var anbragt i æsken i løbet af somme-
ren 1961 mens jeg var ansat som portiere på Hotel 
Strandschloss. Dengang var jeg ikke vidende om hvor-
for netop dette musikstykke var blevet anbragt dér, og 
det på trods af at jeg hverken dengang eller i dag bry-
der mig særlig meget af Mozart. Men Mörikes novelle 
holder jeg af, skønt der skulle gå mange år inden jeg 
selv kom til Prag, det var ganske vist før 1989, så det 
var måske derfor jeg end ikke så et glimt af nogen af 
dem? 
 
Den anden æske indeholdt et naturtro aftryk af Bimses 
bryster, noget som jeg til min store fortrydelse udmær-
ket ved hvorfor er der, nemlig af den enkle grund, at 
jeg aldrig nåede at opleve dem, skønt der havde været 
mange gode grunde til at det kunne ske. Jeg vil dog tro 
at det var fordi dette kortvarige men behagelige be-
kendtskab foregik allerede i 1958 og at jeg som femten-
årig ikke besad den store erfaring i at forføre jævnald-
rende piger. Men nu lå brysterne altså i æsken og ud-
bredte sig for mine øjne, livagtige og appetitlige. 
 



I den tredje æske lå et sammenkrummet lig af frøken 
Hansen som i 1962 eller 1963 var faldet død om på et 
pensionatstoilet – og hér er det min erindring spiller 
mig et puds – enten skete det i dagene omkring Cuba-
krisen, eller i nogle tilsvarende dage på det tidspunkt 
da JFK blev skudt ned i Dallas. Under alle omstæn-
digheder blev mit lem læstet under min ungdoms mest 
traumatiske kærlighedsaffære – men nok om det. 
 
Med andre ord, der er tre æsker med henholdsvis en 
violinkoncert, et aftryk af et par bryster og et lig, alle 
tre begivenheder fortaber sig inden for – lad os sige – 
fem år i min begivenhedsløse ungdom. 
   En dag falder de tre æsker fra hinanden, de er 
mørnede af årernes gang og jeg vil efter al sandsynlig-
hed se på indholdet med noget der ligner overraskelse 
og mistro. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Min broder og hans skaber 
 
I 
Min yngre bror døde for nylig - synes det mig nu - un-
der mystiske omstændigheder. 
 
I sin ungdom boede han i faldefærdige huse som han 
omsider måtte forlade inden de faldt sammen om ham. 
 
Nogle anså ham som er slags lærd selvbygger - han var 
lad og uden synderlige anlæg for - netop selvopbyg-
ning. 
 
Jeg husker at han engang - for en billig penge, om 
penge overhovedet - erhvervede sig en smuk men af 
ælde og ligegyldighed molesteret klinkbygget krage-
jolle. 
   Han påbegyndte genopbygningen af den med stor 
akkuratesse, og stævnen/agterstævnen fremstod efter 
nogle måneder som det smukkeste stykke bådebyg-
ningskunst. Siden skete der intet og båden forsvandt 
efterhånden fra jordens overflade. 
 
Han overtog på et andet tidspunkt et krydstogtskib på 
Østersøen, men lod skibet ligge til kajs uden at lade sig 
bevæge af de mange forespørgsler om hvornår han 
havde tænkt sig at lade togtet begynde. 
 
 



Det forekommer mig, at han i sine sidste år - hvor jeg i 
øvrigt ikke så ret meget til ham - næsten bogstaveligt 
begyndte at falde fra hinanden uden at man kunne sige 
hvad det var der skete. 
 
Jeg mistænker hans skaber for - som han selv - at have 
efterladt sit værk i halvfærdig stand for derefter at 
forlade det. Den endelige restauration står tilbage 
hvorfor jeg ser frem til at møde ham på ny i en måske 
genopstået skikkelse. 
 
Efter hans død blev det sagt at hans sidste ønske havde 
været at berejse Capri, men jeg har ingen anelse om 
hvorfor han ønskede dette. Måske var det blot et gan-
ske banalt ønske om at leve op til sangen “Det var på 
Capri jeg så hende komme”? Men var det hans mor 
eller en af hans få ungdomselskede han på denne måde 
ville fremmane på ganske utopisk vis? 
 
Der er så mange gåder i min yngre broders liv som 
ikke lader sig forklare, ikke engang for hans nærmeste, 
som i virkeligheden ikke stod ham særlig nær. 
 
Han ligger nu ved siden af sin far som han aldrig helt 
kunne forlige sig med i livet, eller måske var det i vir-
keligheden omvendt?  

 
Hans mor ville være ukendt, men efterlod et tomrum 
som han aldrig overvandt, skønt han var på stadig 
flugt fra dette tomrum og det forlod ham aldrig. 



Efter hans død har jeg tænkt meget på min bror, fak-
tisk har jeg tænkt meget mere på ham efter hans død 
end før han døde, hvilket undrer mig da jeg netop i 
eftertankens lys troede at jeg ikke brød mig særlig me-
get om ham. Hans manglende evne eller lyst til at 
træde i karakter, knap nok i dårlig karakter. 
 
Måske kendte jeg ham dårligt, måske endda mig selv i 
den situation? 
 
Så der er en del mystiske omstændigheder ved hans 
død som jeg formodentlig aldrig kommer til klarhed 
over. For eksempel kan jeg godt lide at forestille mig at 
hans hund “Hjalle” blev opkaldt efter den svenske for-
fatter, men jeg tvivler. 
 
Billedet af den aldrig genopbyggede kragejolle står for 
mig som et smukt billede af hans levned. 
 
 
II 
Nej, nej, nej, sagde den 2-årige Veroni, og langsomt 
begyndte min bror at blive synlig igen. Det kan du da 
ikke, sagde hendes 4-årige søster Andrea til hende. 
 
Min, min, min, sagde Veroni, og pludselig dukkede 
min brors kragejolle frem af ingenting. Det kan du da 
ikke, sagde Andrea til hende, men det kunne hun og 
det to søstre sejlede videre op ad barndommen. 
 



Efter min bror vendte tilbage til livet blev han den fa-
rende svend han altid havde ønsket at være. Du kan 
selv spørge ham, i dag sidder han og passer på Den blå 
grotte på den italienske ø Capri. Og grunden til at det 
blev Capri og ikke Christiansø, som havde været mere 
naturligt da den ligger meget tættere på Danmark, 
grunden var at dengang for mange år siden hvor vi 
skulle fejre min nu genopstandne brors konfirmation, 
så satte først alle gæsterne sig omkring de opstillede 
borde og rækken af taler i den forbindelse var begyndt, 
ja måske var den ved at nå sin ende, da husker jeg lige 
så tydeligt som var det i går, at også jeg rejste mig og 
sagde til ham, at det han skulle huske på, var at tænke 
på sit liv og skrive alt det ned som han ville gøre i 
fremtiden, så han engang om mange år ville kunne 
huske hvad han havde drømt om i sin ungdom, så 
hverken han eller vi andre ville til den tid ville undre 
os over hvad der var sket. Og det hele endte med at vi 
rejse os op og sang: “Det var på Capri jeg så hende 
komme:” 
 
Så vidt jeg ved skrev han i hele sit liv aldrig en linie. 
 
Men da jeg selv var barn havde jeg en tante som hed 
Elisabeth, men hun hed aldrig andet end Isse. Når hun 
var på besøg tog hun mig med til mange forskellige ste-
der, f.eks. til noget der hed “Byskrivergården”. I dag er 
stedet lavet om til en sommerpensionat, men dengang 
var det stadig en gård skønt den lå i udkanten af byen. 
I selve gården var der stadig både høns, gæs og ænder 



og det var dem Isse tog mig med for at se og høre på. 
De høns gav mig min første undervisning i sang og 
musik noget jeg senere i livet fik meget glæde af. 
Måske kender du den sang de sang for mig og Isse: 
“Tomorrow is a busy day/We got things to do/We 
got eggs to lay/We got ground to dig/And worms to 
scratch/It takes a lot of settin’ gettin’ chicks to 
hatch/Oh there ain´t nobody here but us chickens …”. 
 
Det var sandelig glade dage, og det var længe før min 
bror overhovedet var blevet født, men det kan i virke-
ligheden godt få betydning for historien, for der var in-
gen der tog ham med på sådanne bondegårdsbesøg da 
han kom i samme alder, og det har han sikkert været 
ked af. 
 
Senere købte min far en almindelig klinkbygget jolle 
som vi morede os meget med. På det tidspunkt var 
min bror ganske vist født, men han var alt for lille til at 
være med til at være med. Det betragter jeg så afgjort 
som en tilfældighed, men man kan aldrig vide sig sik-
ker. 
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Poul Feldvoss 
 
LYS 
 
Tænder lys i skumringstimen, 
levende naturligvis, 
rigtig stearin med væge 
af den bedste slags, der gi’s. 
Varmt og gyldent lægger skæret 
stuen i en tryllering, 
og den lille flamme kaster 
dystre skygger rundt omkring. 
 
Nye væsner vakt til live 
uden fødselsvé og mas 
danser over loft og vægge 
i et åndeløst kalas. 
Øjeblikket finder fylde. 
Stuen bli’r så vid og stor, 
lægger mil til universet, 
åbner til en større jord.        
 
Springer op på horisonten, 
finder hvile på dens kant;  
bryder snæversynets grænser 
som en ægte dilettant.   
Vender tøvende tilbage; 
langsomt brænder lyset ned, 
mens den korte aftenmesse  
får et skær af evighed.           



 
Med en syden slukkes lyset; 
mørket rammer som en mur.       
Kvæler med en arrig gysen  
skærmens digitale ur. 
Sidder lidt i dunkelheden,   
sunder mig et kort sekund. 
Sletter med et tryk på knappen, 
skellet mellem godt og ondt.  
 
 
 



 
UDDRAG af BALLADERNE om 
 

 
HAN  
og den forunderlige verden 
digte af Poul Feldvoss 

 
 
 
 

1.   VERDEN 
2.   HAN 
3.    FORÅR 
4.    MANDEN 
5.   KONEN med HØNSENE 
6.    KIRKEN 
7.   TRÆET 
8.   TÅBEN 
9.   SKOTSKTERNET 
10.   SPURVEN 
11.   TÅGE 
12.   MÅGEN 
13.   TÅRER  
14.   UNDER MULDE  

 
 
      
 



 
VERDEN 

 
HAN går og ser sig om i verden 
og morer sig, for underfundig er den 
og ikke altid let at blive klog på, 
for folk er kvikke til at lægge låg på. 
 

 
HAN 

 
HAN ser og ser, og verden genopstår 
i nye skikkelser, hvor end HAN går, 
og nye scenerier og aktører 
fortryller ham, formaner og forfører: 
 
HAN ser en blomstereng og falder hen 
i stille undren. Hvem har fostret den? 
Og køerne, som sku’ lukrere af den, 
slår mave og si’r ’muh’ til ham og katten. 
 
Og sommerfugle er der overalt; 
så mange at HAN aldrig får dem talt, 
og hvorfor sku’ han holde regnskab med det. 
Vel så, men det er altid sjovt at gætte. 

 
Der er i tusindvis; det er hans bud; 
enhver med hilsen fra den gode Gud, 
som sendte dem på langfart ud i verden. 
Nu flagrer de omkring og spør’: Hvor er den?      



 
Den store verden, den kan ingen se, 
men netop derfor er det tid at be’: 
Vorherre, la’ os nøj’s med noget mindre, 
så hver en sommerfugl kan nå at tindre. 

 
 
FORÅR   

 
HAN ser et par, en han og hun, 
 der kysses midt på gaden, 
og bli’r så glad og veltilpas 
 af deres kælne laden. 
De viser ublufærdigt, 
 hvad de synes om hinanden, 
og får ham til at længes efter 
 selv at være hannen. 
 
HAN holder vejret, mærker sig, 
 hvor heftigt hjertet banker, 
og fyldes af en mængde højst 
 anstødelige tanker 
og ved, HAN sandt for dyden 

helt bevidst går over stregen 
og skammer sig en smule ved    
 omtrent at gå i vejen. 
 

               
 
 



Men se, der er jo fler’ end dem, 
 HAN først har observeret, 
og HAN bli’r forårskåd og ør, 
 men også irriteret, 
imens de trækker flere til  
 med overstadig lokken, 
og kær’steparret gantes  
 uanstændigt midt i flokken. 
 
HAN sætter af og nærmer sig, 
 fortryllelsen er ovre,   
og mænd og koner, søstre, brødre, 
 svigermødre, svogre  
fornøjer ham guddommeligt, 
 da hele flokken letter 
og svinder over tagene 
 som duesilhuetter.  

 
 

MANDEN 
 
HAN ser en mand, der står i vejen 
og breder sig, som om det var hans egen, 
og sandt at sige var det også hans, 
før bilerne tog magten her til lands. 
 
HAN be’r ham pænt gå ind til siden 
HAN må nødvendigvis ta’ agt på tiden, 
som er en grusom ulv i fåreklæ’r, 
der volder jævne folk en del besvær        



 
Men manden truer hen i vejret, 
med næven knyttet, blæser på besværet, 
og HAN forlader manden i en hast: 
Hvad skal man stille op med så’n en knast?  

 
 

KONEN MED HØNSENE 
 
HAN bli’r rendt over ende af en flok 
betænkelige høner og en kok, 
som er brudt ud af hønsegården, 
da konen vandede dem her til morgen. 
 
HAN ser, at konen går og vander høns, 
fordi hun er bekymret for sin søns 
forgabelse i en kusine, 
der førhen gjorde sig som konkubine. 

 
Så mo’ren må og skal partout til bøns     
i kirken, men de tåbelige høns  
vil med og laver et spektakel, 
som passer skidt i Herrens tabernakel. 
 
HAN si’r: ”Lad bare hønsene gå med, 
for ellers gi’r de dig da aldrig fred. 
Måske de præstelige skrøner 
kan sætte skik på de forstokne høner. 
 

                



Ak, tænk engang, hvor meget der kan støn’s 
til bøns med så’n en samling skrukne høns. 
Det må om noget gøre nytte, 
når nu det ikke dur at holde bøtte. 
 
Og hanen, den ta’r jeg mig gerne af.” 
Hun går - - og med et fast og sikkert tag 
gør HAN den tavs, - HAN kender lyden - 
og duften siden hen fra suppegryden.  
 
 

KIRKEN 
 
HAN ser en kirke stå der helt alene, 
for den er lukket og aldeles tom. 
Hvad skal man tro og finde på at mene? 
Den havde bare ikke ventet, at HAN kom. 
 
Men er der noget kirker bør ku’ vide 
og stå parat til både nat og dag, 
er det at kunne åbne sig i tide, 
når no’n skal trøstes, passes på og tages af. 
 
Men se, der kommer gamle Maren; 
hvem er det eg’ntlig så, den venter på, 
den tomme kirke. Lad dog men’skeskaren 
få lov at pakke sig - - og blive eller gå. 
 

                
 



HAN møder Maren, venlig, fuld af smiger, 
og følger hende ind ad kirkens dør. 
Den gamle kone takker ham og siger: 
”Nu er vi dobbelt af, hvad vi har været før!” 
 
 

TRÆET 
 
HAN la’ sig godt til rette i æbletræets skygge 
og anede et ufortjent, men venligt strejf af lykke. 
 
HAN faldt i søvn og glemte, at solen snart var borte.      
Der lå HAN så imens og frøs i badebuks og skjorte. 
 
 HAN vågner, gyser, ryster af søvnighed og kulde 
og kunne ikke huske, hvad det eg’ntlig var, HAN 
skulle. 
 
HAN plukker sig et æble og sætter tænder i det 
og kvidrer glad som syv musvitter: Kvittevittevitte.  
 
 
 

TÅBEN 
 
HAN ser en tåbe i en port 
lidt væk fra alfarvejen. 
Der står han vist og taler sort 
og er alene og sin egen.  

      



 
”Nej, han er ikke rigtig klog!” 
Det si’r hans gamle lærer 
og resten af den lille by, 
hvis ka’kteristika, han bærer.       
  
Han snakker højt om andre folk 
og spø’r, hvor andre tier, 
og skjuler ingen verdens ting, 
selv ikke en beskidt forbier.     
 
Men det betyder jo, at han, 
der går og er så ærlig, 
bli’r ugleset og ofte nok 
især betragtes som besværlig. 
 
HAN gi’r ham et par skulderklap: 
”Bar’ gi’ den hele armen. 
I tidens fylde får du plads 
og bydes venligt ind i varmen.” 

 
 
 
SKOTSKTERNET 

 
HAN ser et skotskternet hus og tænker:  

”Det kan man da ikke!” 
og tilkaster huset forargede blikke. 
Men så glider døren forsigtigt op, 
og en gråhåret kvinde med skævvredet krop      



beordrer ham ind i en uimodsigelig tone, 
der la’r ham forstå, at hun langtfra  

er nogen almindelig kone. 
 
En time forsvinder som dug for solen  

og nok et par stykker, 
og så er han fri for de konventionelleste nykker, 
for alt, hvad han ser, er abstrakt og kulørt, 
og HAN føler sig lykkelig, glad og forført, 
og uden fortrydelse mærker HAN suset 
og føler sig skotskternet inde i hovedet lige som huset. 

 
 
 

SPURVEN 
 
HAN ser en skade, syn’s, den er så smuk, 
at HAN partout kvitterer med et buk. 
Men fuglen misforstår hans attitude 
og flagrer væk med skrækkelige lyde. 
 
HAN ser en spurv og stivner som en sten 
og frydes over så’n en tapper én, 
og spurven sætter sig på ’stenens’ ho’de 
og gør ham både glad og vel til mode. 
 
Men spurven klatter, det er dens natur, 
og netop dertil har man en skulptur, 
men denne sten er uden ånd og charme: 
den vrisser vredt og slår med begge arme.       



 
Så spurven flygter hurtigt, den vil væk, 
dens tillidsfulde sjæl har lidt et knæk 
for hvis der nu er optræk til ballade, 
så vil den meget hel’re være skade 

 
 

TÅGE 
 
HAN ser en tåge og intet andet,  
for alt er skjult i denne dis, 
der ligger tungt over hele landet 
og varer ved - naturligvis. 
 
HAN ser igennem og spreder tågen 
i fantasien naturligvis, 
imens HAN velvilligt åbner lågen 
til jordens glemte paradis 

 
 

MÅGEN 
 
HAN ser en måge på en bundgarnspæl, 
adstadigt som en konge på sin trone. 
Hvad foregår der i en mågesjæl, 
der venter utålmodigt 
 på sin flyvske kone? 
Han slapper af! 
 

 



Der kommer hun og skræpper, ta’r hans plads, 
og han må ud og trælle for sin føde 
Hun indta’r majestætisk hans parnas 
og klæ’r sig elegant 

i solens aftensrøde. 
HAN slapper af.  
 
 

TÅRER 
 
HAN ser en stjerne eksplodere 
og ved at endnu én gik bort. 
Alligevel er livet overdådigt, 
om også det kan virke tem’lig kort. 
 
Med andre ord: HAN ser et stjerneskud 
et uanseligt lille et i himlens stjerneskrud, 
når Sct. Laurentii gyldne tårer falder 
og ta’r sig helt guddommelige ud.  
 

 
UNDER MULDE 

 
HAN ligger under mulde 
i læ for regn og kulde 
og si’r – og genta’r - for sig selv: 
”Jeg nå’de, hvad jeg skulle!” 
 



 

 
 
Poul Feldvoss, f. 1944, tidl. lærer og kommunalpolitiker, har siden 1993 udgi-
vet digte, bl.a. Under læ, Årringe, Kvadre, Bølgeslag, Træer, Udsigter, Åbninger 
Degnevers og Lærerdigte, og Sindelag. Samt nogle børnebøger: Bagerjul, Dyrejul, 
Troldehjul og Den storsnudede fugleunge. Har i de senere år hovedsagelig skrevet 
sange, som med melodier af forskellige af Danmarks kendteste kor- og sang-
komponister er udkommet på bl.a. Wilhelm Hansens forlag. Senest er her ud-
kommet Horisonter, ti sange med musik af Finn Jørgensen. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/poul-feldvoss 
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Poul Larsen 
 

 
Credit 
 
Hun har tillid  
til udsigten i vinduet 
og til sine øjne. 
 
Hun tror på at markerne  
har noget at vente på. 
 
Hun tror på 
at lufthavet ovenover 
er fuld af sejlbåde 
og at de om lidt  
vil glide ind i hendes synsfelt. 
 
Hun tror 
på det hvide papir. 
 
❊



 
Mine hænder  

 
De sidder godt dér 
yderst på mine arme 
og alligevel løst og bekvemt 
min for- og baghånd 
og min lige venstre. 
 
De kommer op og mader mig 
og klæder mig af og på. 
De tænder og slukker 
rækker ud og griber 
og klør på. 
De klapper på min hund 
og af mine venner  
og sender fingerkys.  
De klasker mig på lårene  
og slår mig for brystet.  
 
Mine hænder går i forvejen  
og åbner døre 
og hilser på. 
De peger  
og løfter kopper            



og stikker en finger i jorden. 
 
Den ene af dem lægger negle til 
mens den anden klipper 
og de hjælper hinanden  
når de skal ha’ vanter på. 
 
Mine hænder er 
min krops bedste venner 
og hinandens. 
 
❊



 
Indkøbssedlen 
 
Kaffe  
rugbrød  
sild 
ost  
øl. 
 
Læs ordene 
én gang til 
langsomt: 
 
Kaffe 
rugbrød 
sild 
ost 
øl. 
 
Så enkelt er det. 
 
 
❊ 



 
FREMTIDENS HONNINGDEPOTER 
 
Bag os ligger plaskende ferier 
med børn og børnebørn 
og meget grin 
og natlige fortællinger.  
Og lange dage med venner 
med vin og gode samtaler 
og herlige trave- og cykelture  
til marsk og klit  
og højtliggende kirker. 
Vi har samlet i depot  
som vi nu kan søge tilbage til 
og blive ved med  
at suge honning af. 
 
Og foran os ligger også glæder nok. 
Her venter fornyet lytteevne  
via små accessories i øregangene 
og gevinst i form af nådigt voksende  
tab i hukommelsen 
så egne svigt og et langt livs dumheder  
omsider kan finde sin afslutning. 
 
Eller tænk bare på de næste solskinsture  
rundt på kirkegårdene og tanken om 
at det er godt, det ikke er os. 

                
 



Og så det kække i at gå med stok  
med mindre og mindre små skridt  
og at nå frem til fællesmiddage 
på plejehjemmet dækket op  
med saft fra fint riflede flasker  
og kulørte piller der skal håndplukkes  
fra små æsker mærket med ugedagene.  
 
Og kanhænde vi bagefter  
skal nyde dansemusik  
med rystende greb i rollatorerne 
for slet ikke at tale om erhvervelsen 
af sjove trækninger i ansigtet 
skægge tab af fortænder 
og fornøjelsen ved måske 
at komme til igen  
at opleve at gå med ble. 
 
Så bliv os fra livet, folkens  
med al jeres dødbideri. 
 
Må vi lige være her? 
 
❊



 
Tal 
 
Uha, alle de dér tal 
der igennem hele ens barndom 
forlangte at blive lagt sammen 
og trukket fra og ville deles og ganges. 
Og så den dér tavle 
og en lærers lange kridtfingre. 
Det var en ordentlig omgang 
hovedbundsmassage.      
 
Og hvor er de dog fortsat grimme. 
Tallene. 
Især dem  
på opkrævningerne fra TDC 
kommunen 
og olie- og el-selskaberne 
for ikke at tale om dem 
på bankpapirerne. 
   
Værst er de dér røde tal 
på bundlinien. 
 
Men selvfølgelig kan vi  
også lege med dem 
løse opgaver, f. eks. i Sudoku. 
Her er tallene jo rare 
bare det samme tal ikke  
finder på at dukke op           



mere end én gang på samme linje. 
 

Det er ikke som med vindertallene 
når jeg er til banko. 
Dér gider de overhovedet ikke  
dukke op bare en enkelt gang. 
  
De gemmer sig altid  
dybt nede i posen hele aftenen. 
Hvorimod de andres vindertal … 
 
Men måske er min holdning  
ved at vende. 
For 3 dage siden fik jeg således  
6834 kroner tilbage i restskat. 
De 4 tal er faktisk rigtig smukke at se på. 
Især når de står så tæt. 
 
Samtidig håber jeg 
at Told & Skat heller ikke i år  
eller i de kommende 10-20 år 
vil opdage min løn som formand  
for Borgerforeningen på 4.683 kr. 
7-9-13.  
 
❊ 



 
Intimitet 
 
Nu og da banker nogen 
på min dør og spør’  
om de må ha’ lov til 
at stikke hovedet ind. 
 
En ven vil gerne fortælle mig 
om sin nat med Rie 
en veninde om sit traumatiske  
forhold til sin mor 
mens en tredje vil have mig 
til at se på en mystisk byld 
på hans højre balle. 
 
Jeg er ikke god til  
at lukke andre ind 
måske fordi jeg ikke kan li’ 
at se mennesker nøgne 
- i hvert fald ikke så tæt på. 
Måske bunder det i min frygt for  
at de andre forventer 
at jeg senere skal betale tilbage 
ved selv at smide bukserne. 
 
Ikke at jeg så sætter hænderne 
imod deres bryst og skubber til 
så de vakler tre skridt baglæns 
før de falder omkuld           



og jeg smækker døren i. 
 
Nej, sådan gør jeg bare ikke 
men jeg spør’ 
om ikke jeg må ha’ historien til gode. 
Eller jeg henviser til naboen 
som jeg forsikrer om 
har langt mere indsigt  
i den dér slags problemer. 
Men aldrig så snart  
jeg er blevet alene 
skubber jeg mig selv  
op ad væggen 
og med næven knyttet  
om idiotens skjortekrave 
fortæller jeg ham  
at magen til bangebuks 
har jeg aldrig før mødt  
og jeg råber ind i hovedet på ham 
hvornår han bliver voksen 
og får tillid til sine medmennesker 
og om han da for pokker  
ikke snart ka’ forstå 
at vores hjerter kun lever og banker 
når vi er to og helt tæt på. 
 
❊



 
Ravello 
 
Spis bjergene 
de fjerne blå og dem tæt på   
med pinjer og cypresser 
og hist og her  
med en lille okkerfarvet  
firkant af et hus.  
 
Drej dig  
og spis den brede Salernobugt 
og dets voldsomt lysende vand 
lidt mere blå end himlen 
som strækker sig 
helt ud til midten 
af evigheden. 
 
Spis’, min dreng 
og bliv lille. 
 
❊



 
Én gang 
 
Engang var jeg bare 
en mulighed 
inde i hovederne 
på min mor og far. 
 
Senere blev jeg også en mulighed 
inde i deres kroppe. 
 
Til sidst blev jeg mig. 
 
Men før den tid 
eksisterede jeg ikke engang 
som en tanke. 
Verden var fuld af dufte 
og helt andre ting 
som ikke var bestemt for min næse. 
Andre børn legede sammen 
og de savnede mig ikke 
og jeg følte mig ikke engang udenfor 
selv om jeg på en måde var det. 
 
Men nu er jeg i verden 
og jeg kan slet ikke 
stå stille af glæde. 
 
Men det er mærkeligt at tænke på 
at der en gang var engang          



hvor jeg ikke var. 
 
Og det er næsten ikke til at fatte 
at der en dag kommer en dag 
hvor jeg igen 
ikke er. 
 

 

 

 
Én gang, ill. af Winnie Meisler   

http://www.meisler.dk 
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Hej Michelle 

 
I går så jeg dig på torvet 
sammen med ham Niclas 
og huskede pludselig på 
hvor skægt vi to havde det sammen 
før du sagde kvit-kvit 
og fløj din vej, din dompap. 
 
Jeg ved ikke om du er klar over 
at Niclas lider af rygmarvstæring 
og lidt af brok 
og at der i hans familie 
er arvelige anlæg for  
forhudsforsnævring 
fodsvamp og rigelig luftafgang. 
Jeg ved det heller ikke selv 
men han kunne da godt 
ligne sådan en, ik'? 
 
Ku’ vi ikke prøve at ses igen? 
Jeg lover dig 
at det bliver en helt anden Thomas 
du kommer til at møde           



end ham du sagde farvel til 
for et års tid siden. 
Jeg mener selv 
jeg er blevet meget mere  
tænksom og voksen og så'n. 
  
Hvis du er med på 
at vi ses igen lover jeg:  
1. - ikke at fortælle  
den samme vittighed  
mere end én gang 
2. - ikke at klatre op 
i et eneste af de træer 
vi går forbi og 
3. - aldrig mere at kalde  
din lille Fido for en rotte 
(hvis du da har kræet endnu). 
 
Sku’ vi ikke prøve at mødes 
i ”Oles Pizzabar” 
i morgen ved sekstiden? 
 
Jeg skal nok betale 
- osse for colaen. 
Så ku’ vi spise sammen              



og snakke lidt  
om døden og livet 
Guds almagt  
og det ondes eksistens. 
Bagefter ku’ vi måske  
gå hjem til mig og se  
”Dum og dummere” 
med Jim Carrey? 
 
Hva’ sir’ du, Michelle? 
Har vi en aftale? 
 
❊



 
Godhed 
 
Du blir ved med at være god 
og dele ud af din lydhørhed 
og medfølelse.  
 
Du holder ikke op med at spare  
på dit tålmod og nærvær 
og allehånde gaver. 
 
Du lader din generøsitet 
fortsætte med at strømme  
ud over alle bredder 
ligesom Nilens vande 
uden at du synes at ane 
at du høster  
tre gange om året. 

 
❊



 
Til dig 
 
Du er skøn. 
Det er du virkelig. 
Ja, det er dig, jeg mener 
du, som sidder her og læser. 
Bare det at du interesserer dig 
for digte gør dig skøn 
ja, næsten smuk 
især dine øjne 
som er så opmærksomme 
og smilende og overraskede. 
 
Hvis du nogen sinde  
skulle komme i dårligt humør 
og føle dig sølle og uden betydning 
så skal du bare tage digtet her frem 
og læse det en gang til 
og så – det er jeg sikker på   
også fordi du er så skøn - 
vil glæden og smilet inde i dig 
hurtigt komme på benene igen. 
 
Du må gerne hilse din ven eller kæreste 
hvis du har sådan en 
og sige fra mig at du er rigtig, rigtig skøn 
og hvis han ikke tror dig 
så vis bare digtet her til ham          
 



så han kan se sort på hvidt 
at det er rigtig nok. 
 
Og hvis din ven siger 
når han har læst digtet 
at det jo ikke er dig, jeg mener 
men ham 
så sig ’Okay, så er vi altså to, der er skønne 
og ih, hvor heldigt   
at vi har mødt hinanden.’  
 
Og så skal du ikke være fedtet 
med et knus eller et lille kys 
eller med et forslag til  
at I går på café sammen 
eller i biffen. 
 
Og glem så endelig ikke 
at glæde dig over 
at I nu er to der er blevet glade 
for at læse digte.  



 
 
Poul Larsen, f. 1940. Folkeskolelærer indtil 1995, fra 1985 forlægger, debu-
terede som forfatter med ’Bare digte’ i 1972. Har siden skrevet ca. 60 bøger, 
mest for børn. Har udgivet  5 digtsamlinger for børn, 4 for unge og 5 for 
voksne. Den sidste hedder ’Ørslev Kloster og andre digte’. Herfra kommer de 
fleste af de i antologien gengivede digte. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/poul-larsen 
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Liselotte Gabriel Pedersen 
 
 
Du er en skov 
et bål 
en elv 
 
bagsiden af helvede 
himlen og den pludselige dag 
 
efter nætter  
med vågeblus 
 
❊



 
PLUDSELIGPAVEN, 
 
du kender ham nok, 
pludseligpaven, 
 

pludselig går han 
ind for en krig, 
pludselig ikke, 
snurrer han rundt, 
tar han den med, 
som korstogsprincip år 1000, 
        siden hans dåbskjole, hvid 
       pludselig pustede sig op 
                  med tevarmerhat af guld 
   da digtning blev forkastet hos Hitler 
             for han var forelsket i Jomfru Maria, 
  jernkors blev uddelt pr. fødselsantal 
 ligesom lægen her i .dk vil gi point 
som i Rom point i Opus Dei passer det 
     antikapitalismen hos paven, som kapitalist, 

de drejer alle rundt, Hitler 
læger, Maos overtager og nikker 
klimaet må lægge sig efter  

gangsterringen 
gift med Merkel og ayatollah og enhver messias, 
 

undtagen da victory red frem 
             og pludselig satte ham i fængsel i 1870 
         og det blir ved til nogen gør det igen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mælkevejen kælver, Liselotte Gabriel 04



 
STEMT UNIVERS 
 
Når jeg stryger din hånd 
mærker jeg 
citronsommerfuglen sitrer 
mod mine fingre 
som klodestemmegaffel 
i det stemte univers 
 
Galaksetoner 
hører jeg 
når jeg lægger øret til dit hjerte 
det banker som pulsslaget 
på kosmos 
 
Men når du kysser mig 
mærker jeg Jorden dreje 
 
❊



 
MOD ROBOTTER OG KANNIBALER 
 
Solen fejer 
ind over byen 
hvor de vinterømme 
lemmer kommer sig 
bag dørbeslag og karnapper 
i de trange lejligheder 
ved baghavernes 
espalier og esplanader 
går de ture med hundene 
og skutter sig med ryggene 
op til det blege solskin 
i februars knudepunkt 
klapper de hænderne 
og fåreskindshandskerne 
og ligger i senge 
og stikker næsen op efter solens øje 
i forårshåbende 
i den ilddåbende morgen 
da marts sætter ind 
snart vover de sig ud 
i isbjørnebyen, i 
centrenes 12-skærm-ly for Østrig 
vises isbjørne og atter isbjørne & alper 
de sælger hvidtøl med isbjørne 
& på et hjørne hvor få 
rygere mødes sidder plysbjørnen hvid 
og vogter, men børn kaster den                 



på gulvet 
propagandabjørnen bort, der er forår undervejs, ingen 
gider lytte men tag længere sydligt varmt 
men for selvopfundne fugle, 
gennem dyt og klingeling, sneen forkastes for 
champagne 
og Whiskey i British Airways, hvem ved, 
det suser fra de blå og røde 
 
biler der vinker med hensyn       
eller kørte de på, fordi de slet 
intet måtte, voldsomt 
 radikaliseret, på 
fortorvsesplanaderne drømmer du snart om 
de første kys og lundebrude 
med træernes opløftende gomme 
og de silkefine bede 
i varme strålearme kaster 
erantisslør, hyacinter dåner 
under vore drømme, nøgne 
hilser blandt sydens palmer 
og brune kokos og leopardunger 
tilfældigvis, og udyrket, 
for det var en guitar på stjernen 
lyren, undervejs i flyet, eller lukt under os, 
på det blomstrende vattæppe, to elskende, 
hvor vi i sommerdrømme flyder 
nede under alle linde 
hvor vi drikker kaffe 
jorden vin                     



og der har vi ytringsfrihed nok 
til en evighed, kun dér, svævet bort 
stryger tysklands 
kannibalnatur bort 
de skal ikke æde os, de tror der mann ist war er isst 
i stedet; uden mad og drikke ikke 
som vi i den grad 
drikker 
kys 
 
velsyng vor verden 
 
o.k. flyene, bekræft dem 
under skyerne 
godtgør bilerne 
hvad det har kostet os 
udgiftelsen 
vil vi glemme 
& blå stjernedrys 
over min blomme 
er dette stjernevej 
som når de 
blåner ruderne 
overfor i byen, 
dybt 
stadig er himlen 
over os, jorden under 
kræftens bekæmpelse 100 
% lægekomplot med Preussen 
er uvidenskabeligt grundlovsbrud til                



morgen i haven, 
men vi vil være 
parat, hver et  
sted, her & der 
mod bombe-røg & brand 
skal erstatte os mikro- makro misledning 
bid for bid, vil        nano og nanno 
ikke lykkes det 
levende banker, det 
lytter sig ind, det 
dufter, hunkøn, 
af hankøn, og ingen 
antiatombomber, 
som solen selv, 
der ikke skal begrædes, og din 
hånd, i min 
 
du og jeg 
  & sex i en seng 
eller i 
amerikas 
standsede bil, fordi det er muligt 
har ingen ledning til knivsøjeblikket, 
og snore til kisteforstærkning 
det er langt fra forbi, husk det, 
hånden der stryger, med 
lidt hår, langs en kind 
hofte, dens ferskenbåd gynger 
årer der løber og fingerspidser på hud 
man skal ikke udfordre os                  



og vort himmelrum 
med menneskeofringer og 
total tilintetgørelse med robotter 
også disse propeller  
falder til jorden 
- regeringer mod 
demokratisk bedrag 
 
trompedeux 
de brisker som elektroniske nattergale 
på forsorg og trafik 
 
Jeg rører dit hår, i drømme 
lever, tænker 
drømmer; må vi få 
hinanden for deres fremmed- 
artsbekæmpelse af mennesket 
 
❊



 
du er en engel i satyrikon 
som steg op fra disse grene 
halvt pan, halvt satyr, med glorie 
af en lille tæt vulkan, et lille snebjergs elv 
 
der bærer disse skove, fulde af blade; 
hviskende, råbende, som et skib i fortøjninger, 
lagt til ved bjergets bjergsø, hvor mit hjerte 
var bundet, til du slap det fri 
 
Du er min trøst, i den, klare nat, menneske 
så alt for klar, hvor søen løber over sine bredder 
& skibet står ud mod molen, dit lille vandfald 
overdøver klarheden, logikken af al tvang, 
 
& får skibet til at stævne mod hvorhen, 
varsomt, som vindpustet, tys-tys i bladene 
er alle de kys, der står skrevet på skovens indersider 
 
❊



 
Tåbeliggørelse af  
den menneskelige civilisation, 
 
mennesket er tåbeligt, udbryder nogen, erotisk varmt 
ødelægger planeter, univers planter, dyr 
 
Her kan den naturen, svarer naturen 
en storm eller to, vulkaner går op, broer styrter, 
 
her kan hvidbjørne, vildsvin og ræve, 
dominere, abe regerer 
i Japan, 
 
her kan planeten få lov til spillerum, >>klimarisk<< 
Kina evakuerer 4 millioner, mennesker 
flytter rundt, dæmninger som flove, 
Ingen er mere sjove, de er højt intelligente, alt 
ved de om antal grader, 
ved vi intet, jo, om deres 
kollektive selvmord 
 
må vi være her, med biler, fly, byer, 
er vi fyldstof over Jorden: 
Ikke, og forsvind klimapolitik med 
milestøvletilbageskridt, 
enhver kan bede til Allah, som en rødbede, 
men jeg vil stå oprejst, 
når de roder dernede i Tyskland med vildsvin, 
når de samlede offerbøffer,                   



går op i røg 
til intet, sir flere og flere, 
 
man vil føre en verdensbefolkning bag lyset, 
ved at antyde, at vi kan nøjes med gyset 
fra vi vågner til vi sover, 
men klimaterror og klimatågegardiner, 
natter os ikke, vil de dø klimakazisk, er vi væk, 
 

 
Brændende Planet. Klode. Liselotte Gabriel 

❊ 



 
Jeg vågnede en morgen af den tågede slummer 
og fandt på et demokrati til arabiske lande 
Jeg ringede rundt som en 
flyvende sommerfugleeskadrille 
og dykkede i Libyen, i Ægypten, 
Yemen, og Irak 
Jeg ønskede dem Nato 
& nedlæggelsen af Nato til sidst 
og den gamle Warshavapagt med 
 
Her i varmens partiprogrammer 
der endnu ikke er afsendt 
eller er de ankommet: Her er i kindbogen 
om samtlige sommerfugle 
et digt om sommerfugle 
jeg engang sendte 
I forvirringen lå flyene på tværs 
i balance med støvfødder mod giftgas, i 2003, 
Blandede de sig aldrig spurgte 
jordegern og kalkuner 
det trillede ned med ribsforslag 
om roser i Nordkorea, 7 
fly med roser ankom aldrig, 
Ville de, blive rosenkranse, alligevel. 
Der voksede alligevel 
en græsk stjerne 
i Ruslands bløde hånd ved jul 
Kina får det anbragt som blå koraner og stemmer 
men i Kirgistan var tulipanerne til                



 
Jeg ændrede Pakistan 
Bhutto 
gav os demokrati 
mod fejhed 
skønt de fjernede mig 
og hende helt 
hende og mig 
drømte jeg 
 
Jeg standsede verdenskrige 
og mange hjalp 
 
Tolv spinkle kvindestemmer 
gav sig til at synge deres valg. 
 
❊



 
Orgiastisk er byen 
husene står erigeret 
op i luften 
når solen 
rammer taget 
flyder det 
over med sædsaft 
pinsesolen danser 
over disse gyldne facader 
uden figenblade 
under de grønne 
vinduer og vingede 
åbne ruder —m over dem 
hoveder støbt 
til at se ud over gaden, 
roligt mediterende 
amorer med bølgehår 
og henrevet ansigtstræk 
mens et yndigt 
træ vugger fredeligt 
med de purpur grene 
og fløjlshjerter ellers 
i vignetter over riderne 
varmes op af solen 
under byer og som 
pailletter 
hvor musen svævende vil male 
rokkende facader 
dirrende rokkende                    



huse svingende 
med udskibninger og indhug 
og folk der defilerer 
med cykler på det lysglitrende 
gadedæk langs biler 
og to forelskede går hånd i hånd 
 
❊



 
BOLIGBÅD 
 
Disse gamle bygninger 
med karnapper og tårne 
har et væld af trapper, 
snoede, ind til teltlejligheder 
hvor folk lige er flyttet ind 
eller ud, duft af mørtelkaniner, 
puspadder, malerklokker ringer 
i vinden, sølvklokker stemmes, 
andre lukker nye ind, med børn, 
barnevogne der vil have børste tænder 
i den vuggende vind synger børnene 
om aftenen hængt op i løvkøjer, 
fra baggårdene stråler klatreroser, 
med deres trompeter, kældrene 
med deres spindelvæv suser i skakten, 
jernlågerne med deres snoninger er tunge 
elefantpoter på deres svingpenduler, 
vinløv-esplanader kilder i håret, 
hænger ned gennem alle afroditedrømme, 
som spejler de gamle bygningers vindskæve 
gennemgang — panfløjter er stridsbørster 
mellem de unge elskende, sekstetcykler spiller lidt 
i skurene, tjørne spræller hip-hop i containeren, 
der kysses, koges, spises, flirtes, skændes her 
i gaden der køber over med vimpelsne og råb 
i weekenderne, delealtaner drejer i dørhjørnerne 
hej-hej tju-hej-bygningerne hviler på sine 
faldstammer og tømmerflåden sejler — 
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Jan Flemming Scheel 
 
 

Dette er altså verden… 
 

Dette er altså verden - en tom stol 
Med elizabethansk betræk et sæde 

Med fire ben på et jævnt afhøvlet gulv 
Den stol bærer mig i stolthed af og til 

Et askebæger af tin sol i nedgang 
Længere er filmen ikke denne gang 
To cigaretter røget humøret på nul 
Åen er gået til ro men der er fugtigt 
Røgfyldt og vi snakker om levet liv 
Det synlige og det usynlige nærvær 

Og fraværet som sneppens træk 
Disse trækfugles tragiske frem og 
Tilbage fra mad til redeplads fra 

Redeplads til mad over land og våger 
En herostratisk fuglevandring fordi 

Insekter og kim ikke kan bekvemme sig 
Til at være alle vegne og til enhver tid 
På nogenlunde samme måde som den 
Skrivende går fra og til og høvler ord 

På ord for i det mindste at finde et stykke 
Mening så småt så småt  
Også for fugle på træk  

Blicher revival 
& Ekelöf, ja broder Ekelöf  

Tag og skriv! Tag dog nu og skriv! 



 

Sten tier stumt 
 
A 
Lad os nu tage en hvilken som helst sandstrand fyldt 
længere oppe af kysten med sten, store og små med alle 
mulige former, farver og mærkelige indlæg, streger og 
forskellige geologiske sammensætninger. Det kan være 
ved Den Botniske Bugt, De Frisiske Øer eller rundt 
omkring i Middelhavet. De er alle sammen ført til deres 
bestemmelsessted af hav og vind. Nu ligger de på disse 
strande, forført af nogle tilfældigheder, som ingen ud-
over selve universet eller Gud eller en anden magtfuld 
instans er herre over. Med havets bølgende, monotone 
mumlen og stadige bølgeskvulp ligger de så der i affæl-
dighed og tier stumt hele dagen lang. Fra den årle mor-
gen med dens lys og foretagsomhed til den sene aften-
stund med dens tusmørke og slentren foretager stenene 
sig intet andet end at vegetere i hinandens selskab. 
Deres egen tyngde og den deraf følgende skæbnesvang-
re afhængighed af tyngdekraften forhindrer dem i at 
flytte sig med mindre hav og vind griber ind i deres 
cyklus og således gør det til sin egen sag, at møblere om 
på mosaikken. Sten har sandelig helt deres egen måde 
at befolke strandbredden på, derom hersker der vist in-
gen tvivl, hverken blandt eksperter eller menigmænd og 
-kvinder. Stundom synes de at være henkastet af en 
vildtvoksende tilfældighed, andre gange ikke.  
 



 
B  
Om natten derimod er det en helt anden sag, forudsat at 
man har evnen til at stå helt stille og lytte i timevis. Er-
faringen viser, at det er ganske få personer, som på 
denne måde har lagt ører til stenene. Først denne lav-
mælte hvisken, så den almindelige volumen for høflig 
og elskværdig konversation for senere til sidst at ende i 
et crescendo af råben og skrigen i munden på hinanden; 
hvis man altså tillader mig dette udtryk. For indtil disse 
dage har endnu ingen geologisk videnskab, den være sig 
nok så åben og modtagelig for nye indtryk, kunnet be-
vise til bunds, at sten virkelig har munde. Det er da 
også ikke desto mindre en kendsgerning, som deles af 
ikke så få eksperter, at det kun tilfalder ganske få el-
skende par i et særligt månelys at få lov at opleve disse 
omtalte, natlige mærkværdigheder. Ofte nok har visse 
elskende par, af den ene eller den anden grund, rappor-
teret i det mindste nogle uopfattelige lyde, som kunne 
vise hen til det omtalte stenfænomen. Men de er næppe 
blevet troet over en dørtærskel af vores mest erfarne 
eksperter. Alligevel har det indtil dags dato ikke været 
muligt at underkende de mest ihærdige og udvalgte 
elskende pars påstande om stenenes, om man så må 
sige, naturstridige og menneskelignende adfærd. For så 
vidt som, skal vi sige, at et elskende par vel stadig op-
fattes som to af hinanden uafhængige personer, som i 
enig samdrægtighed påstår en sandhed, ville den blive 
meget vanskelig at afvise, endsige ignorere af dem, som 
siges at have forstand på slige sager.       



 
C 
Også mig har det et par gange været forundt at opleve 
dette sjældne fænomen. Jeg vil dog ikke røbe strande-
nes navne af frygt for at eksperter eller andre ihærdige 
sjæle for at modbevise det, vil fylkes på stederne og 
blive godt og grundigt til grin blandt de tilfældigt forbi-
passerende. Man går nu engang ikke rundt på en 
strand og lytter til sten uden kollektiv afstraffelse. In-
gen af de to gange kan imidlertid sammenlignes med, 
hvad elskende par har rapporteret. Enten fordi jeg jo 
ikke var del af et elskende par eller måske fordi månen 
ikke kastede det foreskrevne, særlige lys. Første gang 
var et sted i Biscayen. Det var en fortryllende som-
mernat, hvor alt omkring mig var stille, en stilhed så 
monumental som en knappenål osv., men som på 
disse kanter kun blev afbrudt af havets monotone bøl-
ger og den sagte vind, som kun af og til oprørtes og af-
gav en blid, animalsk stønnen langt ude fra havet. 
Klokken var vel omkring to og natten havde lagt sin 
svøbe hen over kystlinjen. Pludselig blev jeg anråbt af 
en mindre sten i strandkanten. Den mente ikke, at jeg 
have ret til at gå så uskrømtet og kigge på netop den. 
”Kast dine gloende øjne over dem der ligger længere 
oppe”, råbte den, ”de har flere gode historier at for-
tælle end jeg, som lige er skyllet ind for nogle måneder 
siden”. For nu ikke at irritere den unødigt skyndte jeg 
mig længere op mod land for at udvælge mig et nyt 
objekt for min nysgerrighed. Det blev ved det. Stenene 
tav stumt og der kom ikke flere stenlyde på min natlige  



 
vandring ved havet i denne omgang. Den anden gang 
var vistnok på en strand ved en fjord i Østjylland. Når 
jeg skriver ”vistnok”, er det fordi jeg ikke er helt sikker. 
Det kan nemlig også have været på øen Samsø eller for 
den sags skyld ved Blåvands Hug. Når der er mirakler 
på færde, er min hukommelse tit som en si. Men altså 
gående der på stranden hørte jeg tilfældigt en dialog 
mellem to sten, som lå ikke så langt fra hinanden. De 
diskuterede herkomst. Den ene henførte sin herkomst 
til den sidste istid, hvor den havde ligget og rullet un-
der isbræen i lang tid. Den anden mente helt sikkert, at 
den var skyllet ind på den jyske vestkyst engang for 
mange, mange år siden. Dernæst var den taget op af 
en dreng, som senere havde smidt den her, hvor den 
nu lå. Den hævdede derfor, at dens herkomst var noget 
mere interessant end den andens, fordi den blandt an-
det havde kørt med bil over jorden tværs over Jylland. 
Det udviklede sig til et veritabelt skænderi, under 
hvilket begge stenene henvendte sig til mig, om jeg dog 
ikke kunne afgøre stridigheden. Da jeg ikke var til 
sinds at foretrække den enes herkomst frem for den 
andens, gik jeg væk fra stedet. Så hørte jeg dem råbe 
unisont: ”Du har jo heller ingen elsket ved din side og 
for øvrigt er det overskyet i nat”. Jeg går af gode 
grunde ud fra, at det ikke bliver mig forundt endnu 
bare en enkelt gang at høre sten tale, for det kræver 
åbenbart både månelys og en elsket. Uden disse to om-
stændigheder forbliver vi (nogle of os) personer for 
hvem sten tier stumt langt ind i det, vi plejer at kalde 



evigheden. En evighed det såvist endnu ikke er lykke-
des os helt at definere til fulde.  
 
30/3 2009;  Ascea i Cilento, Italien 

 
 
 
 



 
Digt til dagene 
 
Bankregninger, giroer, rudekuverter 
Jeg spiser dem og spytter dem ud   
Gennemtygget putter jeg dem op i  
Hestens røvhul – den hest der drager  
Til Samarkand med mig på ryggen   
Saddeltaskerne fulde af henrykkelse  
Af aske så fin og nye tider, der bliver  
Bedre og bedre mens jeg rider 
I rim i tåge og træernes orgelpiber  
Spiller op til dans med grædende  
Jomfruer og nyslåede kællinger på  
Steppernes nejende irgrønne græs  
Hvor blomsterne nu halsbrækkende  
Ser ud til at gro pånøder mig rytme og ro    
Rider videre og går i kloster, spiser 
Bønner eller kaster mig grådigt over 
Ceremonier så blå og hellig, hellig er  
Bedeklokkens sprøde klang under solen 
Under dagen så stille efter nattens  
Ridt og tider skal komme med løvfald 
Og lønkamre, hvor timerne tavse folder 
Sig ud mens du lytter til alt og ingenlyd     
Stigbøjlernes dinglende venten jeg stiger     
Op rider videre med vinden i håret eller 
Håret i vindstød i kuling i brise så frisk 
Højt til hest i tindrende form til magsvejr  
Og storm men hjemfalden til lykke og læ       



At sidde i den lave stol og efterårs løvfald 
At være klods op af solsangens mætte vers 
At have udfrielsens genkomster en hånds 
Bredde fra hjertet der fylder kroppen ud 
At læse i edderkoppespind og blå røgskyer 
Der farer til vejrs i en byge af stjerne og støv 
At se universet falde på plads i det fyldte glas 
Mens sejlende lyskegler finder vej til dagene 
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Henriette Houth 
 

 
 
SOM I HIMLEN 

 

Det værste var at blive brændt. At ligge der i den kvæ-
lende hede og mærke flammerne æde af kisten uden at 
kunne værge for sig. Hvem havde i øvrigt sagt, at jeg 
ville brændes? 
    Det er sjovt, som de levende tror, at vi døde ingen-
ting mærker. Nåh ja, det troede jeg vel også selv. 
    Obduktionen var heller ikke særlig morsom. Et for-
bandet svineri, hvis I spørger mig. Som om det gjorde 
nogen forskel, hvad jeg var død af. Jeg var jo død, ikke? 
Hvem skulle have forgivet mig? Jeg er overhovedet ikke 
den type. Eller var, bør jeg vel sige. Mine fjender, hvis 



jeg endelig havde haft nogen, ville aldrig have været så 
spidsfindige. 
    Troede de måske, det var Matilde? 
    Jeg kan næsten mærke endnu, hvordan de rodede 
rundt med deres grove hænder. Det var tydeligt, at de 
ikke længere betragtede mig som et menneske. De 
gjorde sig ikke engang den ulejlighed at sy mig ordent-
ligt sammen, da de endelig var færdige. Bare i med det 
hele, som det nu bedst kunne stoppes ind, nogle store 
sjuskede sting, en knude under navlen, så var det klaret. 
Jeg kunne mærke det helt herop.  
    Helt herop i himlen, mener jeg. Jeg kan ikke fore-
stille mig andet end, at det er der, jeg er, selvom den 
sandt at sige ikke er, som jeg forestillede mig. Jeg ved 
egentlig ikke, hvad jeg havde regnet med. Noget mere 
himmelagtigt måske. Jeg kunne også godt ønske mig 
lidt mere liv, om jeg så må sige. 
    Om her er smukt? Joh, det er her vel. Hvis man sy-
nes, en hvid sandstrand med palmer og en masse meget 
blåt vand er smukt. For resten er det ikke palmer, men 
nogle helt ukendte planter, som jeg aldrig har set mage 
til på jorden. Jeg er glad for, at jeg kun er en sjæl nu. 
Jeg føler mig ikke sikker på, at nogle af dem ikke godt 
kunne være kødædende, himmel eller ej. 
    Men vandet er virkelig fabelagtigt blåt. Altid lige 
blåt og blankt strækker det sig foran mig, uden ende, 
uden horisont. Her blæser aldrig en vind, ingen storme. 
Alt det er forbi. Det eneste, der bevæger sig her, er de 
levendes spejlbillede i vandfladen. Sandet er så hvidt og 



fint, at man knap kan mærke sandkornene mellem fing-
rene. 
    Nej, herlighedsværdien kan jeg ikke klage over. 
Det ligner næsten sådan et sted, Matilde og jeg skulle 
have været hen på sølvbryllupsrejse. Her er bare så hel-
vedes stille.  
    Den skrøne om, at man i døden skulle blive for-
enet med sine kære, har i hvert fald ikke noget på sig. 
Jeg har ikke set skyggen af nogen. Ikke engang Gud, 
med mindre det da er ham, der sommetider pusler 
rundt i skoven bag mig.  
    Her er ikke en levende sjæl, hvis man kan sige det 
sådan, ud over mig. Himlen er faktisk et temmelig en-
somt sted, og ja, for at sige det ligeud, skrækkelig kede-
ligt.  
    Sært at tænke på, hvor lidt der i grunden er til at 
udfylde tiden, når alle fysiske behov er borte. I øvrigt 
eksisterer tiden slet ikke her. Det er sandsynligvis en af 
få gode ting ved Himlen. Men selv i dette uendelige nu 
føler jeg kedsomheden gnave. 
    Der er ikke andet at lave end at sidde her i sandet 
og glo ud over vandspejlet og følge de levendes gøren 
og laden. Jeg kommer helt til at savne dem, når jeg så-
dan sidder og betragter dem. Selv Carlsen, den opblæste 
nar, der spankulerer rundt, som han altid har gjort, med 
tommelfingrene stukket ind i selerne og hovedet så højt 
hævet, at han kun med nød og næppe kan bringe lodde-
damerne, og hvem han ellers mener sig ansvarlig for at 
holde øje med, op i underkanten af sit synsfelt. 



    Og Andreas, der som sædvanlig står og ryger smø-
ger ude på lageret. Og Svend Pot og Mikkelsen. Og 
Lucia ude fra forkontoret, hendes bryster når hun læ… 
   Ja, jeg savner selvfølgelig også Matilde. Og bør-
nene.  
    Hun har ellers ikke spildt tiden, Matilde. Somme-
ren var dårligt forbi, før hun begyndte at rende rundt 
med ham skolelæreren. Det var utåleligt at se, hvordan 
de to teede sig. Som et par forelskede teenagere.  
    Nu er hun flyttet ind hos ham. Så falder de nok lidt 
ned.  
    Matilde er god nok. Jeg under hende sådan set 
gerne en ny mand. Matilde er en kvinde, der har brug 
for en mand. Men lige ham?! Jeg troede virkelig, hun 
havde en bedre smag. Jeg synes måske også godt, hun 
kunne have ventet lidt længere. Tre måneder for de 
fireogtyve-et-halvt år, vi havde været gift, forekommer 
mig at være uanstændig kort tid, selv med himmelsk 
målestok. 
    Når jeg sidder her og betragter hende – med det 
ene øje knebet i for at blive fri for synet af skolelæreren, 
der ustandselig er om hende, over hende, under ... Nå, 
det gider jeg ikke beskæftige mig med. Altså, når jeg så-
dan sidder og ser på hende, fortryder jeg alligevel det 
sidste, jeg sagde til hende.  
    ”Gu’ fanden har jeg noget imod det,” sagde jeg. 
Det blev mine sidste ord. Ikke bare til Matilde, men i 
det hele taget.  
    Det var om søndagen. Jeg var lige kommet hjem 
fra det kursus i Åbenrå, i strålende humør og, hvad jeg 



ikke selv var klar over, med duften af Elisabeth hæn-
gende i hår og tøj. 
    Matilde vidste selvfølgelig ikke, hvis duft det var. 
Men hun burde have vidst, at hun – Matilde, ikke Elisa-
beth – var den eneste, jeg virkelig ville have. Jeg kunne 
ikke leve uden hende. Ligesom jeg finder det svært at 
være død uden hende.  
    På en måde var det jo bare en kompliment til hen-
des køn. Jeg har altid betragtet kvinder med stor re-
spekt. Som en slags guddommelige skabninger, der stod 
langt over mig. Hvem var jeg da, der skulle kunne sige 
nej, hvis en af dem nu og da nedlod sig til at vise mig 
interesse?  
    Inderst inde tror jeg godt, Matilde vidste det. Hun 
skulle bare puste sig op. Det hørte på en eller anden 
måde med. 
    Og så kunne hun selvfølgelig ikke dy sig. Hun 
skulle lige have den der slutbemærkning med, som altid 
sikrede hende det sidste ord.  
”… Hvis du ikke har noget imod det.”  
    Det var noget, hun sommetider brugte. Ordene 
faldt altid sådan helt en passant  efter noget andet, hun 
lige havde sagt. Som for at forhindre enhver potentiel 
indvending eller blot kommentar fra min side – kort 
sagt, for at lukke munden på mig, før jeg i det hele taget 
havde fået den lukket op. 
    Det kunne drive mig til vanvid. Først et helt neu-
tralt udsagn og så, efter en lille kunstpause, den der 
idiotiske tilføjelse, der rykkede tæppet væk under alt, 



hvad hun lige havde sagt, og forvandlede det til en an-
klage. 
    Typisk kvinder, tænkte jeg sommetider. Ikke en-
gang inden for den samme sætning kunne de bestemme 
sig til, hvad de mente.  
    Desuden var der noget irriterende knibsk ved det 
udtryk, som slet ikke passede til Matilde. 
    Og sommetider havde jeg sgu noget imod det. Det 
var også det, jeg sagde til hende den søndag. Jeg kan 
ikke engang huske, hvad hun sagde inden den idiotiske 
sætning. Sikkert et eller andet tilstræbt neutralt-venligt, 
som hun derefter kunne have fornøjelsen af at undermi-
nere med sit ’hvis-du-ikke-har-noget-imod-det’. Hun 
kunne simpelthen ikke lade være. 
    Som sagt – hvad det end var, så havde jeg i høj 
grad noget imod det og gik ud og knaldede døren i efter 
mig.  
    Men det strålende humør, jeg var kommet hjem i, 
sad på en eller anden måde stadig i mig. Som et vældigt 
overtryk, der truede med at boble ovenud af det raseri, 
der midlertidigt havde lagt sig over det. Det var som to 
mægtige kræfter, der kæmpede inden i mig. Jeg havde 
brug for at foretage mig noget fysisk. Så jeg hentede 
græsslåmaskinen og gav mig til at slå græs. Jeg knokle-
de op og ned ad græsplænen – intet over en halv centi-
meter blev tilbage, et par af Matildes margueritter røg 
også med – boblende indvendig af fryd, mens græsstrå, 
mælkebøtter og kløvere sprøjtede op i luften, og 
Matilde sad inde i huset og surmulede.  



    Og sådan døde jeg, midt i en byge af græsstrå. Ikke 
den værste måde at dø på, hvis jeg selv skal sige det. 
    Jeg får pludselig den tanke, om dette måske allige-
vel kan være Helvede. Skærsilden har jeg jo været igen-
nem, men skulle det her være saligheden? 
    At sidde her uden andet at tage sig til end at se på, 
hvordan livet går videre uden mig, som om det slet ikke 
gjorde nogen forskel, om jeg var der eller ej. At være 
strandet midt i al denne skønhed, som jeg intet kan 
stille op med. Hvad skal jeg med den? Jeg har ikke no-
get at bruge skønhed til. Den virker som en hån. Det er 
Matilde, mennesker, mit værksted, jeg har brug for. 
Noget at være død for. Selv Carlsen ville være bedre 
end ingenting. 
    Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort for at fortjene så 
grusom en straf. Det vidste jeg heller aldrig, når Matilde 
af og til – ikke ret tit, det skal hun have – lagde sig med 
ryggen til mig i sengen og sagde: ”Jeg vil gerne sove. 
Hvis du ikke har noget imod det.” 
    Jeg håber, hun siger det samme til skolelæreren. I 
modsætning til mig vil han garanteret ikke have noget 
imod det. Når det kommer til stykket, duer han nemlig 
ikke til ret meget. Det fortalte hans daværende kone 
mig. Anna …     

 



 

 
 
Henriette Houth, f. 1967. Debuterede med digtsamlingen Samling (Gyldendal, 
1997). Siden: flere digte, et par bøger om arkitektur og design, en 
novellesamling og en børnebog. Nærværende tekst er fra et igangværende 
novellemanuskript og har ikke tidligere været publiceret. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Henriette-Houth 



Per-Olof Johansson 
 
 

Meta – for eller bag? 
 

Sprængfyldt af arbejdslyst 
Vågner digteren og griber sin hammer 
For at banke en stegepande 
Ud af sprogfladen 
Ren bankeglæde 
Helt metaforisk af glæde 
Over en bule i panden! 
 
 
 
 
 



 
Ødelæggerne 
 
Ødelæggerne er kommet 
de har slået sig ned hos mennesker 
mennesker af god vilje 
og gode evner 
mennesker med mange ideer 
er de bedste 
for ødelæggerne 
ødelæggerne lægger store planer 
de drømmer om ødelæggelser hele dagen 
alting vil de ødelægge 
de selv bliver tilbage selvfølgelig 
alt andet er ødelagt 
om de så vil bygge ved ingen 
først vil de ødelægge 
de har landkort over hele verden 
de håber at skræmme folk 
så de selv ødelægger 
det er det nemmeste 
at folk selv ødelægger 
ingen ved så 
det er ødelæggerne som har ansvaret 
huse vil de ødelægge 
familier vil de ødelægge 
bøger vil de ødelægge 
billeder er helt forbudte 
alt går til i ødelæggelsen 
hvorfor de tror, de selv overlever         



det er en gåde 
men de er så selvglade 
de råber højt og håner dem 
de ødelægger 
det myldrer frem med ødelæggelser 
sult er en god hjælp 
tørke elsker de 
sneskred det bedste de ved 
de tror de har skabt orkanen 
de er virkelig ødelæggende 
de fantaserer om bagefter 
som om nogen kan standse 
et stenskred 
de er komplet vanvittige 
i deres lyst til ødelæggelse 
efter ødelæggelserne er de jo døde 
de tror på genopstandelse 
de tror de lever efter døden 
de tror nogen vil takke dem for  
alle disse ødelæggelser 
de vil aldrig få sandheden at vide 
diskussion er håbløs 
du kan ikke standse deres tanker 
måske deres ødelæggelser 
hvis du ikke hopper på vognen 
og bliver en modødelægger 
modødelægger ødelægger  
ødelæggerne men kan ikke skelne 
ødelæggerne fra ikkeødelæggerne 
så ødelæggelsen truer med at blive        



total total total ødelæggelse 
Vi kender godt den totale ødelæggelse 
på månens forside, sådan ser den ud 
men der er ingen som vil høre efter 
det er for fantasifuldt 
ødelæggelsen skrider fremad 
værre og værre opfindelser lurer 
forude og bagude, 
overvejer som et barn at bede til Gud 
om at stoppe ødelæggelserne. 
 
❊ 
                                      
 
 



 
Digt om det vigtigste 
 
Det vigtige 
er  
det vigtigste 
men jeg er 
i vildrede 
med 
det vigtigste 
Det er 
ikke vigtigt 
siger nogen 
om noget 
men for mig 
 er det vigtigste 
vigtigt 
Jeg spejder  
uophørligt 
efter det vigtigste 
brødet er 
på risteren 
og jeg tændte 
men glemte 
at sætte stik i 
Jeg børstede tænder 
var det nu 
det vigtigste 
Hvis livet 
er en helhed             



er livet så som helhed 
det vigtigste 
eller er en detalje 
vigtigere 
end  
andre 
er begyndelsen 
vigtigere end  
afslutningen 
eller er det vigtigste 
at blive ved 
Hvordan leve videre 
hvis det vigtigste 
er fortid 
hvis det er fremtiden 
som er vigtigst 
hvordan leve nu 
hvis det er nu 
som er vigtigst 
hvordan så 
leve videre 
Det gode 
er det vigtigste 
men for den onde 
er det onde 
det gode 
så det er udelukket 
Er jeg  
det vigtigste 
eller er du             



eller er alle 
det allervigtigste 
Hvis kærlighed 
er det vigtigste 
hvad så 
når jeg mat 
isolerer mig 
Det er et hårdt brand 
det vigtigste 
Kan man virkelig droppe 
det vigtigste? 
Åbenbart. 
 
❊ 
 



 
Det er lige meget 
 
Jamen det er lige meget 
Jeg siger det nu og igen 
Det er lige meget 
Det er lige meget hvad du siger 
Jeg siger det er lige meget 
Hør dog efter 
Det er lige meget lige meget 
Det er lige meget nu 
Det er lige meget nu og for al fremtid 
Jeg ved ikke om jeg kan sige det tydeligere 
Det er og bliver lige meget 
Prøv lige at forstå 
Det er lige meget 
Det er lige meget hvad du siger 
Det er lige meget 
Det er stadig lige meget 
Det er lige meget for mig 
Og jeg tror også for alle andre 
Prøv at forstå det 
Det er lige meget 
Det er helt og aldeles lige meget 
Det er til enhver tid lige meget 
Lige meget lige meget 
Hvad du end siger 
Det er og bliver 
Nu og i al evighed 
For mig, for dig for alle andre         



Er og bliver det og fat det nu nu nu 
Lige meget 
 
❊ 
 



 
Bomben 
 
Landet vrimler med bomber. 
Mange er importeret. 
Mange lavet her i landet. 
Man kan undre sig, 
ja over at ikke flere eksploderer. 
De ligger på lager rundt omkring. 
Mange bliver brugt til nytår,  
selvom det er ulovligt, 
ingen anmelder dem. 
I årets løb eksploderer mange 
uden der tales videre om det. 
Nogle få gør en sag ud af det. 
Så kan det lyde, 
som om der slet ikke, slet ikke 
er så mange bomber her: 
Her skal I se en bombe! 
Her skal I høre en bombe! 
Den høres over hele landet. 
Hvis bomben eksploderer ved Sandholm, 
er det en helt anden sag, 
det er bare en øvelse. 
Den bombe skal bruges langt væk 
i lande, folk flygter fra. 
Her er bomber bare ord, 
selvom det sker, 
at hele fabrikker eksploderer. 
Det, jeg ville frem til at sige, var,       



at nogen skal hjælpe bomben, 
held og uheld hører med: 
Bomben behøver mellemmænd. 
 
❊ 
 
 
 
 
 



 
Jul med nisser  
 
Hallo børn, hvad vil I ha’ til Jul? 
spørger jeg, og ungerne svarer: 
Vi vil ha’ nisser til jul! 
Vi vil ha’ nisser på juletræet 
Vi vil ha’ nisser på loftet 
Vi vil ha’ nisser i stuen 
Vi vil ha’ nisser i vindueskarmen 
Vi vil ha’ nisser i potteplanterne 
Vi vil ha’ nisser bag ørerne 
Vi vil ha’ nisser bag dørene  
Vi vil ha’ nisser under gulvtæppet 
Vi vil ha’ nisser i tallerkenen 
Vi vil ha’ nisser i bogreolen  
Vi vil ha’ nisser i computeren  
Vi vil ha’ nisser i fjernsynet  
Vi vil ha’ nisser i køkkenskabet 
Vi vil ha’ nisser udenfor døren  
Vi vil ha’ nisser nede i vaskekælderen  
Vi vil ha’ nisser ude ved gyngerne  
Vi vil ha’ nisser nede i sandkassen  
Vi vil ha’ nisser i skolen  
Vi vil ha’ nisser med i madpakken 
Vi vil ha’ nisser i lommen 
Vi vil ha’ nisser i hånden 
Vi vil ha’ nisser i garagen 
Vi vil ha’ nisser på fodboldbanen 
Vi vil ha’ nisser i dukkehuset         



Vi vil ha’ nisser bag på cyklen 
Vi vil ha’ nisser i cykellygten 
Vi vil ha’ nisser på politistationen 
Vi vil ha’ nisser i postkassen 
Vi vil ha’ nisser i skoven 
Vi vil ha’ nisser på Kongevejen 
Vi vil ha’ nisser i bilen 
Vi vil ha’ nisser bag rattet 
Vi vil ha’ nisser i byen 
Vi vil ha’ nisser i forretningerne 
Vi vil ha’ nisser på stationen 
Vi vil ha’ nisser i S-toget 
Vi vil ha’ nisser på posthuset 
Vi vil ha’ nisser på Rådhuset 
Vi vil ha’ nisser i kirketårnet 
Vi vil ha’ nisser på Hvidesten 
Vi vil ha’ nisser hos hestene 
Vi vil ha’ nisser på marken 
Vi vil ha’ nisser allevegne! 
Vi vil ha’ nisser allevegne! 
Vi vil ha’ nisser allevegne, 
kan du ikke forstå det Per-Olof? 
Jo! det kan jeg da godt! svarer jeg 
I skal få nisser til jul! 
I skal få nisser på juletræet 
I skal få nisser på loftet 
I skal få nisser i stuen 
I skal få nisser i vindueskarmen 
I skal få nisser i potteplanterne 
I skal få nisser bag ørerne          



I skal få nisser bag dørene  
I skal få nisser under gulvtæppet 
I skal få nisser i tallerkenen 
I skal få nisser i bogreolen  
I skal få nisser i computeren  
I skal få nisser i fjernsynet  
I skal få nisser i køkkenskabet 
I skal få nisser udenfor døren  
I skal få nisser nede i vaskekælderen  
I skal få nisser ude ved gyngerne  
I skal få nisser nede i sandkassen  
I skal få nisser i skolen  
I skal få nisser med i madpakken 
I skal få nisser i lommen 
I skal få nisser i hånden 
I skal få nisser i garagen 
I skal få nisser på fodboldbanen 
I skal få nisser i dukkehuset 
I skal få nisser bag på cyklen 
I skal få nisser i cykellygten 
I skal få nisser på politistationen 
I skal få nisser i postkassen 
I skal få nisser i skoven 
I skal få nisser på Kongevejen 
I skal få nisser i bilen 
I skal få nisser bag rattet 
I skal få nisser i byen 
I skal få nisser i forretningerne 
I skal få nisser på stationen 
I skal få nisser i S-toget           



I skal få nisser på posthuset 
I skal få nisser på Rådhuset 
I skal få nisser i kirketårnet 
I skal få nisser på Hvidesten 
I skal få nisser hos hestene 
I skal få nisser på marken 
I skal få nisser allevegne! 
I skal få nisser allevegne! 
I skal få nisser allevegne, 
værs’go. 
 
❊ 

 
 
 
 



 
Snedigt med snesyn 
 
Jeg står og venter på sne, 
jeg er fuldstændig sneforberedt, 
jeg er meget snevillig 
og ved ikke hvorfor det ikke er en snefuld dag. 
Jeg er fuld af snesyner, ser snehimmel. 
Jeg har snesmag i munden. 
Jeg spiller med snebolde op af muren. 
Jeg ser snebiler allevegne. 
Min dyne er en snedrive, 
min bolig en snehule. 
Jeg har i drømme hånden fuld af sne. 
Alle Hvidestens sneheste er ude på marken 
og puster sneskyer ud af mulen. 
Kender du sneen når den fylder himmelrummet 
med snedrys og snekrystaller og snestilhed 
og alle gadelygterne sner inde. 
Der går en snemand og klipper snehække, 
og vi sidder på en snebænk og spiser snefrokost, 
og alle børnene har snetøj på og 
man kan høre dem på en bestemt måde. 
Snefodspor er særligt efterspurgte, 
særligt i skoven en særlig snehilsen 
fra andre snemennesker. 
Om morgenen går jeg ned til min snecykel. 
Det er hjul, det er hjul synger den. 
Og er der nogen der ved, hvad jul er, 
så er det en julecykel i ønskesne.          



Gid det nu må blive en god snejul, 
god jul alle I snemennesker. 
Jeg ønsker jer alle et godt snesyn 
når juletræet er tændt! 
 
❊ 
                               



 
I omegnen af Gud 
 
  
 
Solopgangstid. 
 
Klar himmel, frostvejr. 
 
Orange sol. 
 
Maletid. 
 
Otte appelsiner på bordet. 
 
  
 
Lever i en tid, 
hvor alle ord kan siges, 
sætninger kondenserer 
omkring ordkrystaller, 
flot ser det ud. 
 
Jeg vil sige noget, 
begynder med ordene fra en ende af, 
snubler med en overvægt af ord, 
drømmens rene glæde spredt for alle vinde. 
Jeg vil oversætte min vejrtrækning, 
jeg vil sætte syner i ord, 
jeg vil slippe ordene fri,           



jeg vil give ordet videre, 
jeg vil åbne gærdet om drømmene, 
og lade ord komme strømmende, 
snubler med en overvægt af ord, 
drømmens rene glæde spredt for alle vinde. 
 
  
 
Han døde hjemme i sin seng 
 
uden overhovedet nogensinde at have kørt med 
cykelhjelm.  
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F. P. Jac (in memoriam) 
 

KINDTÆT OP MOD 13. JULI 2006 
 
 
Jeg er oppegående, 
sikkert på grund af vrede, 
eller dagslyset, 
med radioens indre vejbidte gæster, 
utilfredsheden skumler af liberalistsyge pegefingre. 
Jeg er nærtagende, 
nogle må tale imod dette forkælelsens suk. 
 
Det er også for galt, 
dér ligger de og kører rundt efter en tredje bolig. 
alt det badevand de smykker sig med, 
og anlægsgartnere i mobiltelefon, 
og de ved at de kun er en overgang til støv, 
men slægten skal nu se. 
 
Jeg hører koppeklirren, 
og opstemte stemmer, 
ferien er i så mange skruer, 
og havet kan også skvulpe igennem en hæk, 
som spinat fra en krummetunge. 
Mine ben er lagt højt, 
mine papirer skal samles til erindringsgrænsen. 
 
Der ligger vist højtryksdage forude, 
dem vil jeg lade gå ud i kommentarer. 
 
❊



 
ALDRE BLUSSER OP FRA MARKVEJEN 
 
Min første bog,  
og så efter helt eget diktat, 
hvor var jeg dog rundt i mig selv. 
Jeg bladede og bladede og så hurtigt baglæns igen, 
ikke sidetal men indhold, 
den dag blev døbt F.P.’s dag, 
og i morgen ville jeg slække dagen helt væk. 
 
Jeg hører min far køre, 
minutter senere står jeg i ismejeriet, 
rundstykker og basser, 
selv om det er lunken december, 
er det varmen og musikken der venter i mig, 
Og så den særskilte pose med mavekneb, 
så sejrede sproget til sidst, 
bummelum. 
 
Det er bare en tidlig julegave, sagde jeg til min mor, 
hun skævede lidt på omslaget, 
var det posten allerede, 
nej, det er bare en lille bog jeg har skrevet, 
HVAD HAR DU, 
et hefte, 
skal du blamere alle, 
tænk dog på fars arbejde, 
nu går du for vidt. 
 
Siden snakkede vi aldrig mere om bøger, 
det ville være at gå for vidt sagde hun,        



madame eller ej, 
hun kunne stadig bøje tyske verber og nyde Ib Henrik 
Cavling. 
Fra min far har jeg aldrig fået nogen respons, 
han havde så travlt i den have. 
 
Jeg sætter en plade på, 
fra nu af vil jeg leve otiet, 
dette store op store ned. 
Alle disse farver i glassene, 
stemmerne der kom og gik, 
døre der blev smældet. 
Sneen dryssede ned på min dyne, 
der var helt sikkert liv efter en smule søvn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MINE EGNE ERKENDELSESPAPIRER OG 
TESTAMENTER 
 
En gang imellem må man jo gå sit liv igennem, 
og det samler sig altid stort, dette stævnemøde. 
Så er det ellers frem med kasserne, 
og årtiers breve og korrespondance til ny vægtning. 
Hvad har tonet sig til affald, og hvad skal overleve én, 
når den tid vil i favntag med én? 
 
Og hvem kender ikke til gentagelser, og I kan rende mig, 
ungdommen er stivnet i blækklatter. 
Fødselsdage i uendelige rækker, 
var det ikke halvtreds og stor fest sidst, sådan husket, 
og benene hæver efter højtiderne, 
man slår det hen som alderens natur, dette vellevned. 
 
Og tiden med at veksle telefonnumre  

er ikke barnligheden værd, 
og så på naiv reel spejderære. 
Man er blevet så halsbrækkende kejtet i røven, 
at man går i seng for at sove og drømme væk og ud. 
Men nu sidder jeg så og nyreviderer puljen, 
lidt til og fra, og intet til dem der er sparket ud. 
 
Min morgenbarbering vækker spejlets væmmelse, 
det er kun næsen der rager utidigt frem i billedet, 
det er ikke kønt, store brunstige blodårer  

og svampede hævelser, 
kun de beroligende piller hjælper. 
Så er det kønt at lukke døren bag sig,        



godte sig i kaffe og aviser, glemme anelser af fordærv. 
 
Det beroligende dæmper ikke opmærksomheden, 
men stiller med et kokosværn til uforskammethederne. 
Der er daglige teenageglemsler,  

der var ikke noget at dele ud af, 
det skulle længere op i årene, blive solkig. 
Jeg må gå til atelieret, og krølle ned i de få nye kasser, 
en uges tid af pludselige nussede papirer. 
 
Solen står op til dobbeltskjul  

i kufferternes luftsagte bundplader, 
det går til i jammer, det går over i gys. 
En alder er for længst skøjtet over,  

selv om Roskildefestivalen 
vibrerede, 
så var det alt for tidlig fødsel. 
Nu går der spejlinger over vandet, 
erindringerne bliver liggende og vokser hen over 
overfladen. 
 
 
Selvfølgelig brænder man da ud lidt hver dag, 
skovler et hjørne til og erindrer ikke. 
Men jeg håber at nyrettelser og kongespark 
vil glæde et moderniseret testamente. Lettelsen er min. 
Men det sukkende kor 
af de dumme svin tager til under kastanjetræerne, 
det bliver åben kamp. 
 
Et klapperslange-ægteskab, fire måneders afpresning, 
og så et juletræ med rygfejl.           



Udflåds-nøgletyven med kæmpemåsen, men, fik fire 
måneder som  
venindeskub, 
så løb hun ud, fredsløberen med den engleonde tæft. 
Men dette var bare et første udspring, en aggressionshivert, 
nu tuder hun bare af forfald og angst. 
 
Det var tiden hvor det første tiår af hjertekynismer ulmede, 
og så ebbede ud og alderen blev en alvor, 
den skinnende Everton var smadret til ukendelighed, 
aldrig mere et tunsæt til lørdagene. 
Verden blev surmuleri og gnavenhed, 
til man så lyset i at vagabondere, og avisen i skoene. 
 
Så kom en stribe år, som løsarbejder med sprog og vaner, 
jeg ville være mig selv ædel. 
Men om jeg blev fuldblodsvagabond ved jeg ikke, 
dog har jeg set flere kloder end ventet, 
og nu sad jeg så og skaltede og valtede, 
testamentets længde blev klippet kortere og kortere. 
 
Nu sidder jeg så og bøjer nakke for ordene, 
som det også kan høres i gågaden, en sand vagabonderen, 
jeg har set de fleste afkroge af galskab, 
nogle var varmende, andre tråd over isbjerge,  

snetoppe, kors. 
Men bremsen finder sig selv,  

når maven pludselig går igennem én, 
og ambulancebåren bliver båret frem. 
 
En skov af synsvildnis går man igennem, 
forvredne ansigter danser arrigt rundt fra egetræskroner,  



til man endelig rammer kanten af fuldbyrdelsessøvn, 
og den varer meget meget længe, men jeg fik ikke taget tid. 
Nu kan jeg se den dampende kærnemælkssuppe stige op, 
endnu en bedring, intet mindre end en bedring. 
 
Endnu en kasse er tømt, og kan nu leve videre  

gavmildt og bundtet, 
bare et årstal på, hændernes dejligste fiberleg, 
det er ikke en millionærkage, bare lidt mundgodt til senere, 
hvem hviskede i øret om kaffe? 
Jeg letter mig på let hævede ben til cognacflasken, 
så må det være nu, nej, lige lige nu. 
Sådan har jeg det bedst som dansker, 
sådan lidt sølle på privat grund, og telefonen står stille, 
senere eftermiddagssøvnen med flueben i lakken, 
men mørket har tunnel, hvad kan ikke ske? 
En aften kan pludselig virre frem, 
og tænk hvad regnvejret kunne gemme,  

aldrig lummerhede igen. 
 
Det er grønt og lyst endnu, 
jazzen piber så lødigt imellem træerne, 
ih, hvor jeg dog gæster. 
Og man kan vælge piger som papirflyvere, 
de sidder i sofaer og stritter tæer og gynger i mosen, 
ja, og alt det de stadig har for, 
men det plejer altid at forløse sig over natsild og snaps. 
 
Det er bare lige ovre på den anden side af gaden, 
jeg går som i stavgang og ser dig over skulderen. 
Du podede stuen med Bob Dylans virile mundharmonika, 
hvad skulle jeg mon stå model til,          



men pludselig står der en knægt og glor i døren, 
hele forspillet stenes som et puslespil til søvn. 
 
Så kom jeg da til landet, med en hovedgade så lang som en 
fodboldbane, 
og bageren som yderste retræte. 
Små krummer, små krummer,  

man skal jo ikke ligefrem forvænne folk, 
og en chokoladetrekant, tak. 
Det er med et gensyn i baghovedet 
at jeg sidder i toget og støjer til skovene,  

men nu ses byens lys. 
 
Tænk at dette 21 år gamle billede  

senere skulle blive til en stor bog, 
”JEG ER SELV MED I BILLEDERNE”. 
Endnu er der ikke løsnet skud, men de skal nok komme, 
”JEG ER SELV MED I BILLEDERNE”. 
 
❊



 
INSEKTERNE STIKKER NÅR TIDEN ER 
 
Sukkeret står og samler mørke, kaffen er kold, 
og filmen så abstrakt dum. 
Man burde lægge sig ned og koge, 
erkende at det var så dagens tomgang, 
eller glemme. 
Nu har den flaske whisky stået og glanet en måned, 
surmulet under sin prop. 
 
Det er som at påbegynde dagen på ny, 
hold kæft, hvor hjertet dog kan, det har melodi, 
og mavesæk og hud sender brændende kærlighed, 
faktisk burde jeg tage hat på. 
Selvfølgelig føler man sig da rund, klædt på, 
måske lyser alting bare indefra. 
 
Det er lidt ligesom et elektrisk stød, 
har jeg mon drukket mig kold, uh dog, 
bordet på terrassen slår til lyd, 
mørket er mørkt, ruter fiser rundt i luften. 
Jeg tager flasken med ind i stuen, 
bare lidt krøllet bund er tilbage, med liv i. 
 
Sikke dog et spejl at støde hovedet ind på, 
jeg ligner til detaljeprik lille Pippi. 
Et stort udslæt med ophovninger og myggebid, 
jeg gemmer mig vredt under dynen. 
Det var så takken for at være nærværende, 
har jeg mon slumret længe? 

 



Nu må den stå på ristet brød og juice, 
udenfor samler sorte regntårne sig. 
Sådan nat midt på dagen, 
og om fem timer venter de mig inde foran Tivoli, 
gid man kunne glide i karbadet, 
men der er ingen hjælp, hovedet skal feste. 
 
Kors i røven for al den opmærksomhed, 
selv appetitten smuldrer af øjne. 
Jeg lader tiden vinde kaffen ind, 
der er cognac til, så får jakken skuldre igen, 
ja, selvfølgelig kender vi hinanden, 
flasken har jeg taget til mig, oh, venner. 

 
 
Erindringer om afsked med haven er blanke, 
men mit ene øje minder om Jornfarver. 
Jeg stryger en måneds aftaler ud af min kalender, 
nu vil jeg til bunds i mig selv. 
 
❊



 
DET GØR DA IKKE NOGET, HANSEN 
 
Solen står så tit ned på Allerød, under mine morgenaviser 
kan jeg se en bil trække sig op med hårene, 
sikke dog en muskulatur over brillestellet, 
det er fingernemme Hansen,  

for biler er til for at kunne køre. 
Endnu er det lutter pletfri feriefløjten, 
senere måske oliemaleriets toner,  

men motoren må ikke høres. 
 
Han har status på parkeringspladsen, 
den endnu lavmælte pensionist fra etaten,  

for der lurer huller forude. 
Inden frokosten står den på asfalten igen, 
og maleriet står under bruseren,  

fikser sig i sit nye hvide dress. 
Med frisk smør i mekanikken glider han,  

nogle kalder det sport, jeg 
for jordforskning, 
men han går banen helt til grønt. 
 
Sommeren bliver tør og kvalmevarm,  

et telt rejses under stor 
festivitas, 
og der skamroses af gode hjerter. 
Og der bliver båret ud til sandpapirsstemmer, 
alt er fritgående nu,  

enkelte vokaler med opera-gennemslagskraft. 
 

         



Jeg ser VM-fodbold uden lyd,  
for kommentatoren sidder i teltet, 

men der er en genkendelse i gavehovedet. 
 
Bodils kommode får mange medaljenik hver dag,  

vi måtte have 
montør på, 
og søger man snilde, så siger man Hansen. 
Men selv for dig, knægt,  

sikke dog en svedemastodont at samle, 
men over en øl vendte grinet tilbage fra maven. 
Og stolt var du og tak for det, 
hvad med en frynsepilsner mere, men nej nej,  

du havde set uføre nok. 
 
Du er jo sporty, også med fruen på kolesterolløb, 
der forsvinder i en times tid, og så bliver der middagsro. 
Men aftenen bliver ikke så gammel,  

hvad er det dog med sulten, 
Hansen, 
er det ikke chokoladeæsken du prikker fra? 
Jo jo, du arbejder med tingene,  

ligesom med dollargrinet derude, 
ledningerne skal nok finde sammen til musik. 
 
Men nu kan jeg ikke bære flere kærtegn frem, 
vidunderligt at I ville se os, vi har glædet os som søfolk. 
Jeg har prøvet at tænke lidt, men nu er det altså sagt, 
og ingen redaktør kan nægte dig i trykform. 
 

 
 



Er det tilladt at se majestæten,  
med et ”det gør da ikke noget,  

Hansen”, 
skål og tak for dig. 
 



 

 
 

Flemming Palle Jacobsen, kunstnerpseudonym: F.P. Jac, f. 11. november 1955 
i Glostrup, † 25. december 2008) var en dansk digter og forfatter. Har skrevet 
avisartikler, fungeret som anmelder og udgivet tæt ved 50 digtsamlinger. Har 
desuden flere kollektivudgivelser bag sig, sammen med Asger Schnack og Klaus 
Høeck (Bandet Nul), og med Asger Schnack og Lars Dan hver for sig. F.P. Jac 
tildeltes i 2008 Det Danske Akademis Store Pris for sin dybt originale brug af 
det danske sprog. Fotoet er fra samme begivenhed i Jacs liv (og taget af Jacs 
kone, Bodil Jac Andrees). Digtene er med tilladelse og på opfordring fra Bodil 
Jac Andrees hentet fra digtsamlingen Agurkerne kvækker (2007, Borgen) fordi: 
”Denne digtsamling havde en særlig plads i  F.P. Jac’s hjerte.” 
 
(Og nej, Jac har aldrig ville drikke sig ihjel inden sit 30, år - det var en joke til en 
journalist - http://politiken.dk/boger/interview_boger/article604798.ece - 
endeløst kolporteret af mediemaskinen, som, hvis noget, tjekker egne 
produkter... Lad os andre forholde os til manden selv og standse myten hér!) 
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   DEN LILLE FORSKEL 
 
Vorherre han har med sin store forstand 
kreeret en forskel på kvinde og mand, 
en forskel, endda med en indbygget trang, 
så racens forplantning kan holdes i gang.  
 
At Adam blev udstyret ekstravagant, 
det passede Eva perfekt – ikke sandt? 
Den forskel har siden gjort mennesket glad. 
for nu kan vi alle se, hvem der er hvad,  
 
Man kan jo ta’ fejl – det kan ske for enhver 
fordi vi går rundt med en hel masse klæ’r, 
men når vi er nøgne, er forskellen klar. 
Det kræver skam slet ingen spørgsmål og svar 
 
Så ser man, at kvinden er frodig og flot, 
et syn, der som regel gør øjnene godt. 
Men synet af manden kan ikke forklares 
Man kan vel højst sige: Gud fader bevares! 
 
Den mandlige forskel kan være så stor, 
at den er lidt svær at beskrive med ord, 
ja, man bliver slået med rædsel og gru 
fordi den kan blive langt større endnu.      



Man må nok erkende, at den er sublim, 
men heldigvis også en smule intim. 
for går man på gaden og viser den frem, 
så bli’r man betegnet som farlig og slem, 
 
Skønt forskellen gi’r os en masse besvær, 
så mener er flertal, at den er det værd. 
Desuden så sidder den, hvor den er sat! 
Det spørgsmål gi’r slet ingen grund til debat! 
 
For tænk, hvis vi hverken var hun eller han, 
og vi gik omkring og var helt ligedan. 
Så tror jeg det hele var helvedes trist, 
og det må den gode Vorherre ha’ vidst.  
       
                  



 
   NÅR VÅREN KOMMER BRASENDE 
 
Når våren kommer brasende, 
som den har gjort i år, 
så blir jeg ganske rasende; 
det tror jeg den forstår. 
Den skal ej komme flyvende 
i starten af april, 
men først den syvogtyvende, 
når den er mer stabil. 

 
Min blyant bliver glødende, 
papiret brænder på. 
Mit hjerte er forblødende, 
ak, jeg går helt i stå. 
En vår skal komme vårende 
og ikke i en hast. 
Det har den gjort med årene. 
Den sag står ganske fast. 

 
En digter skal ha' tidende 
om våren helt præcis, 
for hvis den kommer ridende 
en dag - tilfældigvis, 
så når han ikke digtene, 
han kommer ej i gang, 
og det er ret forpligtende, 
at våren får en sang. 



 
   NOGET VED MUSIKKEN 
 
Når dagen tager nattøj på 
og står og gaber stille, 
så går hver spillemand M/K 
i byen for at spille. 
 
En altsax klipper fuld af fjant  
i nattens blå gardiner  
som siden stryges elegant 
at fire violiner. 
 
En lille, livlig tromme slår  
et slag for takt og tone, 
imens to tvære fløjter går 
og er lidt unisone. 
 
En vibrafon vibrerer let, 
i sin vitale vellyd, 
og en forkølet klarinet 
er skinger i sin selvlyd. 
 
En jazzguitar går på akkord 
i et fornyet nummer, 
en kontrabas bli’r  slået hårdt; 
hør bare, hvor den brummer. 
 
                
 



Pianotoner klinger smukt  
som klare argumenter, 
der drives på harmonisk flugt  
fra elfenbenstangenter. 
 
En trækbasun har fået træk 
og lyder helt fortrukket. 
At melodien bliver væk  
er ikke udelukket. 
 
Musik er noget for enhver 
ifølge statistikken, 
som fastslår, at vi hver især 
er noget ved musikken. 



 
   MIT LILLE KONTOR 
 
På mit lille kontor - bag den lukkede dør 
med håndvask og fliser og malede rør, 
der sidder jeg fredeligt under cisternen  
med titusind tossede tanker i hjernen. 
 
På mit lille kontor er kun én direktør, 
og derfor får livet en særlig kulør 
de stille minutter, man sidder alene,  
mens tankerne får et privat notabene. 
 
For en stund kan man glemme det evige jag 
og sidde andægtig - i ro og mag, 
mens tankerne langsomt og sikkert sorterer 
de tusinde ting, som daglig passerer. 
 
Der er ting, man bør drøfte i ro med sig selv; 
måske er det bare en dum bagatel, 
som piner en smule og kaster en skygge 
af tåbelig tomhed i hverdagens lykke. 
 
Jeg kan sidde i fred på mit lille kontor 
i duften af håndsæbe, shampoo og klor 
og klare de små og begyndende kriser, 
mens lyset blir brudt i de funklende fliser. 
 
                
 



På mit lille kontor slår jeg tiden ihjel 
hver gang jeg har lyst til at være mig selv. 
Dér sidder jeg frejdig og fri og forsoren, 
for dér er det mig, der trækker i snoren. 



 
   NOVEMBERSANG 
   
En trist og grå novemberdag, 
hvor vinden er som piskeslag, 
hvor regnen bare styrter ned 
og bliver ved en evighed. 
 
Farvel du gyldne efterår; 
jeg synes, at det var i går, 
jeg nød din farvesymfoni 
som nu med et er helt forbi. 
 
Nu slipper stærke kræfter løs, 
og jeg går rundt som i en døs, 
som fange i et skyggespil,  
mens vintermørket tager til. 
 
Hvis jeg bestemte vejr og vind, 
så maled jeg med åbent sind 
de blygrå skyer himmelblå 
og satte vinteren i stå. 
 
Desværre er jeg lidt forsagt, 
og det står ikke i min magt, 
at jage skyerne på flugt, 
så vejret atter bliver smukt. 
 
                
 



Jeg er en slagen optimist, 
som nu går rundt og er lidt trist 
og synger min novembersang  
en måned, der er alt for lang. 
 
Dog hjælper et par kuskeslag  
en sådan kold novemberdag. 
Jeg får lidt varme i min krop, 
og ved, jeg aldrig giver op.  
 
Det er jo kun en overgang. 
December synger snart sin sang 
med solhverv som et vendepunkt. 
der holder håbet evigungt. 
 



    
   KROKODRILSK FRIERI 
  
Fortidsøglen Frederikke 
fik en højst uheldig hikke, 
vågned af sin glaciale 
fjerne fortids dybe dvale. 
Krokodillen Al Capone 
glemte straks sin egen kone; 
som var grim og grå og gammel 
og værdiløs, selv som skrammel. 
 
”Gud hvor De skøn at skue”, 
råbte han, ”min kære frue, 
Deres ben er så antikke. 
De er vist en gammel krikke. 
Alle mine sunde sanser 
sprænger snart mit runde panser. 
Skal vi ikke slå os sammen. 
Sig nu bare ja og amen.” 
 
Frederikke sa’: ”Hvor har De 
lært at være så uartig. 
Er de ude på at voldta’ 
mig som er en ældre oldsag? 
Det er ikke spor romantisk,’ 
nærmest kroko-dilettantisk. 
Tænk hvis jeg sku’ få en lille, 
det var jo den rene dille!” 

 



Al Capone – denne dåre 
græd en krokodilletåre, 
smækkede engang med gabet 
for at komme over tabet. 
Og her følger så moralen, 
målt med krokodille-alen: 
Selv en hårdkogt krokodille 
bliver af og til - den lille. 
 



 
   DEN LILLE MAND 
 
Her har i mig – Den lille Mand, 
en såkaldt fællesnævner 
for folk i vores lille land 
med ret beskedne evner. 
 
Jeg tænker ikke særlig stort, 
ej heller overdådigt. 
Min tankegang er uafgjort! 
Mit liv er middelmådigt! 
 
Alligevel så er det mig, 
ja, mig og alle mine 
som holder os på rette vej 
af ren og skær rutine. 
 
Vi holder fast ved det parti, 
hvor vi nu hører hjemme, 
så derfor har vi stor værdi, 
når vi skal ud at stemme. 
 
Vi tænker nemlig ret socialt, 
vel mest af gammel vane, 
men er det egentlig så galt, 
som nogen lader ane. 
 
                
 



Så pyt med både lærd og læg, 
og deres store. viden. 
Kun en bestand af stemmekvæg, 
kan sætte præg på tiden. 
 
Vi tror på folkets ligeret; 
det kniber dog til tider 
Det er jo ikke lige let, 
når den har skæve sider. 
 
Der er en del at rette op, 
men husk, vi har en evne, 
som både holder os i top   
og nede på det jævne. 



 
   KÆLDERVÆRTSHUSET 
 
Et kælderværtshus 
en lille oase, 
kan tit være selve 
livsglædens base; 
et fristende fristed  
som mange – helt ærligt 
vil aflægge ed på,  
er ret uundværligt, 
 
Et kælderværtshus 
seks- syv trin nede,  
hvor jordforbindelsen 
den er til stede; 
med direkte linje 
til selveste fanden 
men også en trådløs 
til Ham - den anden. 
 
Et kælderværtshus 
for bisser og børster 
og andre godmodige  
godtfolk som tørster; 
et sted hvor den evige 
halsbrand kan slukkes 
kontinuerligt til 
værtshuset lukkes. 

 



Et kælderværtshus, 
en larmende snakken; 
verbalt kan man godt 
få et par over nakken, 
men det er jo med til 
at holde på hyggen, 
når først man har bænket sig 
nede i skyggen. 
 
Et kælderværtshus 
hvor kapslerne springer, 
hvor flaskerne klirrer 
og sjælen får vinger, 
hvor selveste ølhunden 
ligger begravet, 
og snakken den ikke 
er alt for begavet. 
. 
Et kælderværtshus 
som ligefrem emmer 
af alder og øldunst 
og larmende stemmer; 
hvor halvfulde mandfolk  
fra tidernes morgen, 
har siddet ved baren 
og druknet al sorgen. 
 
                
 
 



Et kælderværtshus, 
en helt anden verden, 
og helt uden travlhed 
og halvfjumret færden; 
et sted hvor betrængte  
blir indvendig skyllet, 
og samtlige gæster 
er lige til øllet. 
 
Et kælderværtshus, 
et fristed - en afkrog, 
hvor man kan sidde 
og være lidt bagklog, 
Et sted, hvor der også 
er plads til den ene, 
som ønsker at være 
en smule alene. 



 
   NÅR ENDEN ER GOD... 
 
Når strudsen den gemmer 
sit hoved i busken, 
så står den og vifter 
med halefjerdusken, 
men det er lidt bagvendt 
at vifte med bagen, 
så der må nok være  
en mening med sagen. 
 
Mon  strudsen har fundet 
et hemmeligt våben, 
og holder den stillingen 
endeligt åben 
fordi den kan øjne 
en kommende fjende 
igennem et hul  
i den bageste ende? 
 
Måske attituden 
er ment som en trussel, 
så fjenden han stopper 
og rødmer af blusel; 
herom kan man gisne 
utallige timer. 
Jeg har dog en løsning, 
som absolut rimer. 

 



Jeg mener, at strudsen 
 er ret avanceret, 
og stillingen er 
sexuelt disponeret. 
Den står blot og nyder 
den kommende fare, 
og håber at få 
et par klask i den bare. 



 
   OLSENS LANGE DAG 
 
Når morgenstund har guld i mund, 
så vækkes Olsen af sit blund, 
af vækkeurets sure morgensang. 
Det kimer højt og uafbrudt 
sin barske stå-nu-op-salut , 
og Olsen ved, at nu må han i gang.. 

 
Fra drømmens fjerne horisont 
til dagligdagens nære dont 
er der et spring – en lille evighed. 
Men Olsen med det triste job, 
han sukker dybt, for han skal op, 
og drømmen kan han ikke tage med. 

 
Han er en smule morgensur, 
men brusebadets morgenkur 
gør underværker – snart er Olsen klar. 
Han trækker i sit arbejdstøj, 
og selv om dagen bliver drøj, 
så er han glad, for jobbet, som han har. 

 
Fru Olsen skænker kaffe op 
i Olsens store kaffekop 
og smører et par klemmer i en fart. 
De veksler ikke mange ord, 
men morgenfreden den er stor, 
og Olsen og hans kone har det rart.        



 
På cykel gennem tæt trafik, 
når Olsen frem til sin fabrik, 
hvor samlebåndet kører dagen lang. 
Fabrikssirenens hæse skrig, 
når arbejdsdagen er forbi, 
er smuk og enkel som en frihedssang 

 
Fru Olsen pludrer lattermild,  
mens hun serverer stegte sild. 
De hygger sig ved bordet begge to. 
Så aftenkaffe og TV, 
hvis der er noget, de vil se, 
men klokken ti præcis går de til ro. 
 
Så følger der et fast program, 
et enkelt lille kærligt kram, 
før Olsen lukker sine øjne i. 
I døgnets store sammenhæng, 
der er den brede ægteseng, 
det sted, som Olsen allerbedst kan li’.. 
 
Når morgenstund har guld i mund, 
så vækkes Olsen af sit blund, 
af vækkeurets sure morgensang. 
Det kimer højt og uafbrudt 
sin barske stå-nu-op-salut, 
og Olsen ved, at nu må han i gang 
   

 



 
   DET ÆGTE SKAB 
 
Et ægteskab består af to personer, 
som regel af en kvinde og en mand; 
desuden findes der en del mormoner, 
som har en ret fleksibel ægtestand. 
 
Vi danske har normalt en enkelt mage, 
men ikke altid en af modsat køn: 
Der er så meget frisind nu om dage, 
her gifter vi os efter eget skøn. 
 
Men ægteskabet det er tit en fælde 
ja, uanset med hvem man bliver gift, 
og mange af os må med skam at melde, 
erkende at vi trænger til et skift. 
 
Den pige, som har gået rundt og sukket 
af kærlighed og længsel dagen lang. 
fortryder tit, når døren først er lukket 
og hun er hængt på skabets bøjlestang 
 
To ægtefolk kan slide på hinanden; 
selv to, der fandt den store kærlighed  
kan blive reduceret til halvanden, 
i dagligdagens grå besværlighed. 
 
                
 



Enhver bør derfor ta’ sig lidt i vare, 
før ægteskabet det bli’r hentet hjem. 
Det er trods alt et skab, der rummer fare, 
og derfor bør en dør stå lidt på klem. 
 
Det lyder nok en lille smule flabet, 
men verden er jo ikke helt katolsk 
så hvorfor la’ sig bure ind i skabet, 
når man kan leve lykkeligt på polsk 
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Erik Stinus 
 
 

CHE - STREGER TIL ET PORTRÆT 
 

Sig mig, Telpec, Mester: hvorfor 
vandrer mennesket ad verdens stier, 

smertebelæsset? 
– ATAHUALLPA 

 
 
hvordan bliver et ansigt til et flag, 
en væg i en hytte, i cellemærket 
 væggen 
 der ånder, gennemsigtig, 
 bølgende som et flag, 
åbner udad og lader verden lysende ind? 
 
Hvordan blir håbet en sang og sagen 
 genfødt som håb? 
 
Hvis benene ikke længere vil bære 
 et menneske 
 der har vandret 
 gennem regnskov og sump, 
 over solsvedne sletter, 
 fra tab til tab 
 og med famlende fingre 
 skåret det ene usle kors 
 efter det andet 
 og anbragt disse pinde           



 i søle og sand 
 over sine døde børn 
og ingen har vinket med noget flag 
 for enden af vejen, 
 kun klageråb 
 nået dets ører 
 hvad sker der? 
 
Hvad sker der hvis bonden, naturligt 
 mistænksom 
 kikker op fra resterne  
 af sit sammenstyrtede hus 
 og beslutter at tro 
 på kokaplantens hvide gift 
 istedetfor kornet og kampen? 
Og hvis indianeren berøvet træerne, 
 luften, kilderne, fuglene, 
 jages fra fængsel til fængsel, 
 fra tortur til tortur 
 og leder mellem slaggerne 
 efter sin stemme, 
har han så til sidst ingen frænder mer? 
 
Når på et kontinent af is og ild og vand 
 slumkvarterer 
 klistres op ad bjergsider 
 med udsigt 
 til transportbånd af beton, 
 en ustandselig 
 glidende parade             



 af store forretningsinteressers 
 og små diktatorers 
 glimmer og stads, 
hvad udretter en håndfuld mænd med muldyr, 
 spade og gevær, 
 en radio uden opmuntringer 
 og intet nyt fra La Paz? 
 
Men da håbet var fjernt som et diadem 
 i himmelrummet 
 mennesket lovligt jagtbytte 
 nat og dag, 
 kondorens skygge 
 bestandigt nærværende, 
 eller de tætflyvende gribbes, 
 kvælende hede, 
 kold slagregn, 
 insekter og blodsugere, 
og fødderne blev tunge som uaffyrede granater, 
 var da flaget et synsbedrag? 
Tog mennesket fejl fordi det tabte igår? 
Var ordene spildt fordi bøgerne afbrændtes, 
musikken falsk fordi en bøddel huggede 
 dens arme af? 
 
Så længe mennesket regnes for mindre 
 end menneske 
 oppe nordpå og her 
 på et kontinent af katedraler, 
 grå sten harmoniseret           



 med det hinsidige blå, 
 planlagt af de øverste, 
 tegnet af drømmere, 
 opført af de underste 
 svajende i et tov 
 usikkert fæstnet til håbet, 
 således bygninger 
 med århundreders 
 verdslige hvisken 
 i alle de hellige kroge, 
 et dæmpet ekko af tørt brød 
 og forsmået kærlighed, 
 og i skæret af de bøjede  
 dryppende vokslys 
 mellem de levendes 
 rastløst flagrende hænder 
 de dødes, knuget hvide 
 om det himmelske diadem 
 som smuldrede 
 hver gang de greb efter det, 
 folket hjemsøgtes, kroppene sank, 
 trykkedes ned under kvadre 
 med fromme omvenderes 
 og guldjægeres slidte titler og data 
at længe vil der et eller andet sted være 
et Higueras hvor en Che Guevara myrdes, 
et Higueras som rejser sig på ny og renser 
 sit navn 
 fordi kvinder og mænd 
 genkender renheden, skønheden            



 når de ser den, 
en Che Guevara som ikke dør, et flag der vinker 
 hvor vejen begynder. 
 
❊



 
SAMTALE 
 
Det er et under vi er i live, siger én. 
Et større under ville det være, 
siger en anden, 
hvis de der lå her på pladsen 
og som de dér andre, nu og da 
med et blik mod himlen, sneg sig langs med jorden 
for at samle op og slæbe bort, 
kom gående raske ud fra lazaretterne. 
Det største under jeg kan tænke mig, 
siger en tredje 
men fuldfører ikke sætningen - 
der lyder et brag, 
ild slår op, røg slår ned, 
et hus udhules. 
     Dets mure bliver stående lidt endnu 
og stirrer gennem vinduer der intet skjuler, 
intet genspejler, 
åbne som de er i hver sin retning, 
og mindst af alt venter nogen hjem. 
Så kommer de væltende ned 
ved næste brag. 
     De tre på pladsen taler ikke mer. 
 
❊



 
VINGERNE I VORES NAT 
 
De lander og letter igen, 
de befolker fængslerne 
der breder sig over Jorden 
i takt med lossepladser og massegrave. 
De råder for liv og død, 
ensomhed, smerte, for solopgangen 
og for loven 
som alle hære der drog hærgende ud. 
Men set med nutidens øjne 
er de uden sidestykke som ansvarlige 
for himlens farve kloden rundt, 
ild- og skyfrembringere 
herrer over floderne   søerne   havene 
og drikkevandet. 
De betaler og tar sig betalt 
i fremtidens guld og vore børn. 
De patenterer Almagten 
og ulejliger den oftere 
end Jordens fattige og syge. 
De fortolker selv deres gerninger 
for kameraerne og mikrofonerne, 
og én og anden betragter 
de således abnormt forstørrede 
som et morgenfrisk rengøringshold, 
markedsåbnere, grænsenedbrydere, 
og roser sig af 
at kunne levere sønner og døtre         



samt indbringende sagkundskab 
til fuldbyrdelsen af denne vision. 
Set med nutidens øjne 
var, er og vil intet nogensinde være 
som de. 
Kun sejrrige vender de hjem 
og da til en stolt nation. 
Deres faldne får deres navne graveret 
i sort sten. 
Deres for livstid sårede 
dekorerer de med blink og bånd 
før de gemmes bort på klinikkerne 
eller, atter i række og geled, 
foran suppekøkkenernes gasblus, 
hvis ikke hver med sig selv alene 
i det dybere mørke 
hvorfra ingen stiger op. 
Set med nutidens øjne er de fremtiden, 
set med fremtidens 
endelig 
og forhåbentlig for al tid lagt bag os. 
 
❊ 
 
 
 
 



 
UDSIGT 
 
Vinter igen, mørke igen, 
farverne visket ud, 
kvistene nøgne, men de bevæger sig, 
altså blæser det lidt, 
eller er det min gamle ven fuglen 
på en smuttur ind imellem dem 
og lander nervøst her og dér? 
Og hvorhen nu? Op i tagrenden? 
Eller har nogen overtalt den 
som de andre til at emigrere? 
 
Vinter igen, mørke 
og den samme regering igen, 
det blæser lidt, 
rundt om Jorden blæser det kraftigt. 
Kommer fuglen for sent af sted? 
Har den tænkt for dybt, tøvet for længe, 
har den spist for meget 
eller ikke nok 
til at disse små vinger kan bære den? 
Træet blir stående. 
 
Altså: her er vi, træet og jeg 
som skal ingensteder hen 
men drømme om lyset, farvernes genkomst. 
Uvist hvad der venter os. 
Måske stormen. Måske havet.         



Laviner af sne. Jordens herrer 
med deres gode bomber mod de ondes, 
deres slavehær og vintermørke. 
Måske får vi sangstemmer, 
måske blir vi i stand til at gå. 
 
❊



 
VERDEN PÅ TRAPPESTENEN 
 
i 2006 e.K. skulle Verden være gået under 
ifølge forudsigelserne. Det er passeret før 
at forudsigelserne tog fejl, 
som regel på grund af en eller anden 
overset detalje i skrifterne, sjusk 
under forsøget på at bryde en kode 
i profeternes ordvalg, en eller anden 
måling af afstanden mellem to stjerner 
af betydning for menneskelivet, foretaget 
uden den kvalificerende kompetence. 
              Og dog, 
måske havde de læst rigtigt, disse tydere 
af tegn, blot ikke forstået eller overhovedet 
tænkt sig at i det år som i årene før 
og årene efter skulle utallige verdner 
gå under. Det er betragterens største fejl 
at regne kun med én.  
                                  Verden sidder 
på en trappesten syv eller halvfjerds år gammel 
da huset styrter sammen. Måske var det ikke 
noget verdenshus, måske var det en rønne, 
knapnok vejrfast, men solen slukkedes. 
Det skete som spået under store slag, 
i svovlregn, ild og blod. 
            Nogen af os deltog, 
andre så’ til i dén tro at en sådan sag 
nemt kunne ordnes, vores verden overleve hel      



mens verdener gik til grunde i torturlejre, 
på sletter hvor selv tidslen nægtede at gro, 
fisk rådnede på stenene i udtørrede flodlejer, 
og på hospitaler som perroner for fluesværme, 
hvor mødrene i rækker på gulvet, ældede 
fra morgen til aften, sang den sidste sang 
Verdens Maria’er synger for deres børn – 
alle varslerne og plagerne som beskrevet 
i profetierne. 
        Og udenfor de revnede mure 
og knuste vinduer skydes der blindt i øst, 
vest, syd, nord, hvilket er udlagt: fremgang 
for våbenindustrien, masser af arbejdspladser. 
Bag hver sin skærm sad vi og så’ det, 
for i mediebilledet gør ingenting længer ondt. 
Vi bestod, har oplevelser og foryngende rejser 
foran os, brød og skuespil, som dette år 
i oversættelse lyder: business (as usual) 
& pleasure (as never before). 
             Hvad skal jeg nu 
synge for dig, barn, på mit glemte sprog? 
 
❊



 
MAJMORGEN, IRAK 
 
I 
Hele tiden derinde sagde de: Husk. 
Husk hvad du har gjort, 
husk sammen med hvem du gjorde det, 
kammeraternes navne. 
For hvert manglende navn et slag. 
For hvert ja, nej og hver tavshed 
to slag over munden, 
for hvert måbende udtryk i dit ansigt 
tre slag. For din foragt for os 
slag efter slag efter slag. 
            Denne majmorgen 
lukker de mig ud og siger: Glem. 
Glem krigen, 
som vi har glemt formålet med krigen. 
Bedst er det at glemme. 
Glem krigen, som alle krige der var 
er glemt, og græs groet henover dem, 
nye startbaner rullet over græsset. 
Glem om det var fire eller fem, 
der bandt dig på hænder og fødder, 
slog dig, sparkede dig, realistisk, 
efter håndbogen, opførte din henrettelse, 
hovedet under vand, 
riffelløbet mod din tinding, 
for at du skulle vide du var ingen – 
ingenting – og de derude          



ingenting – og ingen  
ville spørge efter dig 
hvis vi druknede eller skød dig. 
Herinde var du ingen, vi var nogen. 
Når krigen er forbi er vi ingen 
men du, denne majmorgen, er igen nogen. 
Gå nu ud i den brændende by, søg 
i lighusene, og find så 
den lange vej hjem til dit forstummede land. 
 
II 
Hele vejen havde jeg dig med mig, 
duften af dig, af ulmende gløder, 
af sod og sæbe, af violer og dit hår. 
jeg ønskede at huske 
hvordan et menneske ser ud, 
hvordan et menneskes hænder er. 
Hele tiden derinde, når de sagde husk, 
sagde jeg til mig selv: Glem. 
Bedst er det at glemme. 
Men hvordan skal jeg glemme den majmorgen, 
døren der åbnedes ud mod lyset 
og den dugvåde jord, 
med vrimlen af spirer og blomster, 
insekternes summen og fuglekoret 
der var som et jublende ja 
til din lykkeligste majsang – glemmesangen: 
Glem mørket og kulden. 
Glem træet vi måtte fælde. 
Glem at i september           



skulle det ha båret frugt for første gang. 
Vi huggede det op. 
Mine valne fingre havde glemt 
de tilhørte mig og kunne næppe holde 
om de endnu levende brændestykker. 
Glem blodet der sprang fra neglene. 
Glem røgen der sved i øjnene. 
Glem – ved synet 
af det første brød som en arret fuldmåne – 
din sult efter tomater og honning. 
Men hvordan 
selv i himlen, glemme 
         den majmorgen, 
               dig? 
 
❊



 
DU 
 
Når du ikke er der 
skynder jeg på dagene 
men undgår spejlet, 
vil ikke se dem ile 
i marken ud og trække 
dybe furer, harve, så. 
Men ile, ase gør de 
uden smålighed, 
de skarpkantede maskiner 
på fladt land og bakkeland, 
tiltrækker fugle, 
jager fugle på flugt, 
mine hvide og lyrikkens blå, 
over jorden som skifter 
i gråt, grønt, gult 
og vissengult og  
færdigsort og stormen 
omkring hjørner. 
 
Tingene, når du ikke 
er der, taler, 
din tykke trøje 
som hænger dér og fryser, 
dine fortabte sko 
(pludselig ser jeg hvor små 
de er, 38-mærket 
har din fod slidt af)            



og jeg stryger med hånden 
over uldent trøjeærme 
og imiteret læder 
(hvor dejligt 
det skal blive at klæde 
dig igen til vores klima) 
bøjer mig ned og løfter 
først den ene 
så den anden sko 
et par centimeter  
fra gulvet. Gå, gå ikke 
men bliv ved at tale, ting. 

 
Kommer, kommer ikke, 
tomme seng, søde  
kolde tæpper, rude 
som vil være spejl og skærm, 
I sløve kloge bogrygge, 
ubændigt satsende papirer 
som brænder mine fingre, 
kedel, klud og pande, 
brødskiver på mit bord 
med Jeres heroiske 
smertefulde verdensepos. 
 
Stumme stjerneblink. 
Hav, hav i det uendelige 
omkring denne ræling 
når du ikke er der. 

... 



 
ET SPIL OM EN VEJ 
 
 
Idag dufter jorden af forår. 
Det ringer på døren, 
og med blodigt bind om panden 
folder kejserens kurér 
en depeche ud 
fra en armslængde over hovedet 
til støvleskafternes kant. 
      Dér 
står det hele skrevet. 
       De gamle 
stryger frosten af hans hår, 
taler kærligt til ham, 
og fremtiden ruller sig sammen 
som et sort gardin 
der med et smæld lukker lyset ind. 
 
Idag dufter jorden af forår. 
Ingen er død i min gade, 
jeg møder dem alle:  
      murer, 
maler og snedker, 
den astmatiske realskoleelev, 
frøknerne Hansen og Rasmussen, 
den filosofiske urmager, 
skurekonen 
      og min far           



der tar piben ud af munden 
og hatten af for dem. 
        Jeg hører 
min mors raske hæle over asfalten 
og ser hende blandt kvinderne 
i kø ved mælkevognen. 
Et eller andet tungt løftes 
fra deres skuldre. 
        En sådan morgen 
er folkefronten mulig 
tænker gadens to kommunister, 
Ingeborg og jeg. 
 
Jorden dufter af forår idag. 
På himlens indre hvælving 
der synes blå: 
         den hælende måne, 
så hvid og ren 
som havde vi endnu ikke betrådt den. 
 
❊



 
VI ER IKKE FÆRDIGE 

 
Du, overleveren, 
vågner af dit mareridt, du er hjemme. 
Her levede og døde andre. 
Omkring bordet du sidder ved 
sad de, 
nej ingen brødkrummer tilbage, 
kun cirkelformede ar efter krus eller glas, 
et eller andet varmt, 
og en ridse i kanten, 
forårsaget måske af en sulten, rastløs kniv, 
måske sammenstød under flytning. 
Det var dem, nu er det dig. 
Lydene i dit hoved: hammerslag, 
mediterende klemt, 
så en dunken som fra træernes rødder. 
Du går ud ad døren 
for at indånde morgenluften og begynde dagen. 
Ad den samme dør gik de ud, 
og på trappestenen 
har en af dem, måske to 
stået en stund som du og lyttet 
til de tidlige dagsbegyndere, 
spurvene og smeden, 
og til bruset fra overskyede horisonter 
af tidløs brænding og tidens hjul 
på tidens veje mellem firmaland og fjernfront. 

        



Nok, 
har det hvisket i deres ører, 
dette hus faldt sammen, 
vi byggede det på ny, 
denne mark lå brak og blodig, 
vi ønskede os døde med de døde, 
men hænderne tog fat, en lille hammer slog, 
nok nok. 
På trappestenen hører du det og ser 
at hvor den gamle poppel stod 
står mange ranglede små. 
Lydene i dit hoved: 
Det er freden der hamrer, 
kan være en u-båd 
der nitte for nitte, missil for missil 
sættes ud af spillet, 
kan være et fly 
der aldrig kommer på vingerne 
med sin last af dø. 
Det er våbenfabrikkernes arbejdsløse 
der hamrer sig fri, 
de har vendt Jordens herrer ryggen. 
Nyttigt værk omsider. 
Det er hjertet der trøstigt banker. 
Nok og nej nej, siger det. Ja. 
Vi er ikke færdige, vi er lige begyndt. 
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Kaj Himmelstrup 
sonetter 

 

Kulturkamp 

 
1. 
Højrefløjen satte sig på magten, 
kampberedt og yderst selvtilfreds, 
og gik sporenstregs i gang med jagten 
på fantomerne fra 68. 
 
 
"Der er mange, vi skal til at slagte!" 
Sådan lød den skingre sejrsfanfare. 
Skadefryd er ikke at foragte, 
når det kniber med den ægte vare. 
 
 
Der sku' gøres op med dem, som tro'de 
på fællesskabet som den bærende ide. 
Egoismen kom igen på mode. 
 
 
Det var ikke lidt, der foregik. 
Vi fik mange sære ting at se. 
Men at kalde det kulturkamp - sic! 
 
 



 
2. 
Men at kalde det kulturkamp - sic! 
De talte Orwellsk nysprog, åleglat, 
på den ene side stor komik, 
på den anden demagogisk plat. 
 
 
Reelt var der kun tale om revanche, 
og det er helt i orden, det er klart. 
Valget gav dem jo en kæmpechance, 
den sku' bruges - hvorfor være sart? 
 
 
Venstrefløjen sku' naturligvis 
i pagt med politikkens rå natur 
ned med nakken, helst for hver en pris. 
 
 
Kampen skulle klart nok sikre sikre magten, 
men hvorfor dette sære brand kultur? 
Det kaldte først og fremmest på foragten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. 
Det kaldte først og fremmest på foragten, 
for sådan brugt blev ordet meningsløst. 
Uden indhold, dømt til affaldsskakten. 
Hvem ku' mere ta' det seriøst? 
 
 
Førhen var kultur en etiket 
der dækkede den åndelige sfære. 
Nu blev det brugt som valggas, slet og ret. 
Det var næsten ikke til at bære. 
 
 
Men de fik arrigskaben levet ud 
med 'kultur' som feltråb under kampen, 
og 'frels værdierne' som sutteklud. 
 
 
De spredte højrefløjens retorik 
helt fra Christiansborg og ud i hampen. 
Men som sagt: det var da stor komik. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. 
Men som sagt: det var da stor komik. 
Den var vældig underholdende 
al den liberale retorik. 
Men den var også skadevoldende. 
 
 
Skadevoldende for dialogen, 
folkestyrets smukke adelstegn. 
Den blev kynisk kvalt af demagogen 
og begravet bag hans floskelhegn. 
 
 
Nuvel - der er da stadig væk et felt, 
hvor ordet ikke føles malplaceret, 
men både træffende og aktuelt. 
 
 
Retskultur betegner den moral, 
hvorpå vores samfund er funderet. 
Den kultur er stadig væk central. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. 
Den kultur er stadig væk central, 
desværre er den nu en truet art, 
for som en enevældig general 
tog Fogh en stor beslutning i en fart. 
 
 
Mens det halve folketing sagde nej, 
viste han sig villig og parat 
til at spille rollen 'stærk og sej' 
til fordel for sin frokostkammerat. 
 
 
Vores storebror med cowboyhatten  
havde bedt om vores assistance, 
og "når han be'r os, skal han også ha' den." 
 
 
Der er en paragraf i FN's pagt 
- pisset på af 'vores' alliance -  
der sikrer os, at lov står over magt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. 
"Der sikrer os, at lov står over magt". 
Jeg genta'r sætningen, for vigtig er den. 
Fra vi i 40'erne fik FN's pagt, 
har vi kunnet nære håb for verden. 
 
 
Man ville ved forhandling og forlig 
gøre verden til et retssamfund. 
FN som mægler for at undgå krig. 
Den bestræbelse var klog og sund. 
 
 
Et enigt folketing har hidindtil 
fuldt ud sluttet op om de principper. 
Nu sætter hulemanden alt på spil. 
 
 
Ikke blot som fuldblods liberal, 
men også som en stædig egotripper. 
Ulovlig angrebskrig er umoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  
Ulovlig angrebskrig er umoral. 
I et halvt århundrede har pagten 
været på det nærmeste sakral, 
ligegyldigt hvem der havde magten. 
 
 
Et enigt folketing har altid sagt, 
at FN's fællesfolkelige forum 
var alene om at bruge magt, 
at FN burde være magtens centrum. 
 
 
Til dato har vi altid respekteret 
FN's retskultur og regelsæt. 
Den faste kurs har Fogh nu negligeret! 
 
 
"Men Irak blev befriet," har han sagt,  
"Og derfor kan jeg også tage mig let, 
hvad man dengang skrev i FN's pagt." 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. 
Hvad man dengang skrev i FN's pagt, 
var en fælles lov, som gode kræfter, 
der alle satte retfærd over magt, 
meget længe havde længtes efter. 
 
 
Hvis man skal veje Saddamstyrets fald  
op mod bruddet med den fælles lov, 
står man over for et vigtigt valg 
mellem kort- og langsigtet behov. 
 
 
Verden har et langsigtet behov 
for fred og uafbrudt stabilitet, 
byggende på fælles ret og lov. 
 
 
En retskultur med gyldighed globalt. 
'Vort' fejlgreb burde aldrig være sket. 
'Vi' valgte krigen, og det blev fatalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. 
'Vi' valgte krigen, og det blev fatalt. 
Krigen blev et voksende problem. 
Tortur og kaos, alting gik jo galt, 
fordi vi brød det fælles retssystem. 
 
 
Behovet kan jo ikke fyldes ud 
af et enerådigt USA. 
Det globale fællesskab - det bud 
vil USA jo ikke vide af. 
 
 
En fælles krigsforbryderdomstol? Nej. 
Kyotokonferencen? Heller ikke.  
De følger altid deres egen vej. 
 
 
'Vi' angreb uden legitimitet. 
Det fælles ansvar lod 'vi' ligge. 
Det fejlvalg burde være forudset. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.  
Det fejlvalg burde være forudset. 
Det er der andre gode grunde til. 
De drejer sig om solidaritet 
og om at spille et politisk spil. 
 
 
At vi var halehæng til USA, 
forårsagede et pinligt tab 
af den samhørighed, vi burde ha' 
med Europas eget fællesskab. 
 
 
Et fællesskab hvis bærende ide 
er i familie med FN's charter: 
Krig som løsning - det må aldrig ske. 
 
 
Det forblev ej heller upåtalt 
omend i pænt urbane tonearter: 
vi forholdt os ikke loyalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. 
Vi forholdt os ikke loyalt 
og forskertsede en oplagt chance 
for at styrke EU maksimalt 
og bringe verden mere i balance. 
 
 
USA er stærkt rent militært, 
men EU's bruttonationalprodukt 
ligger faktisk USA's så nært, 
at ordet stormagt nemt ku' være brugt. 
 
 
Og som stormagt ville EU's stemme 
være svær at komme udenom. 
I stedet for, så valgte 'vi' det nemme. 
 
 
"Saddam skal ha' igen med samme mønt, 
for han er ond," lød præsidentens dom. 
Vi fulgte USA i tykt og tyndt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. 
Vi fulgte USA i tykt og tyndt. 
Motiverne var virkelighedsfjerne, 
nærmest li'som løget i Peer Gynt, 
inderst inde var der ingen kerne. 
 
 
For freden var der ikke lagt en plan. 
Og det gik rigtig galt da hærens gutter 
på næsten samme vis som Ku-Klux-Klan 
slagtede moralens absolutter. 
 
 
"Uigennemtænkt og æreløst," 
lød det kritisk om den krig, 'vi' 'vandt'. 
"Politisk ikke særlig seriøst." 
 
 
"Årsag: Magtbesat stupiditet." 
Det 'moralske' argument forsvandt. 
Vi fik fiasko. Nu er skaden sket. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. 
Vi fik fiasko. Nu er skaden sket. 
Høgene i USA's regering 
- der er vist ingen duer, ret beset - 
foretog en helt forkert vurdering. 
 
 
Vi kender hadets største arnested, 
Palæstina versus Israel. 
Der burde USA ha' fremkaldt fred, 
hvis tanken var at gøre ret og skel. 
 
 
Så længe den konflikt får lov at hærge, 
vil terrorismens grundlag, hadet, gro, 
og freden være over alle bjerge. 
 
 
Det vil ta' år, men se at få begyndt. 
Lad diplomaterne få arbejdsro. 
Hvornår bli'r Mellemøstens fred forkyndt? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. 
Hvornår bli'r Mellemøstens fred forkyndt? 
Hvornår vil vi nå til erkendelse 
af at fred bli'r aldrig påbegyndt  
ved hjælp af tvivlsom magtanvendelse? 
 
 
Dialog er tvingende nødvendigt. 
Et levedygtigt kompromis må findes. 
FN-konfirmeret og anstændigt. 
Kun sådan kan en fred, der varer, vindes. 
 
 
Lad krigens bagmænd se sig i et spejl. 
Hvad har de skabt? Et evigt myrderi. 
At svigte dialogen var en fejl. 
 
 
Verden som et retssamfund er målet. 
Magt og vold må være helt forbi. 
Med våben kan man ikke slukke bålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.  
Højrefløjen satte sig på magten. 
Men at kalde det kulturkamp - sic! 
Det kalder først og fremmest på foragten, 
men som sagt: det var da stor komik. 
 
 
Den kultur er stadig væk central, 
der sikrer os, at lov står over magt. 
Ulovlig angrebskrig er umoral, 
hvad man dengang skrev i FN's pagt. 
 
 
'Vi' valgte krigen, og det blev fatalt. 
Det fejlvalg burde være forudset. 
Vi forholdt os ikke loyalt. 
 
 
Vi fulgte USA i tykt og tyndt.  
Vi fik fiasko. Skaden den er sket. 
Hvornår bli'r Mellemøstens fred forkyndt? 



 
En sammentænker 
 
 
1. 
Han boede i London og var kendt 
som vittig hund, som dandy og flanør, 
slagfærdig, elegant og dekadent, 
en åndfuld, selvbevidst provokatør. 
 
 
Han skrev spøgefulde skuespil. 
Hans dialog var flydende og kvik. 
Ironien var han dygtig til. 
Han mestrede den bidende replik. 
 
 
Han blev beundret for sit frække vid. 
Hans skuespil var af den drilske slags, 
der gør grin med deres egen tid. 
 
 
Han trak fulde huse, blev feteret 
og tjente penge, som han brugte straks. 
Men hans levevis blev diskuteret. 
 
 
 
 
 



 
2. 
Men hans levevis blev diskuteret. 
Som midtpunkt i et muntert selskabsliv 
blev dandyen bestandig applauderet. 
Men borgerskabets mistro var massiv. 
 
 
Han blev bagtalt, han blev rakket ned, 
man ledte efter smuds med lys og lygte, 
Men Oscar Wilde, som vor forfatter hed, 
mente ikke, der var no'et at frygte. 
 
 
Han vedgik, at han var socialist. 
"Letsindigt? Nej! Sku' jeg gå på akkord?" 
At han tog fejl, det burde han ha' vidst. 
 
 
Han skrev det i en bog, så det blev kendt. 
Dermed fik hans fjender gode kort. 
Det endte med, at alt blev endevendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. 
Det endte med, at alt blev endevendt, 
men ikke straks, for han var for berømt. 
Men så en dag - et rygte havde rendt: 
han lever kun i ægteskab på skrømt! 
 
 
De havde ret. Som homoseksuel 
hørte han til den forkerte slags. 
Nu sad han fast, den vittige rebel, 
i det bornerte samfunds rævesaks. 
 
 
Hans slagfærdighed blev ligegyldig. 
Hans vid ku' ikke redde ham fra fængsel. 
Han kom i retten, hvor han blev kendt skyldig. 
 
 
Borgerskabet fik ham ekspederet. 
Reading Tugthus' stenbrud, 2 års trængsel. 
Skånselsløst blev straffen eksekveret. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. 
Skånselsløst blev straffen eksekveret. 
Vær kun hetero (helst monogam) 
ellers bli'r du ikke accepteret. 
Den offentlige mening er infam. 
 
 
Det vil altid koste dyrt at fejle. 
Det vidste Oscar, lad os blot citere: 
"I gamle dage brugtes hjul og stejle. 
Det samme elsker pressen at levere." 
 
 
I retten blev det ikke brugt imod ham, 
at han politisk set var ækelt rød. 
En triumf, de ikke overlod ham. 
 
 
Men kald mig Mads, det må ha' spillet ind. 
Overklassen ønskede ham død. 
De knækkede hans helbred og hans sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. 
De knækkede hans helbred og hans sind. 
Da han kom ud af fængslet, drog han bort, 
nedbrudt, ødelagt, et stakkels skind, 
hvis liv - man må beklage det - blev kort. 
 
 
Han havde været fejret og feteret. 
Det blev ændret på et øjeblik. 
Han døde træt og desillusioneret. 
46 år var hvad han fik. 
 
 
Blandt det han efterlod sig var en bog. 
Den handler om hans syn på politik. 
En vittig bog? Nej ikke just, men klog. 
 
 
Og mere sand end magtens mænd ku' bære.  
Det var et karaktermord, de begik. 
Et borgerskab med magt, men uden ære. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. 
Et borgerskab med magt, men uden ære. 
Men da hans venner læste hans version 
af Marx og Lenins fælles samfundslære - 
så kom der straks en reaktion. 
 
 
"Socialismen er i Marx' model 
autoritær og undertrykkende. 
Den holdning er da ikke ideel, 
Skal vi artigt bøje ryggene!? 
 
 
Vel skal vi ej. Socialismens kald 
er at skabe frihed, ligeret 
og lige vilkår, det er det, den skal." 
 
 
Judas, skreg de ad ham. Hjernespind! 
Kritikken var der straks med sin fleuret. 
Men han var ikke bange for sit skind. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. 
Men han var ikke bange for sit skind. 
Det han skrev, var det, der burde stå. 
Han blev aldrig ramt af vægelsind, 
han var tro mod det, han tro'de på. 
 
 
At bogen er lidt højstemt visse steder, 
var guf for fjenderne han havde 
- skadefryd var en af deres glæder - 
men på bogen gør det ingen skade. 
 
 
Bogen er nok skrevet af en digter, 
men manden har, det ved han, en vision, 
et ærinde af den slags, der forpligter. 
 
 
Dekadent? Nej, han har sat sin ære 
og al sin alvor ind på sin mission. 
Hvad sagen angår, ville han belære. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. 
Hvad sagen angår ville han belære, 
Og sagen var som sagt en hjertesag. 
Her er ikke tale om at moderere. 
Han skriver på sit varme hjertelag. 
 
 
Hans kritik af den tids arbejdsliv, 
"Slaveri!" - er bidende og hård. 
Han demaskerer ejernes motiv 
når de fornedrer underklassens kår. 
 
 
Socialismen var i hans version 
den bedste samfundsform, ja helt unik. 
Den burde gælde i enhver nation. 
 
 
Og bogen burde læses af enhver. 
Dens budskab, kortet ned til én replik: 
Vi er en meget bedre skæbne værd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. 
Vi er en meget bedre skæbne værd. 
Han taler for de ufri, for de svage 
og for de underkuede især, 
der ikke har så meget håb tilbage. 
 
 
Hvad Wilde forsøger, er at sammentænke 
socialisme, frihed, individ. 
Intet folk bør lydigt la' sig lænke. 
Ingen frihed? Tanken er morbid. 
 
 
Det er om dette grundsyn han fortæller.  
Undertrykkelsen må holde op. 
Det er det frie menneske, det gælder. 
 
 
"Under markedsdarwinismens åg 
forkrøbles mennesket på sjæl og krop," 
sådan er hans ligefremme sprog. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. 
Sådan er hans ligefremme sprog: 
"Ikke vinding! Vækst! Ja vækst i selvværd, 
ære, værdighed. Læg aldrig låg 
på din drøm om ligeret og velfærd." 
 
 
Han så socialismen som et valg. 
Kapitalens magt vil snart gå tabt, 
den spekulerer kun i køb og salg. 
Folk vil vælge det, der nu bli'r skabt. 
 
 
Et samfund, der er til for individet - 
som får det til at blomstre, bære frugt 
og frigør al den kraft, det har besiddet. 
 
 
Hvor det, det gælder om fra første færd 
er at få de fælles kræfter brugt. 
Et lødigt liv er målet. For enhver! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. 
Et lødigt liv er målet. For enhver! 
At leve det i fuldendt harmoni 
med sig selv, men også, ja især 
med alle andre - er det utopi? 
 
 
Nej, alle ønsker jo et sådant liv. 
Det samfund, markedskræfterne har skabt, 
er et foragteligt alternativ. 
I det lange løb må det gi' tabt. 
 
 
Sådan mente Wilde, det måtte gå, 
men turde intet sige om hvornår, 
han vidste godt, hvor svært det er at spå. 
 
 
Det ku' forsinkes af uærlighed 
over for os selv - det ku' tage år 
at nå socialismens herlighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. 
At nå socialismens herlighed 
var drømmen for rebellen Wilde dengang. 
At erklære den sin kærlighed  
i dag vil lyde som en sørgesang. 
 
 
At tro socialismen har en chance 
- efter den fiasko, vi har set - 
at tro den får en gylden renæssance, 
må nok betegnes som naivitet. 
 
 
Og dog - sat ind i rette sammenhæng 
hører disse drømme faktisk hjemme 
i dagens kulturelle håndgemæng. 
 
 
Som et memento til hr. Anders Fogh 
om at det kan være dumt at glemme 
den drøm, der bærer Oscars lille bog. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. 
Den drøm, der bærer Oscars lille bog: 
minimalstatsegoismens vej 
er kold og hverken kærlig eller klog. 
Den gi'r os bare rollen som lakaj. 
 
 
Lakaj i kapitalens varehus, 
forbruger, kunde, køber og klient, 
offer for hver eneste fidus. 
Menneske? - Ak nej, kun konsument. 
 
 
Griskhed er en del af vor natur, 
gemt i generne, sandsynligvis. 
Den kan bekæmpes med kultur. 
 
 
Det kræver blot en smule ærlighed, 
før lakajen i os kan befris. 
Hvornår forvandles vor begærlighed? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. 
Hvornår forvandles vor begærlighed? 
Det frie menneske - de tre små ord 
volder os en del besværlighed. 
Fogh og Wilde kan sige dem i kor. 
 
 
Men det er helt forskelligt, hvad der menes. 
Det er som syd og nord, som øst og vest, 
og aldrig, aldrig kan de to forenes, 
så husk nu på, hvad der moralsk er bedst. 
 
 
Det er, som Oscar skrev, et vigtigt valg. 
Det hele, frie menneske som mål 
eller blot som mål for køb og salg. 
 
 
Værdikamp kalder de det - ganske rigtigt, 
de har travlt med deres kætterbål. 
Men valget det er dit - og det er vigtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. 
Han boede i London og var kendt. 
Hans levevis blev ofte diskuteret. 
Det endte med, at alt blev endevendt. 
Skånselsløst blev straffen eksekveret. 
 
 
De knækkede hans helbred og hans sind. 
Et borgerskab med magt, men uden ære. 
Men han var ikke bange for sit skind. 
Hvad sagen angår, ville han belære. 
 
 
Vi er en meget bedre skæbne værd, 
sådan er hans ligefremme sprog, 
et lødigt liv er målet. For enhver! 
 
 
At nå socialismens herlighed, 
den drøm, den bærer Oscars lille bog. 
Hvornår forvandles vor begærlighed?  
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Jannie Helle 
 
 

VERDEN ER AF LAVE  
  
Verden er af lave  
i en tid der var engang  
som er nu  
mens vandene flyder over bilerne  
der kører deres tur  
ud på det smukke land  
eller mod arbejdet  
hvor man skal komme til tiden  
og alting skal gå hurtigere og hurtigere  
mens urene stilles frem for at nå det hele  
så menneskene kan nå at blive færdige   
for at nå frem til det,  
der var engang  
som var så smukt og rigtigt  
helt i takt med naturen  
der er smuk og fuld af blændende farver  
  
Som i barndommen  
hvor Mariehønen fløj glad op til himlen  
og Gud gav dem sol over land  
og mælkebøttefnug spredte sig i luften  
som en sky af bløde dun  
der kunne kilde en urolig sans  
årene ikke var gamle nok til at kende. 

  



Vi når tilbage  
i hvert tilfælde på ferierne  
hvor vi lige når at trække vejret i turkist blåt vand  
der pludselig forandrer sig til kæmpestore bølger  
og en mor der engang havde et barn  
i flænsede korte bukser  
der levede et smilende liv  
i en krop der kunne klare varmen  
og ikke behøvede stribede paraplyer  
for at dække solen, der brændte hvide mennesker af  
mens barnet nu leger et sted med den store haj,  
som elsker at svømme mellem farvestrålende fisk  
i en forunderlig verden  
der nede eller oppe.  
  
Eller vi tager til de mystiske bjerge  
der trodser små menneskemyrer,  
som forsøger at komme op  
og næsten eller når toppen  
før de falder ned  
i glemslens tåger  
for at træde frem i en tid, der kommer  
mellem rystende skælv  
eller tornadoernes hvirvler  
der kan ses hver dag på den firkantede kasse  
hvis den ikke faldt i vandet  
mellem brødristeren og den flotte reol på væggen  
hvor billederne af børnebørnene stod i guldrammer  
det guld der nu nemt kan samles op,  

 



hvor der før var miner,  
der trak mænd mod dybet  
hvorfra de måske aldrig dukkede frem igen,  
så børnene græd med deres mor  
ved præstens fine krave  
der var stivet  
som pigerne engang gjorde ved deres skørter  
i folder som på bjergenes snedækkede tinder  
hvor vi nu kører i buer  
for at komme videre og op -  
eller ned.  
  
Vi kommer til vores drømmes land  
i bil, både, og fly, som laver hvide striber på himlen  
og vi ser på de hvide linier som spyttes ud af flyveren,  
og deler sig op i små skyer,  
der pludselig forsvinder væk.  
Det er endnu et mirakel fra det store rum  
som blinker så flot med stjernerne, der laver billeder,  
og fortæller om liv på jord   
i historien, en klog mand kan læse.  
 
Fra fødsel til nyt kommer til  
i en orden vi troede, vi kendte til;  
men livet var kun et funklende stjerneskud,  
på den evige vej mod den ukendte frodige marker.  
Alle må gå på den vej,  
hvor svingene pludselig knækker  
og op er ned  
og frygten rumler over det uforudsigelige        



som kun en større sammenhæng kender.  
  
Men mennesket vil være herre over alt  
mens sammenhængen tager sig til hovedet  
og prøver at råbe op med vandene og vindene  
og jordens pludselige rysten,  
der viser hvor ubetydelig en myre kan være  
og hvor stærkt en fisk kan blive slugt af en anden  
mens gazellen løber væk på savannen  
for at undgå det uundgåelige,  
som netop nu truer denne ene planet blandt de mange,  
der cirkler i storhedens orden  
hvor vi er så små  
og troede vi var større  
end det, der er  
det, der arbejder på sine egne mystiske veje  
som ingen ved hvor ender.  
  
Måske taber vi kampen  
og vores knogler bliver husket som  
Menotaurernes skelet,  
"se det selv her i skabet"  
sammen med lerklinede potter,  
der engang fik fajance.  
Eller vi bliver husket som teknohovederne,  
der eksisterede i cyberspace.  
Hvis ikke myrerne bevæger sig en anden vej  
i deres nyskabelse.  
For træerne er forsvundet,  
da kulilten tog over,            



så der ikke igen kom pelsdyr,  
der havde råd til barbercreme  
eller fik halsbånd på for at gå tur.  
Ingen dorske svømmere prydede strandene,  
ingen smukke svævere bredte vingerne ud.  
Der kom en art,  
men hvem siger,  
hvad de kan huske  
   
  
 
 



 
DER VAR ENGANG JUL IGEN 
 
Der var engang hvor sommer var sommer 
Og bøgen sprang ud den 10 maj 
Med småbitte blade 
Der varslede det flor, der ville komme omkring os. 
Jeg gik tur langs søen med min kæreste 
Og vi holdt i hånd mens vi ledte efter  
bare et lille bitte træ 
Hvor en knop var sprunget ud til forår 
Vi fandt knoppen 
Og kyssede 
I glæde over den tid der kom 
For det var jo det samme hvert år 
Den 10. maj kom det første skud 
Efter at anemonerne havde talt 
Og dækket skovbunden 
Så man kunne plukke små buketter 
Og sætte i vaser hjemme i stuen 
Før syrenerne kastede duft ud i hjemmet 
Med deres lilla farver. 
Der var også en lyserød 
I havens pludselige palet 
Og vi var klar over at årets gang gik 
Og hormonerne steg i vanlig takt 
Med myggenes sværmen 
Kroppen huskede sommeren 
Og sveden fugtede mellem benene 
Ved håndens berøring           



Der nærmede sig lårene. 
Det var efter 10. maj 
Da duftene steg mod næsen 
Og egernet kravlede rundt i træerne 
Mens frøerne kvækkede 
Og natten simrede 
Af mange forventninger 
Mens bålet blev tændt 
Og hovedet sank mod skødet 
Der tog imod erotikkens begyndende leg, 
Røgen steg mod himlen 
Og blomsten sprang ud 
Under det mørke krøllede hår 
Og længslen efter mere 
Syntes aldrig at holde op. 
Det var sommeren efter den unge rugby spiller på Kreta 
Og efter atleten på Korfu  
Der viste mig biller under træstammer 
Og alger under vendte sten i vandkanten, 
Hvor vi holdt af at gå i juni 
Og lytte til fuglenes melodi. 
Hver slags fugl havde særlige farver 
Og specielle toner  i deres kvidren 
Vi elskede ude i troldeskoven 
Under månens skær 
Hvor grenes forvitringer virkede mærkelig 
skræmmende midt i kroppenes leg 
Mens havet skyllede mod klitterne 
Og vanddråber knustes mod klippen 
Som kvinden mod bilens køler         



Der forvandlede et liv i kærlighedens lutren 
Til den intethed 
Kun sjælen kender til 
Vandet faldt ned igen 
Og trak sig tilbage 
Til den kraft der kunne dræbe og starte liv i kæder 
Og årstiden syntes aldrig at holde op 
Men en dag kom farverne 
Der matchede kronhjortens gevir 
Blomsterpragten gik over i bladene 
Og vi gik tur på Tegners museum 
Hvor skulpturerne stod i det fri 
Og lemmet og de spæde bryster 
Blev blandet med hundenes snusen 
Efter nye lugte 
Fra et andet køn, 
Der løb rundt et sted 
Og ventede på 
At nyt liv kom til dem. 
Kun sjældent frøs vandet til 
Som den vinter, 
Hvor vi faldt om i en snedrive 
og kuldens skæren 
blev glemt i kroppens begær 
og overdøvet af pikkens voldsomme stød 
som livet der bankede hårdt på 
og insisterede på den evige cyklus 
indtil nu evige gang 
for bøgen sprang jo ud 
og det blev jul             



det vidste vi 
eftersom det stod i kalenderen 
og  jeg satte nisser op i værelset 
som mor altid havde gjort 
og mormor før hende 
mens kælkene blev fundet frem fra loftet 
og den store sø frøs til is 
hvor vi løb på skøjter i flokke. 
Vi to legede altid tagfat 
Eller løb om kap 
Han vandt som sædvanlig 
Selv om jeg gjorde mit bedste for at yde modstand 
Som i Costa Rica 
Hvor vi løb på stranden 
Og jeg blev ved til jeg fik solstik  
Og måtte ligge med både hænder og fødder  i vand 
Vand med isklumper 
Og jeg drak det uden isklumper 
Indtil det gik galt en måned senere 
Da jeg havde drukket juice 
Og fik høj høj feber 
Hvor jeg lå i hans arm os rystede 
Som da vi kørte gennem bjergene i Colombia 
Og politiet løb ind i bussen om natten og råbte 
Passaporte passaporte !! 
Fordi flere busser var stoppet af de forkerte 
Der på toppen af de overdådigt smukke bjerge 
Fordi kvinderne var blevet voldtaget’ 
Og mændene slået ihjel 
HABLAIS ESPANOL!!          



Råbte disse ”rigtige” mænd 
Og jeg rystede 
Og gemte mig i favnen 
Og lod som om intet ville ske 
Det var ikke mig, der ville blive voldtaget¨ 
Det var ikke min mand, der havde fået halsen skåret 
over 
Det var de andres 
Huske huske 
Sådan var det 
Vi kørte længe længe 
Og fløj over narkomarkerne i Nordcolombia 
Og satte skabet foran døren om natten 
Så de ikke kunne komme ind 
De mørke sjæle vi havde se nede gennem slumkvarteret 
Jeg gemte mig i favnen 
Og tænkte på troldeskoven 
Og vi skyndte os til lufthavnen 
Hvor skyggerne lige nåede at snitte rebet bundet om 
min rygsæk 
Så den var væk 
Lige som isen på den store sø 
Og jeg blev rasende og løb efter den lille colombianer 
Mens de andre grinende 
Skubbede til mig 
Og pegede den anden vej 
Rygsækken buldrede længere og længere væk 
Og jeg stod alene mellem de opstemte mænd 
Og så mig om i et kvarter 
Hvor en 19-årig hvid pige bestemt         



ikke skulle opholde sig alene 
Erkendte jeg 
Og mærkede en tung hånd på min skulder 
”Kom!” sagde han 
Og vi fløj over narkomarkerne til Panama 
Til det røde rum med sprøjterne 
Hvor alle skulle ind og trække bukserne ned 
Før de vendte 
Røvene i vejret 
”det gør jeg bare ikke!” var tanken  
der havde den colombianske motherfuc… med sig 
Jeg så den kvindelige betjent i øjnene 
Og hadede som når det pludselig sner uventet til tiden 
Dette kaos kunne også ende i en ny istid 
Hvor golfstrømmen pludselig vender mod Ægypten 
Så sfinksen tørrer ud 
Og kvinderne tvinges til at vise bare ben 
og mændene går amok 
til skuddene lyder i byens gader 
Så det bliver Alexandras bande mod Cleopatras. 
”Bare gå” sagde hun 
Og hadet mod narkobyen Medellin dæmrede en smule 
Da den farverige bus nærmede sig med reggaerytmer 
Dagen før juleaften. 
Og da hele byen dansede 
Over den kommende højtid 
Var narkolandet glemt. 
Vi slap ud     
Som vandet der sprænger dæmningens spærring 
Og udøver et tryk der overstiger alle blokader      



Eller barnet der sparker sig ud af fødselskanalen 
Som syntes kun at kunne kvæle 
Men det kom ud 
i det fri, som der er sunget så mange sange om 
Freedom 
Himlen er blå 
Havet bruser 
Blodet ruller 
i det rigtige liv 
med de små orme 
De væmmelige edderkopper 
Det lever 
Som byen der sydede 
Dengang i Panama 
Før en lang lang bustur 
Endte på stranden i Costa Rica 
Og det var nytårsaften 
Vandet var varmt 
Og månen fuld 
Var USA på månen 
Eller var astronauterne optaget af Kubrick i et 
filmstudie? 
Hvem skød John F Kennedy? 
Verden er fuld af mysterier 
Og hvordan kan shamanen se mig  
på den anden side af jorden?? 
Hvorfor blev der storm lige i New Orleans? 
Og hvor kom den hummer fra vi spiste på stranden 
Før vi gik i vandet klokken12 og knaldede 
Mens bølgerne skyllede over kroppen        



Og vi hørte knald alle vegne omkring os       
Der blev skudt alle vegne 
Mennesket har altid – kunne lide at fyre den af    
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 



 
ÅR 2139  
 
Kropsradaren blinkede svagt 
Hun var på vej ud af nattens sjette drømmefase 
Natten havde varet de 7½ foreskrevne timer 
En svag prikken hævede kropstemperaturen 2 grader C 
Kroppen indstilledes på dagens aktivitetsniveau. 
Hun slog øjnene op nøjagtig kl. 7.15, 
Som hver morgen siden radar og lysregulator var 
indstillet. 
Undgå mest muligt udendørsophold 
Sagde lægen 
Da han gennemførte foreskrifterne 
For eurosamfundets helbredsplan år 2130. 
Lad ikke døre og vinduer stå åbne! 
Åh hun elskede de åbne vinduer 
3 dybe rynker krøllede panden 
Så de blege øjenbryn trådte mere frem 
Som for at understrege livløshedens udvikling. 
Forsigtighed – husk det nu: forsigtighed. 
Ethvert ophold i det fri 
Tænk celleskade 
Følg altid overdækkede fortove 
Absolut ud – gør det aften 
Og for guds skyld – næse filtre! 
Næsefiltre og beskyttende linser. 
Hun følte det svært at trække vejret 
Som om denne såkaldt kloge mand tog luften fra hende. 
Alt dette nymodens udendørspjat           



Ungdommen forstår det ikke 
Frisk luft og grønne blade 
Latterligt 
I ved da træer er syntetiske 
Kun skabt for synets skyld 
En idé, en kulisse 
Iltanlæg er til for at tage sig af luftgassers balancering 
lys inden døre 13 timer 
Herefter vågeblus og TV med 3D-information om 
unionens regulativer 
Gold jord og ødelagte plantearter 
Folk fjernet fra kyster for at bo på 33 etager i betonsilo 
Og uhyggelige skabninger der fødes uden for murene 
Hvorfor se dem??! 
Hvorfor mindes dem 
Som om det ikke var slemt nok!! 
Kropsradaren standsede aggressionsudbrud nu 
Mikrochips indopereret under huden brystet målte 
adrenalin. 
Hun hadede det 
Blev som en gammeldags pære 
Der blev slukket – gået ud 
Bagefter lammende træthed 
Ikke-følelse af flad ligegyldighed. 
Når irritationen og rastløsheden bredte sig med 
rekordfart i kroppen 
Og med rekordfart nåede mod kropsradarens blokering 
Liste liste hurtigt 
Mod ungdomsværelset 
For at finde den forbudte platinplade        



Bag den store krukke faktor 85 
Tilpasset hendes hudtype. 
Pladen kunne dække mod radarsignaler 
Og hjerteslagene nærmest faldt over hinanden 
For at hamre løs med vilde rebelske slag 
Der syntes at ville sprænge den kendte 
selvkontrollerende rytme, 
Måske var det spændingen 
Det foruroligende farlige ved at være i besiddelse af 
sådan en plade 
Der fik hjertet til at reagere så voldsomt 
Som et damplokomotiv fra gamle dage 
Der pludselig gik amok 
Og kørte af sporet 
Men lægen havde glemt en ubekendt 
Den fuldstændig usandsynlige mulighed 
At hun 
Denne pragtkvinde 
Ville gå til en af byens opbyggelige ungdomsfester 
Og støde ind i normbryderen Guevara 
En samfundstrodser der havde formået at gøre indtryk 
På datteren af præmieborgere 
Før kropsradaren nåede at blokere en så uhørt impuls; 
En underborger som Guevara – lukket ind i de små 
kvoter der fik lov 
Kun i et antal på 50.000 naturligvis 
Da disse mennesker ikke kunne opfylde almindelige 
supermenneskelige civilisationskrav 
udvalgt ved grænserne ved en uofficiel metode 
intelligens og bevidsthedsniveau vurderet       



og tidligt nok til at kunne hyperstimulere 
associationsevner 
mens hjernen endnu var plastisk 
og yderst sjældent kom en naturlig variant 
kaldet AFG 
Anlæg for genialitet 
Særlig bevidsthed 
Der kunne benytte endnu ubekendte associationsspor. 
Kendte han med solnedgangen derude på sletterne 
Insekternes vej 
Var der beskeder i vinden` 
En AFG’er blev sat på det mest intensive træningshold 
For at opøve højere tankebaners kvantespring 
Og nå det endnu forudsigelige 
Hvad var mon det? 



 
SYSTEMERNE KOLLAPSEDE 
 
Og lavaen løb under buldren 
En rumlen fra jordens dyb 
Som når flyene nåede kysten 
Og sjælene rystede 
Som havets bølger der slog ind 
Over klipper 
Efter flyene styrtede ned 
Fordi to og to ikke længere var fire 
5 gik op i 361 
hvad vi regnede med 
Var i skolen 
Der faldt sammen 
Logaritmen blev til kvadratroden 
I 2009´ende potens 
Og rejsningen faldt efter braget 
Der splintrede alt 
Selv kærligheden 



 
VÅGN OP  
 
Dejlig er jorden 
Prægtig er guds himmel 
Skøn er sjælenes pilgrims gang 
Gennem de fagre riger på jorden 
Går jeg 
 
HALLO  
VÅGN OP 
 
Går du gennem alle rigerne 
Du tager til Rom 
Og nyder en ufattelig kultur rigdom 
Men når du skraldepladserne i Napoli? 
Børnene der roder rundt i bakterier 
Mafiaen der skjuler gods der 
 
VÅN OP ser du der? 
 
Du går gennem Rio 
For at opleve karnevallet 
Bruger masser af  penge og brændstof  på at komme 
dertil 
Og mens skønhederne danser for verden 
Bor familier uden for byen i slum 
Hvor hjemmet er en papkasse 
Og rotter slås med dem om føde 
Ser du det?             



 
VÅGN OP! 
 
Ser du det fagre Kina 
Udenfor turistruten 
Til kejserens underskønne palads 
Og muren der skulle adskille riger 
De fagre 
Kommer du gennem de fagre industrier 
Hvor forureningen gør det umuligt at trække vejret 
Og spildstoffer ødelægger kroppen 
Og til Afrika hvor zebraen vandrer med Elefanten 
Før den dræbes 
Og dens elfenben bruges til af  smykke kvinden 
For at tænde mandens begær 
Går du gennem krigenes land 
Hvor børn ser fædre og mødre 
Så følg slægternes gang 
Og se hvor de ender 
Du er på vej ind i en labyrint 
Gangene drejer 
 
Der var en gang 
Er på en anden vej 
Til  et forkontor 
Måske indgangen til helvede 
 
VÅGN OP 
 
                 



 
Før du går til paradis 
Med gråd over 
Jordens gang.  
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Thomas E. Kennedy 
 

The Great Master     
 
I decided to eat everything in the house.  It seemed a 
worthy project.  To void the house of food.  It would 
be a pure act in an impure world.  Bottles, jars, biscuit 
tings would achieve an immaculate emptiness. The re-
frigerator would become pure in its frost, empty, sterile 
as the white tundra.  My body would become a shelter, 
sculpture, art. 

I worked at night while the others slept, teaching 
my body to expand.  Red wine to thicken the gut.  
Milk, cold in the glass, to expand the belly capacity.  I 
started by vacuuming off leftovers.  Nothing was was-
ted.  Salami heels.  A bowl of congealing cold spag-
hetti.  I sat at the kitchen table, work tools around me:  
a loaf of Wonder Bread, tomatoes, quarters of milk, 
olives, cloves of garlic, sliced cheese in plastic wrap-
pings, oatmeal.  Up on the pantry shelf a block of dark 
chocolate.  Beneath the sink a can of brown beans in 
molasses, sardines, tuna chunks in oil.   

Sitting alone, I chewed and swallowed, chewed 
and swallowed, belched and smiled and knew I had 
found my work.  The happiness of my lips, of a full 
mouth, full throat, full belly which would continue to 
expand in capacity, continue to be full for as long as 
my work should continue, made me know I was cho-
sen, blessed. 



  The world loved me then.  Fat man.  No, man of 
appetite.  Mensch.  I drank till wine ran from the cor-
ners of my mouth, wiped it away with the back of my 
hand.  Tore meat from the bone with my teeth, licked 
the glistening fat from my lips and fingers.  I wolfed 
blue cheese on toasted buttered baguette, washed it 
down with bordeaux, gobbled raw onion on a cream-
cheesed bagel, white bread buttered thick, packaged 
salami slices, a schooner of foaming draft. 
  There was no happiness like mine. 
  I worked hard, but all my best efforts seemed fu-
tile.  Every time I eliminated a product from the house 
it reappeared the next night, or the next, or a week la-
ter.  No sooner was a jar of grape jelly reduced to a 
sticky residue than a new jar appeared and those hours 
of labor, that sense of triumph and accomplishment as 
the blade clacked against the glass bottom gave way to 
futility, resignation.  My body could never expand 
enough to contain this bottomless cornucopia.  I 
would never empty this house of food, never. 
  How could I go on?  I had to.  I went on. 
  In the end they began to hide things so that my 
nightly labors became a search and destroy mission.  
The fruit cake in the washing machine, half gallon of 
red wine in the vacuum cleaner tank.  Always beneath 
the rolls of wax paper in the utensil drawer, was a long 
flat pack of raisin cookies.  Chewie ones.  Powerful 
stuff, went straight to the colon, producing mighty 
farts, blasters in the kitchen, while the rest of the house 
slept.  I smiled with crumbs on my lips, chewing on. 



  My son sometimes woke.  ”Ready on the right!” 
he would call down the stairway to me.  ”Ready on 
the left!  Ready on the firing line!  Fire one!”  He sal-
vaged the microphone from an old tape recorder in the 
basement and went around conducting make-believe 
interviews with me.  ”Please tell the studio audience 
how it feels to smell like a giant fart, sir.” 
  In the eyes of friends and associates who at first 
had relished my behavior as a man of appetite, I began 
to see the subtle lights of revisionism.  My wife was the 
first to reveal naked contempt.  Her lips puckered, her 
eyes narrowed, her voice a whisper as she watched me 
climb out of the bathtub, water cascading from me as 
from a breaching whale. ”Christ!  You are disgusting!” 
  Many people did not see me at all, odd paradoz 
in view of my bulk, and if I tried to call myself to their 
attention, they glanced  at me briefly with incredulity, 
as if some stranger had mistaken them for an intimate, 
looked away, dismissed me with a totality that could 
only fascinate me. To be so utterly, unabashedly, unre-
servedly rejected – by a shopgirl, a colleague, a neigh-
bor, people who knew me – is a special kind of distinc-
tion, acknowledgement that one has reached a purity 
beyond the perimeters of civility. 
  I knew then that what I was about had  value. 
  Perhaps every greatness begins jovially and pro-
ceeds to labor, to transcendence of self, of gratifica-
tion, of the need to be confirmed by affection.  It be-
gins with glamor, panache.  In the beginning I was 
loved. A man who finds his work is an object of desire, 



a complete being amidst shadows.  It is supposed the 
fat are loved, but not desired. That every party loves a 
jolly fatman, while no woman does.  Not so.  In all my 
years, I never was so desired as I was after cutting my-
self free of the mooring of restraint.  Suddenly women 
were always near me, touching my belly as if it were a 
fetish. 
  At a barbecue, a block party, a PTA meeting, as I 
stood sipping punch and munching whatever had been 
provided, chatting amiably with my little girl’s first-
grade teacher, Mrs. Welch, suddenly her vivid blue 
eyes rippled with suggestion as her little half-grapefruit 
breasts touched my bicep, nipples hard as olives. 
  At a family baptism, my wife’s grandmother sid-
led up to pat my corpulent butt with the palm of her 
scrawny hand and whisper, ”I’ll just bet you give ’em 
hell in the sack, buster!” 
  They were everywhere, and Yes! I said, Yes!  I 
said yes to all of them, each and every one, but it was 
never enough:  they would have me, have my dedica-
tion, my determination, my greatness.  They would 
have my appetite!  But I went on.  No one could stop 
me,  no desire could displace my mission.  I kept on 
eating, drinking, growing,  laughing.   

But slowly, the gravity of my vocation began to 
dominate.  The jovial boy who began to free the house 
of its ballast of edibles evolved into the serious-faced 
man hard-pressed to maintain dedication to his mis-
sion, the nightly tour of duty, the scouring away of all 
that could be eatern.   



When I conquered the bathroom scale and then, 
after that, the medical scale, when my body weighed 
more than these machines were capable of reigstering, 
I realized something was happening.  I was a freak, 
yes, but I was beautiful, too.  I was beyond all the old 
measures and definitions.   

I was post-modern.   
There were times, of course, when I faltered, 

when the taste of food in my mouth was ash.  But I 
did not give up.  This was more important than me.  I 
ate.  Through the good and through the bad, I ate.  I 
stuffed my mouth, chewed, swallowed, washed it 
down, filled my mouth again.  I was loyal to this thing 
that had chosen me.  I withstood all mockery, con-
tempt, the staring eyes.   

My wife’s impatience festered.  My children grew 
beyond their innocence to see me with the eyes of 
judgement.  Their father was shameful, a beast. 
Finally, my wife requested that I see a doctor.  ”For 
your head,” she explained.  ”Clearly this is mental.”   

When I protested, they called a conference in the 
dining room and explained to me why it was necessary 
that I go away to a camp where small, slight beings of 
no consequence would program me to be like them-
selves.  My son led the charge.  He informed me, not 
without relish, that if I did not do these things they 
would leave me here alone in the house and would not 
return.  I was given one hour to make a decision.   

Two hours later, I sat in my two-man sofa in the 
living room and watched them carry their suitcases 



and hatboxes and garment bags and duffels out to a 
waiting taxi.  From within my body I watched them.  
After they had gone, when the sound of the taxi turned 
the corner and was gone, when the street outside was 
silent, the house silent, I sat alone in my sofa and al-
lowed the room to darken as the light of day slowly 
vanished.  I missed my children, as they had been 
when they were innocents.  I missed my boy’s jovial 
mockery and the days before I grew so large when my 
wife still could gaze upon me without disgust.  I sat 
there in the dark and thought back over my life, the 
things I had done and not done, the decisions fallen 
into, followed.  They did not know, my loved ones, 
the nature of my quest, the necessity for utter dedica-
tion.  They did not know.  The remainder of my jour-
ney, I saw, would be alone.   

When the house was completely dark, the 
rumbling mutterings of my stomach roused me from 
my stupor.  There was still food in the house: lard and 
grains in the pantry, jars of condiments, preserves in 
the basement.  When I consumed the last of that,  my 
work would be done.  I was afraid, but my fear was 
not unpleasant.  It had the bracing edge of duty fulfil-
led.   

On the fourth night, the electricity went out.  
Next morning, a FOR SALE sign was staked into the 
lawn.  But no one came to see the house. Days passed, 
a week, two weeks, and no one came.  The telephone 
was out.  I ran out of flashlight batteries and searched 
the house for candle ends.  I missed the air conditioner 



terribly in the summer heat, but took to living in the 
cool of the basement. 
  Sometimes at night I heard footsteps round the 
house, crunching in the pebbles of the drive or in the 
earth beneath the basement windows.  Giggling some-
times. Teenagers daring one another.  I blew out my 
candle and waited to see their eyes at my window, the 
glint of teeth. Sometimes I wearied of them and dis-
persed them with a bellow, listened to the rapid foot-
falls across the gravel as they ran for their lives, shrie-
king with laughter, exhilarated with terror.  Children 
came during the afternoons and broke the windows 
with stones.  I barricaded the door from the upstairs 
hallway.  The only way in or out was through the hur-
ricane doors to the side of the housefront and I bolted 
them with a two-by-four.   

One afternoon a man’s face peered in one of the 
side basement windows and identified himself as a 
journalist.  I did not answer.  He cocked his head, list-
ening, and I knew he knew I was there.  With a stick 
he cleared the glass fragments from the frame and 
lowered himself in.  I drew back behind the water tank 
and called out for him to stay where he was.  A mo-
ment’s silence ensued, filled with the breathing of two 
men in fear.  He squinted through the dim dusty air at 
me.  He wanted to interview me, to photograph me, to 
give me a voice for my cause.   

”Go away,” I said loudly.  ”I have no cause.  I’ve 
eaten everything. This dwelling is pure of food. Let me 
be.  I am who I am.”   



He called out questions to me, asked me about 
God, about spirits, about my purpose.  He asked what 
I meant by ’pure of food’ and whether I was fasting in 
an inner wilderness.  He used his blitz to snap pictures 
of me cowering there and asked if I were a cult and if 
it were true what the local children said, that I slaugh-
tered goats and drank their blood.  He stalked me 
through the dim cellar, he would have me in his ma-
gazine, he would have me on film.   

Finally he left.  I did not know what was to hap-
pen now.  What I told the journalist was true.  The 
house was pure of food.  Nothing remained but for my 
body to consume itself.  I lay down on the old double 
mattress I’d dragged into the furnace room and con-
templated this image of my being, like a snake swal-
lowing itself.  The final consumption to nothingness. 
The self consumes the self.  This would be my end.   

It began indeed as a consumption, pain in my gut, 
my belly, flanks, ribs.  My head swam, my mouth was 
parched, my gums ached.  My lips went dry and blis-
tered.  My dreams came as strangers at the windows.  
Once I saw a naked woman cross the basement floor, 
walking slowly in the shadows. Another time my 
father leaned into the doorway to encourage and ad-
vise me, and my son, innocent again, interviewed me 
with a banana I tried to catch between my teeth.   

On the fourth or fifth morning, I woke to an 
aroma that caused the saliva to flow along the edges of 
my tongue.  An aroma of fats sizzling over a fire.  
Groaning, sweating, I rose, followed my nose to the 



front window where I heard singing, some manner of 
mystical chant in the late summer morning.  The grass 
of the lawn, ragged now, weed-infested, still glistened 
with dew.  Kneeling over a fire was a black man wea-
ring a white robe.  A lamb leg roasted over the fire.  
The black man chanted a series of rising and falling 
syllables in a language I did not recognize.  But the 
lamb I recognized.  The juices dripping into the fire 
and exploding, the dark brown sheet of crisp skin, the 
brown-black fat, the graceful shank of bone and thick 
club of meats.   

I  took the stairway up into the garden, unbolting 
the storm doors and stepped into the sunlight.  The 
black man turned the lamb leg on its spit and conti-
nued chanting.  On the other side of the street, a scat-
ter of people murmured at my appearance on the 
lawn.  Some had cameras.  I heard the metal shiftings 
of time shutters, saw the flash of blitzes.  I approached 
the black man who lifted the spit off its brace and held 
it forth at the end of his extended arms. His gold tooth 
shone in the daylight.  One of his eyes was blind.  I 
took the lamb leg and tore at it with my teeth, chewed 
happily as the fats and juices exploded against my 
tongue.   

A young man stepped away from the crowd hesi-
tantly, crossed the street toward me, knelt in the grass.  
His head was shaved to a beige stubble, and he wore a 
saffron robe and red running shoes.  Others followed, 
sinking to their knees at the edge of the lawn.  The sun 
was bright now, though still morning cool, the air re-



dolent of cut grass and summer.  The people kneeling 
before me began to hum in unison as I tore happily at 
the mutton, gnawed the meat down to white bone, 
tearing away every last scarp of crispy gristle and skin, 
poked my finger into the end joint for a clump of mar-
row I sucked into my mouth.  Then I stood licking my 
teeth, belched into my fist and rose to my full height, 
fortified by the meat.   

The faces on the lawn turned up to me, and the 
boy in the saffron robe said, ”O Great Master:  Speak 
to us.”   

Noticing that he wore a bota looped over his 
shoulder, I said, ”I thirst.”   
  The boy held the bota out to me, and I took it, 
aimed the spout at my open lips and felt the delicious 
shock of well-tempered red wine mingling with the 
taste of lamb.  When I handed back the empty wine 
bag, the boy said again, ”Speak, Great Master.”   
  My palm lifted, two fingers raised as I had seen 
on an icon once.  I smiled, drunk on lamb and wine.  
All were silent, all faces turned up to me.  I could have 
done with a spot of dessert, but could think of no dig-
nified manner to request it.  I opened my mouth, heard 
myself pronounce:  ”Waste!”  And, ”Want!”  And 
then I was silent.   

They watched me, eyes sharp with hunger for 
more, pleading for me to give them a god, but I could 
think of nothing else to say.  So I bowed my head 
once, and heard an OOO and an Ahhh rise from the 
crowd.  Then I turned and squeezed back through the 



cellar passageway, and climbed slowly back down into 
the darkness.  Someone behind me began to clap, and 
there was a ripple of applause as I withdrew.   

The cellar was dim, dismal.  All I could think 
about was dessert, how I yearned for a sweet, and 
knowing in that yearning and in my inability to voice 
it, the first flaw in my purpose, the first breach of my 
purity, the sour taste of defeat.   

The greatness of my potential has eluded me.  
The certainty with which I began, with which my 
great body grew, has vanished from my spirit.  I am no 
longer at ease in this basement.  They come for me 
daily, the worshippers, fat most of them, corpulent 
arms laden with food, awaiting my blessing.  I rise 
daily into the light to greet them, accept their offerings 
of food, but am no longer at ease, no longer engaged 
in the devouring of a world of insufficiencies, merely 
performing to fill a belly that will never fill, to still an 
ache that never will be stilled.   

Sometimes many people come, sometimes few.  
When there are few, I worry, and when I worry, that 
worries me even more:  that my appetite will abandon 
me, that I will begin to shrink, that I will lose my po-
wer to draw followers and offerings, that I will go 
hungry.   

As gods we begin.  And end in hunger. 
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10. 1000 BLÅ LYS TIL DIT PERGAMENT 
 
Før det kom for sent, var det et dyr. Et dyr bliver ikke 
vredt, et dyr forsvarer sin adgang til eget areal, sin ad-
gang til mad, sin adgang til artsfæller og reproduktion. 
Et menneske, et rigtigt menneske, er ikke et dyr.  
 
Fodlægen er en vigtig institution. Dine sko er lavet af 
myrdet ko. Jeg når aldrig det grønne lys. Zebraen er det 
mest påtænkte dyr i den menneskelige verden. Vilkåre-
ne blandt fårene er at man også selv bliver klippet og 
kvikpulet af en vædder. En tændt lampe er en vej. I sig 
selv. 
 
Kolossale mængder eventyr er passeret gennem dine 
hænder, levende faraoer, levendegjorte guder, mytolo-
giske væsener iklædt liv og død og risiko, mennesker fra 
og uden for alle tider, i kamp om magten og æren og 
mod det onde og til helvede med alle, og oplystheden i 
mennesker omsat til magi fra fingerspidser, naturen, 
metal, mumlede overenskomster med lyttende entiteter 
eller atomkerners magnetfelter. Du må gerne opfinde 
en verden for mig at være i - Jorden set fra rummet skal 
den ligne, men den skal være tom for liv, og jeg skal 
sprede min sæd på jorden og lade mine afkom sønder-
æde mig, så de kan blive flere selv, og denne Jord må 



kun være magisk i dé af mine børn, som alligevel ikke 
lever videre til at formere sig. Kan du dét? 
 
Oprigtigt. Intet er som dét. Sandt? Who cares! 
 
Før 1000 mennesker dør skal du se på klokken og be-
mærke dig punktet på dagen, før. 
 
Jeg bemærkede dig i skyndingen. Din smukke krop 
skrev og du var borte. Skulle jeg have ventet til du kom 
tilbage - jeg kunne have drukket 1000 kopper eller 25 
ved bordet ved siden af og kun et overgreb eller en af-
slutning ville have placeret dig tilbage i din bevidsthed. 
Nu er du min tanke. Jeg har dig lukket inde. Det var 
ikke meningen; jeg vil gøre alt for at glemme dig, hvis 
ikke du sidder der igen. 
 
Svært med dialog når den rustne tomandssav vandret 
på en gammel eg skal føres af én. 
 
Kl. 18.32 i dag: Lysene på landingsbanen tændes. Sik-
kerhed frem for alt. Kl. 18:34 i morgen: Lysene på lan-
dingsbanen tændes. Sikkerhed frem for alt. Kl. 18:38 i 
overmorgen: Lysene på landingsbanen tændes. 
 
Vestivo skrev 6 bøger. De 5 er ikke fundet, den 6. er en 
samlet indkøbsliste til konen, mens han lå blind og dø-
ende; det sidste indlæg lyder: ”Bring mig dén, der aldrig 
har løjet, to lys af voks fra kuber i ørkenen, ungdom-
mens lemfældighed på flaske i blandingsforholdet 1:100, 



en røget ged, der smiler, mine øjne, og din forståelse.” 
De ufundne værker, der hver især skulle have fokuseret 
på en kardinalfølelse som bærende element i opdragelse, 
antydes af samtidige referencer at være anvendt af 
Vestivos ægtefælle som fidibusser til ligbålet. Ingen cita-
ter overlever. 
 
Manden der falder falder som ikon. Kvinden, hvis hun 
faldt, faldt som Kvinde. 
 
Stormen har lagt sig, men regnen består.  
 
 



 
HP - BANANERNES LIBERATOR 
 
Inde i skabet under køkkenbordet er der ikke som for-
ventet plasticskåle til at fryse den overskydende mad fra 
festen ned i. Der er derimod en masse skrabsammen, 
som HP ikke har set i årevis. 
 Plasticskålene skubbes direkte ud af korttidshukom-
melsen af nysgerrighed, HP begynder at stable ting op 
på køkkenbordet, og sætter de skåle og fade med mad, 
som ikke kan være der, på komfuret og på gulvet foran 
køleskabet.  
 Alle tingene har en historie. Stagerne af glas har en 
revne, som Henriette lavede, da hun slog dem sammen 
bund mod bund for at skabe opmærksomhed... han 
skubber mindet bort, tager lysestagerne og dropper den 
første direkte i skraldespanden, og den anden oven på 
fra lidt højere oppe, og den lander med en tilfredsstil-
lende lyd af glas, der går i mange stykker.  
 En lille flettet kurv er fyldt til randen med dimser fra 
genbrugsbutikker - gamle stempler, udstiksforme af blik 
formet som hjerter og grantræer og huse med røg fra 
skorstenen, et lille træhåndtag med en stang og et takket 
metalhjul for enden, som HP endnu er nødt til at gætte 
på bruges til at forstikke læder, så man kan sy i det, og 
da HP hælder alt småtteriet i bunden af kurven ud i 
hånden, åbenbarer sig en mængde små krakelerede 
perler lavet af bønner, som HP engang fik som halskæ-
de af en lille pige, der hvor han boede - som tak for et 
eller andet, han havde sagt. Det hele ryger lige i skral-



despanden, men ikke med nogen form for glæde eller 
sorg. 
 Den lille træfigur af manden med pikken, der kom-
mer ud mellem benene, når man trykker ned på dens 
hoved, virker ikke længere - pikken falder ud da han 
løfter den ud af skabet, og da han vender bunden i vej-
ret på den, ryger hovedet ned i skødet på ham. Elastik-
ken inden i er mørnet bort. Kortvarigt overvejer han, 
om han skal reparere den, men hvad skal han med fer-
tilitetshumor udtænkt af infantile hjemmesnedkere? 
Den ryger i skraldespanden med et nonchelant kast.  
 Hvad hed egentlig den fyr, som engang havde 
pikfiguren med og hylende af latter bankede den oven i 
hovedet i 2 timer, indtil HP var nødt til at forlade lejlig-
heden, fordi han ikke var i stand til at bede fyren om at 
gå? Erik? Ulrik? Ulle! Ja, man måtte ikke kalde ham 
Ulrik. Selv over for Henry havde Ulle engang holdt en 
25 minutters monolog med udgangspunkt i det fortabte 
i at have et navn, der endte på en konsonant! Måske var 
det derfor Ulle så gerne ville være venner med Henry, 
og hadede HP af et uvilligt hjerte? 
 De stablede kobbergryder med ditto pande er bare 
flotte, men dødsensfarlige at lave mad i, havde Henry 
fortalt ham. HP ved den dag i dag ikke, om det er rig-
tigt, men flotte, det er de stadig - plettede af tid og ilt, 
men med en glød, der giver ham lyst til bare at koge en 
grydefuld vand... Hvis altså ikke det hårde vand i ejen-
dommen omgående ville afsætte en rand af kalk, han 
ville blive nødt til at pudse af!  
 Han sætter kobberbunken fra sig på gulvet og fisker 



en Irmaplasticpose med noget tungt i ud fra bunden af 
skabet. Det er som at finde en ekstra gave, efter at 
gæsterne er gået, og han venter lidt og nyder følelsen, 
før han åbner posen og ser ned i den. 
 Det er en skål med bananer... En skål med grønne 
striber på kanten, og grønne cirklende striber på inder-
siden med en fingers mellemrum ned mod fadets bund, 
og her og der er malet bananer, meget naivistisk på 
grænsen til det inkompetente eller med masseproduk-
tionens hjertedød, men der er alligevel et eller andet 
over skålen, som siger... Bananer! Det er en skål til 
bananer!  
 Kraften, mindet kommer tilbage til ham med, er nor-
malt forbeholdt de situationer med Henry, han helst 
undgår at tænke på. Bente. Hun hed Bente, og kunne 
næsten ikke have heddet andet - selvom situationen, der 
udfolder sig inden i ham og uønsket fortrænger køkke-
net, minder ham om mange mange timer, hvor han 
vedvarende fortalte sig selv og hende, at hun var meget 
mere, end hun fremstillede sig selv som. 
 Perioden med selvmordstanker havde varet så længe, 
at HP havde taget sig sammen til at besøge sin læge. 
Der havde kikket på ham 20 sekunder og derefter hen-
vist ham til psykiatrisk ambulant behandling på Bispe-
bjerg Hospital. Tag hellere derud i dag, havde lægen 
sagt, og straks efter set ud som om, at recepten var skre-
vet og deres møde overstået. "Skal jeg give beskeden 
videre til de andre, der venter?" havde HP til sin egen 
overraskelse sagt til lægen. Der blot havde set uforstå-
ende på ham. 



 Selvom uviljen mod lægen har holdt sig frem til i dag 
- HP kan mærke vreden i brystet igen, varmen der spre-
der sig og strammer over hjertet - havde han alligevel 
lyttet til ham, da endnu en uge med daglige besøg af 
remedieovervejelser var gået. Og sjovt nok havde det 
hjulpet en smule blot at blive interviewet af den visiter-
ende sygeplejerske - i hvert fald havde han udholdt 
endnu to ugers ventetid, før han kunne begynde i en 
"snakkecirkel", som han døbte det psykiatriske dag-
ambulatorium.  
 De var alle sammen meget længere ude end han selv. 
Manden, der savnede sin døde kone; den midaldrende 
kvinde der aldrig var kommet sig over skolemobningen; 
den unge pige, men ældre end ham, der konstant hørte 
stemmer fortælle hende, at hun skulle give alting bort, 
som sad og knugede en tynd cardigan omkring sig med 
begge hænder som om det alligevel ville være for meget 
at være nøgen; et par stykker til, han ikke husker ansi-
gterne på, som havde mistet alle ejendele og forældre 
alt for tidligt, eller for sent... og så Bente.  
 Bente var en mus. HP havde aldrig mødt en ægte 
mus før. Mus forekommer i film og i bøger, de har til 
hensigt at skabe og udvikle eller komplicere andre 
karakterers udtryk, men spiller sjældent en væsentlig 
rolle, hvor de selv får lov at udvikle sig. Og Bente havde 
først nu fået lejlighed til at vokse, børnene flyttet 
hjemmefra, manden gået med en yngre model et halvt 
år forinden, og hele hendes verden var faldet sammen.  
 HP krymper sig ved tanken om hendes blik, mens 
hun fortalte om denne ægtemand, som i sytten år havde 



vadet hen over hendes følsomhed og mangel på sofisti-
kation. På hendes historie havde det lydt, som om hun 
engang havde haft energi at kalde sin egen, men 
hvornår hun var begyndt at leve sin mands liv var ikke 
til at sige. Summa summarum stod hun nu på egne ben, 
og hun var ganske regulært angst for alt, som hun 
tidligere havde spurgt ægtefællen til råds om eller udført 
på kommando.  
 Hendes frisure havde haft et eller andet rebelsk over 
sig, der enten var resultatet af denne nødvendige foran-
dringsproces, eller en naturlig modstand, der havde 
forhindret hende i at bukke helt under - i hvert fald 
havde HP sanset et sådant spændingsfelt mellem hen-
des rebelske hår og hendes museudtalelser og selvhad, 
at han ikke havde kunne lade være med at tage fat i 
hende efter snakkecirklen. 
 De havde delt en kop kaffe i ambulatoriets kantine - 
ingen af dem havde nogen penge, men HP havde tigget 
sig til en enkelt kop hos kantinedamen, for hvem sådan 
praksis tydeligvis ikke var usædvanlig - og sjovt nok var 
ordene kommet til dem begge, sammenhængende og 
relevante og ikke som i cirklen, hvor tre hospitalsperso-
ner havde registreret alles ord og bevægelser. Da de 
blev smidt ud, var de gået på café, og da dén lukkede, 
var de gået hjem til HP. 
 HP kan ikke med nogen præcision genkalde sig, 
hvad de talte om i alle de mange timer, men følelsen 
ankommer og fylder ham. Bente er et hjertevarmt men-
neske med en meget tynd skal. Fuldstændig uden 
prætentioner, og uden ambitioner, men der ér drømme. 



Urealistiske drømme, synes hun selv, men HP hopper 
straks på vognen og forsøger at få hende til at se, at 
fremtiden er det man selv laver, og at man når som 
helst kan risikere at dø, så hvorfor ikke bare springe ud i 
det...?  
 Hun havde holdt ham i hånden hele aftenen, ikke 
knuget, bare holdt, mens hun lyttede til ham forsøge at 
flytte hende med logik. "Hvad med dig selv?" havde 
hun ikke spurgt, men han må være kommet til at stille 
sig selv spørgsmålet, for dér i køkkenet vælter pludselig 
dødstankerne op i ham med en kraft, så han kommer til 
at se sig omkring efter et eller andet remedie... Bente 
havde kunne se det på ham, og uden at spørge ham om 
noget, havde hun ført ham ind til hans seng og kluntet 
klædt ham af, og kluntet forsøgt at elske med ham, ind-
til han forbarmede sig og havde taget teten.  
 Det havde været en katastrofe. I hvert fald hvad 
angik det seksuelle. I dette sekund kan han se, at hun 
både fik ham til at træde i karakter og selv trådte i 
karakter - i det mindste ved at udvise mod til at følge sit 
hjerte. Men dagen efter havde han skammet sig, og løjet 
sig til at skulle forlade lejligheden, så han kunne få 
hende ud. Alligevel havde han lidt senere ligget og 
snuset til hendes trusser, som hun ikke kunne finde, da 
hun klædte sig på. Og onaneret sig frem til en ideel 
situation, hvor de var ligeværdige og elskede hinanden 
og svedte i hinandens arme, og intet var galt. 
 De næste par dage tænkte han sig svimmel med 
tanker om, hvor vidt han skulle møde op til næste 
snakkecirkel eller ej, og tog ikke telefonen, når den 



ringede. Men dødstankerne vendte tilbage i takt med 
undgåelsen af Bente - uagtet at det reelt set kunne være 
hvem som helst, der ringede. Da dagen oprandt, var 
han derfor moden til at tage af sted - han følte sig syg 
helt ind i sjælen af lede ved sig selv og behøvede at tale 
med nogen, hvad enten Bente var der eller ej.  
 Næsten det samme gentog sig - HP syntes, at alle 
havde det værre end ham selv, og selvom Bente virkede 
stærkere end sidste cirkel og hverken så anklagende 
eller udfordrende på ham, besad hun stadig den samme 
tiltrækkende kompleksitet - som en opgave, han måtte 
løse, eller dø i forsøget. Og de havnede hjemme hos 
ham. Og de havnede i sengen, denne gang efter en 
ligeligt delt flaske vin, men Bente var ikke vant til at 
drikke, og alle de følelser, der var bundet inde i hende, 
væltede ud og forvandlede hende til en igle, der klam-
rede sig til ham, og forsøgte at presse hans skød ind 
igennem sig, kradsede hans ryg til blods i forsøget på at 
holde fast, og kyssede ham igen og igen med hans 
hoved holdt fast i sine hænder. Og selvom han i ud-
gangspunktet var ophidset og afslappet af vinen, fik han 
meget hurtigt nok. Der var også noget ved hendes løse 
hud og slappe bryster, der generede ham.  
 I dag, på køkkengulvet med Bente liggende på sen-
gen foran sig, kan han ikke se, hvad der skulle være galt 
med hende, men den gang var han nødt til at flygte ud 
på toilettet. Og fake at kaste op, da han havde været der 
så længe, at hun kom og bankede på døren for at høre, 
om der var noget galt. 
 Han var gået i baglås igen. Havde undskyldt sig med, 



at han ikke så godt havde kunne tåle vinen og behøvede 
at sove - men følelsen af væmmelse og erindringens 
væmmelse ved at ligge op af hende og ikke turde bede 
hende om at gå får igen alting til at knuge sig sammen i 
ham. Han har lyst til at smadre et eller andet, en følelse 
der ikke har været på besøg meget længe. 
 Fadet. Han sidder stadig med fadet i hænderne. 
Løfter det op over hovedet og skal til at smadre det ned 
i gulvet mellem sine ben, da hun uventet ankommer til 
hans dør og bekymret spørger, om han har det skidt, si-
den han ikke er komme til den sidste cirkel. Og da han 
svarer afvisende, rækker hun ham irmaposen med 
fadet. "Det er en gave", siger hun.  
 Der er nogle trækninger omkring hendes øjne og 
mund, som siger et eller andet, han i det øjeblik ikke er i 
stand til at tyde, men som afslører sig, da han trækker 
fadet op af posen og holder det i hænderne, stående 
inden for i entréen, med Bente stående ude på reposen. 
Hans øjne har vel sagt det hele, men hans bemærkning, 
da hun undskyldende forklarer: "det er et fad til bana-
ner", får hendes ansigt til at krakelere, øjnene slukkes 
for enhver glød, og musen kommer frem og klæder hen-
de i gråt, huden mister al kulør, håret ophører med at 
reflektere, og et gråt skær falder over hendes tøj, som 
om hun står under et dryssende loft i en nedrivning. Og 
inden han kan nå at sige mere, er hun vendt om på hæ-
lene og stormet ned af trappen med en lyd som om hele 
hendes ulykkelige liv har fundet udtryk i én eneste tone. 
 "Nå, du kan godt lide bananer!" sagde han. Det var 
dét, han havde sagt. Ikke tak. Ikke budt hende indenfor. 



Ikke noget. Det var dét, han havde gjort. Den lukkede 
dør. Dén dør, Henry efter Arlen uden vanskeligheder 
kunne dirke op, og mase sig ind ad. Og forvandle ham til 
en mus.  
 HP sætter fadet forsigtigt ned på gulvet mellem sine 
ben. Trækker spontant den sprut- og svedstinkende T-
shirt op over hovedet og tørrer årenes støv af fadet. 
Farverne er alle sammen Bente. Farverne, og bananer-
ne, som i umage dans på de kluntede, grønne linier, gør 
fadet til dét sted i verden, hvorfra bananer bedst kan 
kalde og lokke og bede om at blive spist. 
 I døråbningen træder han ud over dørtrinnet og kys-
ser hende forsigtigt på kinden. Nej, det er ham, der bli-
ver kysset af Bente, som med fadet knuget i armene og 
et træt, men imødekommende lille smil, derefter lukker 
døren bag sig. Og efterlader ham til at gå ud i verden, 
med fred.  
 



 
VINTERMENNESKE 1  
 
NEDE PÅ MARS 

Rumdragt på, klik! vi er inde i maskingeværet, her er 
trangt, vi må lige, vi må lige, løfte dynen, løfte dynen. 
Ske på ske. Ske på ske. Ske på ske, sådan løfter vognens 
hjul sig selv, og vognen fra jorden, op er den på vej, den 
vej gud bor, eeeeeeer der nogen hjemme i denne ver-
den, hvorfor er der ingen hjemme og nu kommer de alle 
sammen de kommer løbende over bakken og de vinker 
og skriger at de har set os og vognen stiger. Vognen sti-
ger, og de råber til os fra sandet, de råber til os fra san-
det og kaster med spyd efter vognen, de har glemt at 
binde reb til spyddene, de kaster deres spyd; de står i en 
cirkel og bliver højere og højere, de vokser op mod 
vognen, de vokser og kaster deres børn efter os, vi skal 
tage deres børn med, nej nej nej, deres børn vil tynge 
vognen ned, de vil bare frelse os, jeg tager min pincet 
frem og plukker mine øjenbryn mens himlen braser 
sammen; mens himlen falder, holder du på gelænderet 
da strømmen slås til og der står flammer af dit hår, du 
er levende brandbar, og fremmed på vognen du kaster 
dine blikke ud over rælingen og ser hen på mig med 
tomme øjenhuler, der er ingen grotte dybere end dine 
øjenhuler, jeg vil ikke, jeg vil ikke gå hen til åbningen 
ind. Og nu dækker de dig til, nu dækker de dig til med 
jern fra en russisk by. En sommerdag. Det er en som-
merdag. En sensommerdag på Mars. 



 
VINTERMENNESKE 3  
 
ØNSKETÆNKNINGENS PARADISISKE EKVILIBRIUM 

På trods af vejarbejdet i køkkenskålen er jeg sulten. 
Minimale åbninger ind til en anden verden gør mig 
altid sulten. Klokken er kvart over tre og solen står ind 
ad vinduet, rammer pladehylder og pladerne falder ned 
og lander på gulvet ved siden af skovlen. Skovlen puffes 
af lufttrykket og falder over på vasken, og risene. Risene 
drypper ud og ned på gulvet. Hér er ikke som du gerne 
vil være, hér er ikke som nogen ønsker at være, hér er 
ikke nogen form for kontrol...! Andet end måden, vi 
danser på, som vi danser på når det begynder at blive 
farligt. Og det bliver tit farligt, når vi løfter burene i 
skørterne og famler mod små pelsdyr og aer dem og 
tror at de er større end de er, men forestillingen finder 
sted fantastisk, det er ønsketænkningens paradisiske 
ekvilibrium, måske du ska det, ja’det-ja’det-ja’det, må-
ske du ska’det-ja’det-ja’det-ja, og hvad du tænker på er 
nok til at fylde hele skålen og røre rundt, tilsætte andre 
væsentlige ingredienser og røre rundt; sætte i ovnen og 
skrue op for varmen og sætte uret på rigeligt er tilstræk-
keligt med tid, men du tænker at du skal det, mens du 
tænker at du skal det, at måske du ska det ja’det-ja’det-
ja’det, det er her det hele falmer svinder løftes op fra 
jorden og ind i evighedens køkken og svinder bort og 
fader ud, jeg er sikker på det nok skal gå, jeg er sikker 
på det nok skal gå, strubehost, jeg er sikkersikkersikker-
sikker... på det nok skal gå. 
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DEM DER STÅR NORMALT OG LER 

Min kærlighed til vand er stor.  
Jeg nikker.  
Og nikker.  
Min kærlighed til vand er langsom.  
Jeg forstår ikke, denne klokke-lighed. Jeg forstår ikke, 
dette håndtag.  
Der forsøger at skubbe mig ud i vandet. Jeg skubber 
imod. Jeg skubber igen.  
Det er aldrig forsøgt før. Jeg ved det. Ingen skubber til 
nogen, når de elsker det.  
Ingen skubber til mig, når jeg elsker vandet.  
Mine fødder, skridspor, bræmme af sand, lava, små-
sten, krebs og smådyr der bliver kvaste. Ingen ind i fol-
den.  
Jeg fatter ikke.  
Jeg fatter ikke presset.  
Jeg fatter ikke gennemløbet, jeg fatter ikke sidesporene.  
Hvor mange er vi hér der skubbes?  
Og presses?  
Og mases mod vandet!  
Hvor mange af os er dem?  
Der står normalt og ler? 
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SMELTER ØJNENE, BOTNIK? 

Botikken er botnik i hjernen på botnik, blip blip botnik, 
far mig til de fjerne lande, sådan botnik, bom bom, 
botnik, bom. Af sted med os, vi spiller på din rygge-
svarer sådan spiller spiller spiller, bom bom, botnik, 
langusterfremmelse i verdenshavene, hjem til languster 
med tog og med bus, hjem af sted afsted, hjem langus-
ter bimbot, bim, bim, botnik, strømmer flammer farver, 
hjem afsted, bom bom bom, vej blink vej blink vej 
blink, botnik dumme botnik ikke botte bum bik bit om 
på ny, fy! botnik lille botnik store botnik, grænsevej 
hjem, bim botnik, bim botnik, grænseløse lille ven og 
sådan er vi flasket, glasset op, vi er på muren og ser ud 
over havet, dér er ørkenerne isen smelter vore øjne, vi 
er botnik, bim, botnik hjem og fissefaren drevet over, 
hjemmeløs, kom så BotNik, kom Så Botnik, faren ven-
ter. faren venter, travelase, ekstase, synkopase, amylase, 
dase dase dase, botnik bom bom bom, dase botnik bom 
bom bom, botnik bok, botnik bom, bom bom, botnik! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -botnik. ill: Lars Nielsen Sødergren- 
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SUBLIMINAL PENETRATION 

Chokeffekten jeg kom hjem til var en TV-analyse, der 
rummede op til flere subliminale meddelelser, som alle 
fokuserede på mit underliv og jeg lukkede for det straks!  
Jeg lukkede for det straks! Jeg lukkede straks op igen og 
lod budskaberne om parring skylle ind over mig, sexpi-
stoler og spermgeværer og falliske nøgenejendomme og 
borderlinehandicappede med nem adgang og forelskede 
kolportører med sadistiske træk, der inviterede til sam-
liv over telefonen med en kolbeløs halskatar, hrmm 
hrmmmm hrmmmm.  
Det er meningen jeg skal tage imod det, og jeg lader det 
skylle ind i mig fra alle sluser, og får de ikke Petersen-
ratings på det her er det fandme deres egen fejl, det er 
fandme deres egen fejl, jeg er det letteste offer for denne 
penetration som nogen har set. Jeg er det letteste offer.  
Jeg er et barn af denne tid, hvor ingen vil mig noget.  
Hvor ingen. 
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HAVENISSE IKKE TAVS 

Jeg havde aldrig forestillet mig, at orkesteret ville be-
gynde før mig, jeg havde aldrig forestillet mig at være 
alene herinde.  
 
Jeg troede jeg var forbundet og ny, jeg troede jeg var 
forbundet, men flokken er borte og borte og borte.  
 
Jeg troede jeg skulle komme til denne dag med mig 
selv.  
 
Jeg troede jeg var nødvendig nisse, jeg troede jeg havde 
det der sku til men jeg er skuffet og den lyd vil ikke 
vibrere hér i dette rum.  
 
Jeg troede jeg sku være stille, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddrag af teksterne til  
VINTERMENNESKE de første 100 år om 
A/V og skriftlige indkast til elektrostøjorkestret alarm112 
(CD og teksthæfte, 2010 - http://vinter.menneske.dk) 
 

http://vinter.menneske.dk


 
❊ 
 
hvor vi elskede denne jord der var 
intet sted vi ikke ku være intet 
kontinent  

ingen landzone ø indhegning stue 
vi ikke ku respektere fordi alt var ét  
og samme sted 
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Christian Borup 
 

 
Vi var vist egentlig rigtig gode sammen. Det var vist 
det vi var. Var det den sædvanlige sande kærlighed, 
eller var det noget endnu mere? Engang var vi noget 
sammen. Så sidder jeg på den anden side af bordet og 
ser ud over to portioner smørfisk med ris og lige ind i 
dine øjne, og så kan jeg pludselig ikke huske dit navn 
længere. Selv om dette ansigt er præget i min nethinde 
for altid. Du rækker ud efter saltet, som du altid rakte 
ud efter vandglasset ved sengen. Vi kender begge 
vanerne. Vi har modtaget hinanden. Da vi endelig får 
navigeret os frem til kaffen har jeg i timer behændigt 
undgået at sige dit navn. Du har intet bemærket. 
Ligesom du intet bemærkede den onsdag nat på 
hotellet, hvor jeg stod op, mens du sov, og tilbragte 
natten med Bella i værelset ved siden af. Den morgen 
kunne jeg heller ikke huske, hvad du hedder. Du 
betaler regningen med et kreditkort, og jeg sniger mig 
til at læse din underskrift. Det slår mig, at min liv er 
helt anderledes, end jeg troede. Dit navn er Bella, og 
nu er det mig selv, jeg ikke længere kan huske. 
 
❊ 



 
Det er ikke sjovt at få fåresyge den sommer, hvor man 
fylder fem. Det er ikke sjovt at følge elskerinden til 
ambulant tarmundersøgelse. Det er heller ikke sjovt at 
være til generalforsamling i en forening, der efter-
hånden kun har 23 medlemmer. Men sådan er livets 
betingelser vel for de fleste? En morgen vågner man op 
med smerter i kinderne og kæberne, og når man spejler 
sig i den nederste firkant i den franske dør ind til fars 
og mors dagligstue og skrækslagent må fastslå, at 
ansigtet ikke længere er ens eget, så er det første gang 
man bliver usikker på sin egen eksistens. Anden gang 
er, da jeg står og ser på dine tarmvægge på den lille 
japanske TV-skærm. En rødgrå tunnel, som din 
bulimiske næring aldrig når ned i. Så bliver jeg usikker 
på din eksistens. Senere, da jeg har forliget mig med, at 
jeg kun eksisterer via min faglige ekspertise og nær-
mest tilfældigt opdager, at ingen er interesseret i, hvad 
jeg går og er så kompetent med, bliver jeg usikker på 
fremtidens eksistens. Så er der talt til tre. Lægen føler 
efter under øret. Hævelsen af  glandula parotis er faldet 
lidt. Jeg kan komme ud og lege om et par dage. Den 
anden læge vender sig uinteresseret mod skærmen, 
mens han bakser med at føre lyslederkablet endnu 
dybere op i dig. Der er ikke noget at se. Han gider end 
ikke starte videooptageren. Menneskets indre er tomt, 
mørkt og uden næringsindhold. Under eventuelt 
beslutter vi at opløse foreningen ved næste ordinære 
generalforsamling. Mødet opløses i god ro og orden. 
Nu skal der spises.         ... 



 
❊ 

 
Han ligner en tyk gammel mand, som han står dér på 
talerstolen og har glemt at knappe bukserne. Hun ser 
sig om for at se, om tilhørerne har bemærket det. 
Hvorfor giftede hun sig egentlig med ham? Han starter 
foredraget på samme måde som altid: Al udvikling 
foregår i ryk. Hun kan se, at han er træt. Han fik ikke 
sovet nok på flyet. Store trin og små trin. Hvor er han dog 
en kedelig mand. Han er lige startet, og har allerede 
glemt, om han lagde brillerne til højre eller til venstre 
for manuskriptet. Virkelig udvikling er ikke en støt stigende 
kurve. Nu klør han sig under armen. Den nye Armani-
deodorant er for skrap. Han får en af  sine kasten sig fra 
side-til-side nætter. Trin er forudsætningen for al vækst. 
Hun ser ned på sin Gucci-taske på gulvet. En fremmed 
hånd er ved at forsvinde i den. Der findes ingen hurtige 
løsninger. Et håndled hviler nonchalant på lynlåsens 
takker, mens fingrene bevæger sig i små professionelle 
ryk. Hun ser sin pung forsvinde mellem stoleryggene. 
Udvikling er at være på vej op ad en uendelig trappe. Hånden 
tilhører den velklædte, ældre herre på rækken foran. Og 
hvert eneste trin er en udfordring. Den ældre mand rejser 
sig og går. En rystelse, et chok. Hun vælger ikke at 
reagere. Ægte udvikling er for de få. Brillerne ligger til 
venstre. En rejse mod dit sande jeg. Passet ligger i hotellets 
boks. 
 
❊ 



 
Du har snakket om din nye åbenbaring. Dit syn. Dit 
yndigste skue. Din erobrede skønhed. Din eneste ene. 
Du har beskrevet hendes ynder med ord, der har så 
mange sløjfer og forsiringer, at vi venter os et åndesyn, 
en engel med et vingefang kreeret til de allerhøjeste 
luftlag. Vi forventer os meget af  din nye kæreste. Hun 
må være noget særligt, for vi har aldrig set dig så 
begejstret, stakåndet og nyfriseret. Du har skiftet hele 
din garderobe ud. "Hun er et yndigt syn", siger du og 
vender øjnene mod himlen, så vi er helt bange for, at 
du skal falde bagover. En fredag aften foran biffen 
møder vi hende endelig. Hun halter en smule og er 
mere rundrygget, end vi havde regnet med. Hun 
rækker hånden ud og siger: "Goddav, jeg er Britta", og 
hendes øjne og mund åbner sig i et guddommeligt 
smil. Kærlighedens veje er slet ikke så uransagelige 
endda. 
 
❊ 



 
Jeg placerer strategisk hænderne på køkkenspisebordet 
og tegner for dig, hvordan jeg har det med dig. Jeg 
spytter på plastikdugens roser og prøver at tvære den 
røde følefarve ud. Tegner et omfattende fornærmelses 
vejnet med neglene. Jeg skruer benene af og viser dig 
de skinnebenssår, som vort samliv har givet mig. Jeg 
lægger mit hoved på bordet og lader dets mund 
fortælle hele historien forfra igen på halv hastighed. 
Jeg ryster armene af, så de danner et her-bor-vi-kryds 
på bordet. Det var lige her, at alle pinslerne udspillede 
sig. En time og fireogtredive minutter senere har alle 
mine løsdele forklaret, hvad der er galt. En performan-
ce ud over det sædvanlige. Som tak klapper du respekt-
fuldt i hænderne, men ikke længe nok til et da capo. 
Det blev aldrig helt til kunst. Du samler din tomme 
popcornsspand op og forlader sofarækken. Min torso 
tilter opgivende ind i lærredet. 
 
❊ 



 
Han vil gerne rejse ud. Der må være noget - eller 
nogen, der venter derude. Han har set det i forvirrede 
drømme og visioner efter for mange nætter på værts-
husene. Han vil gerne rejse ud, men mangler kom-
passet. Og kortet over det eneste virkelige hjemland. 
Hun er altid på vej mod horisonten. Alt, der er fjernt, 
er det rigtige. Det hele er for indviklet her. Der er for 
mange indviklede mennesker. En dag får han et brev. 
Hun har giftet sig med en albaner. Toget er på vej 
mellem bjergtinderne. Den bløde sne ligger som hvide 
brystvorter højt over skinnerne i dalen. Du er træt, og 
lægger dit hoved på min skulder. En vinbonde smiler 
og nikker. Han kender kærlighedens rejse, selv om han 
aldrig har forladt denne dal. 
 
❊ 



 
Der er ingen spor 
ingen gulnede fotografier 
ingen dokumenterende råfilm 
ingen MMS’er 
ingen mindeplade 
ingen kryds på postkortene 
intet nævnt i Michelin 
intet navn i atlasset 
heller ingen 
lodret laserstråle, der kan ses fra Månen 
 
Alligevel var det lige her 
det skete 
 
❊ 



 
Tredive år efter 
noget vigtigt 
mødes vi tilfældigt 
på en rulletrappe 
 
Du er ikke den 
du var 
der er alder i dine bevægelser 
og noget mørkt i dine øjne 
 
Selv er jeg selvfølgelig stadig den samme 
 
❊ 



 
Derfor er der kun tre nøgler i nøgleringen på kommoden 
Den unødvendige, fordi du allerede er inde 
Den daglige, fordi aluminiumspostkassen sidder ude 
ved bøgehækken 
Den mulige, fordi bilens vanger kan gøre dig til trækfugl 
 
Den nødvendige, fordi du på et tidspunkt skal ind 
 
❊ 



 
Fødder 
 
Når man sidder på et built-up tag, som man sidder på 
sengekanten tidligt om morgenen, så er det et velvalgt 
tidspunkt at tænke lidt dybere over tingene. Buddha 
sagde, at mennesket er styret af begær. Freud gentog 
succesen et par tusind år efter, og teorien blev også da 
vel modtaget. Og siden er der mange, der har gjort sig 
tanker om, at der måske kunne foregå noget andet i 
mennesket end blot kemi, men sagt sådan ligeud, så har 
man altid en snigende fornemmelse af, at der alligevel 
er noget, der ikke rigtig stemmer. 
 
"Det må du selv finde ud af", siger de andre altid. Men 
sådan noget er slet ikke så let, når man ikke véd, hvem 
man selv er. Den eneste kvinde, man rigtig har elsket, 
får man alligevel aldrig lov til at få. Det er næsten en 
naturlov. Mennesket er styret af begær. 
 
Når man sidder på et fladt tag, som man sidder, når 
man lige har svunget benene ud af sengen om morge-
nen, ja, så er tiden kommet til at tænke over sådanne 
ting. Over alt det, man tænker for lidt over det i det 
daglige. 
 
Der er langt ned. Tilstrækkelig langt ned. Højhusene 
ligner betonsukkerknalder, som en gud med misforstået 
ordenssans i et øjebliks distraktion har placeret midt i 
denne serpentine-ørken af motorveje. Og så sidder man 



altså her. Med panorama-udsigt over motorvejenes 
båndsalat. Man kunne lige så godt have siddet et andet 
sted, men nu har man altså valgt at sidde netop her. El-
ler også er der noget, der har valgt for én. Mennesket er 
styret af et begær, men det er ikke altid ens eget. Samti-
dig er man jo, som et voksent og logisk menneske rime-
lig bevidst om, at det netop er her, man sidder. Og ikke 
det andet sted. Man er jo selv gået herhen. Men et er, 
hvad man gør, noget andet er, hvorfor man gør det. 
 
Du var en smertefuld smuk kvinde, og mænd skal be-
skytte kvinder - især de smukke. Gå i krig for dem. Slås 
for deres ret til at være smukke og kvindelige. Og samti-
dig skal man være en blød mand, som en kvinde kan 
tale følelser med. Et altid opmærksomt lyttende øre 
med testikler. Manden arbejder og tjener pengene, så 
kvinderne kan føde og beskytte børnene. Man skal være 
meget stærk. Og samtidig meget blød, når der er brug 
for dét. Manden tager sig af kvinden. Kvinden tager sig 
af sønnen. Barnet vokser, indtil dets begær gør sig gæl-
dende, og så starter det hele forfra. Sådan er kæden. 
Manden sætter hjulet i gang, men kommer aldrig med 
ud at køre. Hvem tager sig af manden? Det kan man 
ikke vide. Det må man selv finde ud af. 
 
Steen er en flot fyr. Man ville måske endda kalde ham 
smuk, hvis man altså havde sans for den slags. Og 
Steen har masser af tid. Steen bruger sine vågne timer 
på at vedligeholde sig selv. Steen har alt, fordi han in-
genting har. Ingen familie, ingen forpligtelser og intet 



job. Steen kender altid nogen, der kender nogen, der 
har et par billige DVD’er til overs. Steen regner i odds 
og procenter. Steen har kun Steen, og det kan sagtens 
fylde hele universet. Derfor passer Steen sig selv bedre, 
end en mekanikerlærling passer på sin sjældne ameri-
kanerbil. Sådan er Steen bare. Masser af mund og tes-
tikler. Selv er man anderledes. Mere stille måske. 
 
Når man sidder og ser på sine fødder om morgenen, 
undrer man sig over, om disse skrøbelige skinnebens-
ombukninger er i stand til at bære kroppen hele vejen 
hen til kontoret. Man spørger sig selv, som var det et af 
livets store spørgsmål: "Kan disse fødder bære?" Efter 
at have sundet sig lidt og fjernet søvnen fra øjenkroge-
ne, rejser man sig forsigtigt op og står på dem. Træder 
med dem. Træder på dem, og det forunderlige sker: 
Fødderne holder. Meget går ud over en eller anden, 
men alting går ud over fødderne. Fødderne skal bære 
det hele. Fødderne slider trapper, fortove, forgænger-
overgange, rullende trapper og de smalle gange mellem 
kontorlabyrintens staldbåse. Kvæget marcherer i takt, 
indånder den samme tørre ventilerede luft, følger de 
samme gamle veksler, skubber sig ind foran hinanden 
for at komme først til truget eller boltpistolen. De lang-
somme må enten sulte eller komme for sent til målet. 
Så nære og fjerne er man hinanden på samme tid. Efter 
otte timer er man på vej tilbage: Gange, elevator, trap-
petrin, parkeringskælder, kobling, speeder, bremse, ele-
vatorgulv, fem etager op, linoleum, sisal-dørmåtte, pla-
stik-tærskel, bøge parket og ulden sengeløber. Og dér 



ligger konen så med Steen. Bøge parket, plastik-tærskel, 
linoleum, elevatorgulv, tre etager op, tærskel, perlegrus 
og built-up tag. Og tankerne. 
 
Morgener er ellers altid noget særligt, set fra vinduet i 
vort køkken på femte sal i blok 10. Nogen gange ser 
man en udsigt med skyer. Andre gange de kulørte 
Bilka-myrer, der slider tilbuds-fodtøj og spraglede jog-
gingdress på bunden af betonkløften. Fødderne skal 
bære det hele. 
 
Kan disse fødder flyve? De står på luften. Underligt 
usikre på fremtiden. Måske fordi man aldrig har stillet 
spørgsmål. Er der en dybere mening i alt dette skomis-
brug? Hvorfor skal fødderne altid være de sidste til at 
modtage respekt. De gør jo alt arbejdet. Folk siger: "Jeg 
forlader kun dette sted med fødderne først". Kan man 
være sikker på det? Skal kisten være mærket med fart-
striber, så hovedet ikke ved en fejltagelse kommer først 
ud? Man kan aldrig være sikker. Det må man selv finde 
ud af. På den måde rehabiliteres fødderne i sidste øje-
blik. Lige før, det for alvor er for sent. Lige på stregen. 
Lige på tærsklen. Præcis i det øjeblik, hvor de ikke kan 
bære mere. Det er der en vis unuanceret trøst i. Hvor 
fod i hose er der tilbage, når man er fløjet ud fra otten-
de? Hvordan ser resten af anatomien ud? Helt anderle-
des end Steens, uden tvivl. For Steen vil stadig se lige 
godt ud. Han kan friskt stå op om morgenen, svinge 
benene resolut ud af sengen, gribe håndvægtene og gå i 



gang med sin intensive selvvedligeholdelse. Erobringen 
af en ny dag er begyndt. 
 
Selv sidder man her på kanten af ingenting. Man behø-
ver bare læne sig forover for at kunne se ind ad vindu-
erne nedenunder. Det er nede bag vinduerne på femte, 
at man plejer at leve sit liv. Når man ser derind i forbi-
farten, kan de også se tilbage. Hvis de er hurtige. Når 
man kan se de andres øjne, kan de også se tilbage. Det 
virker begge veje. Det har man da fundet ud af. 
 
Du er dig selv. Steen er sig selv. Selv er man vel også 
næsten sig selv. Man fødes som sig selv. Resten må 
man selv finde ud af. Man har et nummer og en me-
ning, der bliver mindre og mindre, efterhånden som 
årene går. Og en eller anden grusom morgen vågner 
man op og opdager, at man har glemt at spørge til den. 
Hvordan har meningen det? Hvad mener den egentlig 
om det hele? Kan man ændre noget? "Hvordan går 
det?", "Jo tak, så længe fødderne holder, så går det 
fint!". 
 
Så sidder man her, tre etager over sit soveværelse, hvor 
du ligger i arm med Steen. Man skulle i virkeligheden 
have været et helt andet sted. Til messe i Frankfurt, 
hvis ikke firmaet havde fyret de overflødige. Man tror 
man er vigtig. Man tror på sin funktion. Men man kan 
altid erstattes. "Dazz ist masser af arbeit at få", sagde 
den lille tykke tysker, da de overtog firmaet i fjor. Men 
nu skal båsene pludselig lægges sammen. Stalden skal 



gøres større. "Fuzion mit mehr trivsel" for det tyskejede 
kvæg, der blev tilbage. Nye tremmegulve skal lægges. 
Månedslønnede fødder skal i fremtiden træde andre 
mere fredløse stier. Nyt fælles fusschlag og ny organiza-
zion. Med masser af højstemte s'er og t'er. Det må man 
selv finde ud af. 
 
Og så sidder man her, fire dage tidligere end planlagt. 
På et tidspunkt, hvor der er anderledes middagsstille 
dernede end man er vant til. Men det er intet mod stil-
heden inden i. Og der er lige så stille i soveværelset tre 
etager nede, hvor du og Steen sover. 
 
Man kunne bilde sig ind, at man havde en drøm om at 
flyve. At man svævede højtideligt forbi det vigtigste 
vindue i denne store sovekammersilo. Og se overlegent 
tilfældigt ind. Hvis man bliver set siger man: "Jeg kom 
lige forbi" og ser uberørt ud. De to kroppe ligger arm i 
arm og sover. Du laver dine små lyde i struben, sådan 
som du altid gør, når du sover godt på ryggen. Steen 
fylder det hele, og når han vender sig, løfter hans 
stærke arm dit hoved fra puden. Hele din lille krop 
hårløse krop dirrer og kastes viljeløst over på den anden 
side af sengen. Steen har plejet sig selv, og fået sig selv 
til at vokse. Steen tager, hvad han har lyst til. Bare det 
ikke koster noget. 
 
Selv er man en anden slags mand. Eller er man en 
mand? Tænker først på kvindens orgasme. Derefter sin 
egen. Og helst en samtidig. Så er det helt perfekt. En 



overkontrollør af alle tingene i sin verden. Rejseplaner-
ne til Frankfurt. Den dagligt opdaterede produktover-
sigt. Skuffen med sorterede speedmarkere og hylden 
med firmaprocedurerne. Men hvor bliver man selv af? 
Sådan glemmer man det ubevidste. Man styrer og 
glemmer begæret. Og på kontoret hjælper man tyskerne 
med at erobre verden. Hvor blev alle livshøjdepunkter-
ne af? Forfremmelserne? Ungdomsdrømmene? Kærlig-
heden? Og hvor er cigaretterne for øvrigt henne? 
 
Der står en gammel mand og vander sine planter på al-
tanen ovre i Blok 14. Solen trænger gennem skyerne, 
og han ser op. Man ser lige ind i hans øjne og hans liv. 
Man ser kærligheden til planterne og den lille verden 
inde bag altandøren. Han stopper op. Man ser en lille 
gnist af tvivl og bekymring. En mand på taget? Det må 
han selv finde ud af. Så vander han roligt videre, men 
ser sig tilbage, inden han går ind til sin lænestol og kaf-
femaskine-kaffen. Der er tilfredshed her. Den gamle 
mand har set det hele. Han kan alle blokkenes historier 
uden ad. Han har set ægtemænd på springtur før. Han 
ved hvordan det ender. Han ser mændene tage habit-
uniformen på og kysse hustruerne morgenfarvel. Han 
kender til Steen og konerne. Og til mænd, der ryger ci-
garetter på built-up tage. Hvis han har en kikkert, har 
han fået Steens muskler og alle dine modermærker 
med. Lyden må han undvære. Måske har alle i Blok 14 
set det hele. Vidst det hele. Hele tiden. Var gardinerne 
trukket for dernede? Man får altid de vigtige ting om sit 
liv at vide for sent. Senere end alle de andre. Man bliver 



afskediget, og alle har vidst det, før man selv blev kaldt 
til samtale. Netop som man troede, at det hele gik så 
rimeligt. 
 
De vigtigste ting om sit liv opdager man for sent. En 
morgen kysser man et menneske, man kender, farvel, 
og når man returnerer et par timer efter, er vedkom-
mende forvandlet til en anden. Man kan ikke være sik-
ker på nogen. De gamle vaner har gode grunde til at 
blive. De har bosat sig i en egn, der ligger længst væk 
fra begæret. De slår sig ned, sådan som din familie fra 
Jylland gør det. Og de bliver boende indtil de høfligt 
bliver smidt på porten. Med fødderne først. Har man 
tænkt over det? På den måde går dagene med sikker-
hedsafstand og pligt. Indtil man en dag ikke har pligter 
mere. Så går man ud af sin lille verden, over altandørs-
tærsklen, vander planterne, snakker med fuglene gen-
nem altantremmerne, bemærker diskret mændene, der 
sidder på tagkanterne og vender tilbage til kaffen. Va-
nerne. Indtil man bliver båret ud. 
 
Det er godt at tænke. Man mærker suset gennem 
hjernevindingerne. Det er længe siden sidst. Pligterne 
skygger for udsynet, men mellem fødderne er der fri 
passage. Frit udsyn til jorden og alle de joggingfarverne 
prikker dernede. Her går de behårede prikker rundt på 
fliserne. De er på vej. Styret af flisernes arkitektonisk 
styrende sinus-mønstre mellem husblokkenes overras-
kelsesløse placering. Flisegangenes koket slyngede for-
mer. Bevidst følger man reglerne, de buede stier og de 



andre dyrs duftspor på vekslerne. Den korteste vej 
mellem to punkter er en ret linje. Den korteste vej til 
soveværelset er lige ned i fugleflugt. 
 
Her oppefra kan man selv let blive en plet. En rød klat 
med noget gult og fugtigt, der fortæller historien om 
det, som mennesket også indeholder. Endnu et behåret 
jogging-jeg, der bekender sig til den autoriserede bue af 
fliser mellem husene. Den præcise luftlinje fra taget til 
soveværelset. Linjen mellem livet og noget andet. Al-
ting sker på én gang, så der ikke bliver tid til overvejel-
ser. Tingene sker i stormen, og der er helt stille bagef-
ter. 
 
Har man tænkt over det? Hvor stille der bliver? Du vil 
stadig have Steen eller en anden, der kan svinge benene 
ud af sengen om morgenen og erobre en dag, en verden 
og en kvinde. Hvem vil man selv have? Ikke engang sig 
selv. Måske skulle man tage skoene af. Fødder skal 
også ånde. De har trådt og båret tungt i mange herrens 
år. Man tænker og øjnene ser. Er man virkelig alene? 
Er man den eneste, der har opdaget føddernes altover-
skyggende betydning. 
 
Der sidder en kvinde på Blok tolvs tag. Tænker hun på 
fødder? Hun har lukkede øjne og korslagte ben. Fodså-
lerne vender bedende og modtagende mod himlen. 
Hun er et helt andet sted. En sjælden jeg-blomst. Hvis 
man blot vidste, hvem man var. Hun vender ansigtet 
denne vej, men har lukkede øjne. Måske er hun smuk. 



Måske betyder det ikke noget. Man kan mærke hende, 
selv om hun er lagt væk. Som et ekko af begær, der ikke 
længere betyder noget. Svæver hun et stykke over ta-
get? Hvis hun gør, betyder fødderne ingenting for 
hende. Men man kan aldrig vide, hvad hun er i kontakt 
med. Kan man føle hende? Kan hun besætte og indtage 
en anden krop? Folder hun aldrig benene ud? 
 
Du og Steen sover sammen tre etager nede. Det gør dig 
til en fjern, men velkendt krop. Jeres fødder stikker ud 
over dynen. Det gør dig mere fjern end kvinden på ta-
get af blok tolv. 
 
Den lige konsekvente linje går tværs gennem græsset, 
men alle følger de buede fliser fliserne. Hvorfor medite-
rer hun på taget og ikke nede på græsset? Der mangler 
så mange behårede prikker, der skal indtage de pladser, 
hvor de andre behårede prikker aldrig tør komme. At 
bane sig en sti i trods. En effektiv veksel. Den lige linje. 
Den korteste vej. Det er sandt, at man kan lægge bene-
ne over kors, så fødderne ikke ser så underkuede ud. 
Og alting får måske et nyt perspektiv. Pludselig er der 
så meget, man ikke behøver. 
 
Når man vil dø, fordi man føler sig bedraget af livet, er 
der måske noget, man ikke har forstået. At mennesket 
er styret af begær. Har man tænkt over det? Er det livet 
eller en selv, man ikke har fattet? Er det sådan, det er? 
Hvis det er, kan intet betyde så meget. Man kan jo alli-
gevel aldrig være sikker. Jeg aner ikke, hvem jeg er, 



men det betyder ikke så meget. Steen er jeg i hvert fald 
ikke. Og det er da en hæderlig start på noget nyt. Et ri-
meligt fast punkt at starte en helt ny linje fra. Lægge et 
par nye begærlige fliser, få nye sko, bane nye stier og 
tage på frivillig ferie til München for aftrædelseslønnen, 
bare for at drikke et stort krus øl på tyskernes regning. 
At beslutte sig til at lytte mere til føddernes begær. At 
starte livet dér, hvor man har båret sig selv hen. At se 
sig omkring. Og improvisere. Resten må man selv finde 
ud af. 
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Niels Henrik Hooge 
 

Tilløb til en grøn poetik 
 

For tiden står litteraturen i Danmark overfor en af de 
største udfordringer nogensinde – overtagelsen af de 
økologiske bevidsthedsformationer, der for længst har 
sat deres præg på resten af verden. Betingelserne for at 
dette kan ske i den nærmeste fremtid er imidlertid ikke 
gode, eftersom litteraturen hjemsøges af en række 
strukturproblemer, der svækker dens mulighed for at 
forny sig selv. Hvis man betragter dens udvikling i 
Danmark igennem de sidste tyve eller tredive år, er det 
tydeligt, at den ikke har kunnet følge med den øvrige 
udvikling i samfundet. Ikke blot er forfatterne blevet 
marginaliseret, men også de bøger, de skriver, har 
svært ved at finde et marked. Det terræn, bogkulturen 
og i særdeleshed skønlitteraturen har tabt til de elek-
troniske medier, skyldes ikke kun, at kommunikations-
formerne har forandret sig, men også at de litterære 
medier strukturelt, tematisk og kvalitetsmæssigt ikke 
har været i stand til at retfærdiggøre sig overfor en i 
stigende grad uinteresseret offentlighed. Årsagen til lit-
teraturens faldende status er ikke nødvendigvis, at for-
fatterne er blevet ringere, men kan føres tilbage til en 
kollektiv nedsmeltning blandt kulturformidlerne, i 
forlagsbranchen, hos den del af staten, der beskæftiger 
sig med kulturanliggender, og i samfundet i al almin-
delighed.  
 



På mange måder er det historiske nybrud, økologien 
repræsenterer, prøvestenen for litteraturens overlevel-
sesevne. Hvis den klarer dette vanskelige skridt 
fremad, bekræfter den sin værdi for samfundet, men 
sker det ikke, vil dens krise forværres betydeligt. Pro-
blemet er, at den økologiske fortælling repræsenterer 
en form for samfundskritik, der også indebærer kritik 
af kultursystemet, som det for øjeblikket hverken er 
indstillet på at give eller modtage. 
 
Temaerne litteraturens krise og nødvendigheden af en 
økologisk poetik kan principielt behandles adskilt fra 
hinanden, men i realiteten er de så tæt forbundne, at 
det fremmer forståelsen af problemstillingerne at be-
skrive deres indvirkning på hinanden. Bestræbelserne 
på at promovere en grøn poetik og en grøn litteratur er 
i lige så høj grad et forsøg på at rehabilitere forfatter-
gerningen som profession. Når talen falder på en øko-
logisk litteratur, er det desuden nødvendigt at begribe, 
hvorfor den forandring, den repræsenterer, sandsyn-
ligvis vil have flere odds imod sig end nogen anden lit-
terær retning før har haft det i Danmark. 
 
Litteraturens krise er imidlertid så fundamental og de 
faktorer, der bidrager til at undergrave bogkulturen i 
Danmark, så mange, komplicerede og uigennemskue-
lige, at en grundig analyse falder udenfor rammerne af 
blot en enkelt artikel. Her vil derfor kun blive beskrevet 
nogle af de mest iøjnefaldende tendenser og først og 
fremmest dem, der understreger aktualiteten af det, 



som er dens egentlige hovedtema: Nødvendigheden af 
en introduktion af en grøn poetik og en grøn litteratur i 
den danske kulturproduktion.   
 
bogkulturens strukturproblemer  
 
I hundreder af år har forfatterne haft et mentalt og 
økonomisk overskud og en uafhængighed fra samfun-
dets institutioner, der har sat dem i stand til at ind-
varsle de fremskridt, der har bragt samfundsudviklin-
gen frem til dens nuværende niveau. Dette overskud er 
imidlertid ikke længere til stede i Danmark. Med de 
højeste bogpriser, den højeste omsætningsafgift på bø-
ger i Europa, et altdominerende forlagsmonopol, der 
længe har udgjort en reel trussel overfor den litterære 
diversitet – og dermed også ytringsfriheden – og et 
ineffektivt, forældet og uigennemskueligt kulturstøtte-
system, som i de fleste henseender ikke lever op til 
retssikkerhedskrav, man forlanger i andre dele af sam-
fundet, har spillereglerne for forfatterne ændret sig ra-
dikalt til det værre i forhold til konkurrencen fra andre 
former for kulturproduktion. 
 
Alvorligst er imidlertid, at forfattergerningen i Dan-
mark i realiteten er ophørt med at eksistere som uaf-
hængig profession selv for de bedst sælgende forfattere 
– en situation der ikke tidligere er set i den indenland-
ske kulturhistorie. Ved ikke at være selvforsørgende er 
forfatterne blevet sat i et afhængighedsforhold til tred-
jeinstanser, der går dårligt i spænd med de kritiske 



funktioner, litteraturen traditionelt har varetaget i for-
hold til samfundet. 
 
Ej heller synes der at være nogen fornyelse på vej: De 
strukturer, der skulle understøtte litteraturen, 
understøtter groft sagt kun sig selv og bringer dermed 
på længere sigt hele det litterære system i fare. I et 
system, der lever op til sin historiske rolle, bliver væg-
ten lagt på at understøtte bogproduktion og sikre for-
fatterstandens kontinuitet, samtidigt med at litteratu-
rens uafhængighed respekteres og dens kritiske funkti-
oner holdes i hævd. Men supportsystemet i Danmark 
har længe fokuseret på hovedsageligt at opretholde 
lønmodtagerfunktioner på kulturområdet for et vok-
sende overskud af kandidater, som uddannelsessyste-
met, der på dette område udgør et lukket system med 
et minimum af interaktion med det omgivende sam-
fund, ikke selv kan forsørge.  
 
en domestikeret litteratur  
 
En kendsgerning er det også, at forfatterstandens øko-
nomiske afhængighed er slået igennem i litteraturens 
tematik, hvis væsentligste kendetegn i de senere år har 
været en tilbagetrækning fra samfundet og en dermed 
korresponderende dyrkelse af privatsfæren. Hvor litte-
raturen tidligere, når den var bedst, var i stand til at 
gribe direkte ind i samfundets anliggender på ethvert 
niveau, kan den nu beskrives med appellativer som 



omgængelig, tilforladelig og ufarlig – egenskaber, der 
er kendetegnende for en domestikeret litteratur. 
 
Væsentligt er det også, at der er tale om en selvunder-
støttende negativ spiral: For at forfatterne kritisk kan 
beskrive samfundet, er det nødvendigt, at de selv bliver 
integreret i alle samfundets lag. Imidlertid har 
forfatterprofessionen mistet så stor en del af sin sam-
fundsmæssige legitimitet, at forfatterne ikke længere 
regnes til den professionelle intelligentsia. At skrive 
romaner, noveller, digte, skuespil eller essays er ikke 
en samfundsmæssig kvalifikation. Den deraf følgende 
proletarisering af forfatterne som befolkningsgruppe er 
imidlertid sekundær i forhold til det tab af indsigt, 
marginaliseringen fører med sig. Fra igennem århund-
reder at være dyrket som profeter, sandsigere, ikoner 
og – i de lykkeligste tilfælde – som skabere af regio-
nale, nationale, internationale og – undertiden – glo-
bale bevægelser og grundlæggere af epoker, filosofiske 
systemer og verdensopfattelser, genfinder forfatterne 
sig som klienter i et finmasket socialt system, anklaget 
for den værste forbrydelse af alle: Ikke at kunne ind-
passes i samfundet og som gidsler af deres talent og vi-
sion om tilværelsen uden noget større ønske om at 
blive det på de betingelser, de bliver tilbudt.   
 
argumenter for en grøn litteratur  
 
På trods af – eller måske snarere på grund af de nega-
tive tendenser, der er beskrevet ovenfor - er der en for-



modning for, at forsoningen mellem kunsten og sam-
fundet og den nødvendige helbredelsesproces, de litte-
rære fænomener vil skulle undergå, vil ske indenfor 
rammerne af den økologiske fortælling, i hvert fald 
hvis man overfører erfaringerne fra de fleste andre 
samfundssektorer til kulturlivet. Selvom introduktio-
nen af en økologisk litteratur og en økologisk poetik 
naturligvis ikke vil løse bogkulturens strukturproble-
mer eller en løsning på disse strukturproblemer uden 
videre vil resultere i indførelsen af en grøn litteratur og 
en grøn poetik, vil i det mindste den første mulighed – 
som på kort sigt er den mest realistiske af de to – bety-
de en form for opvågning til den virkelige verden for 
dansk kulturliv, der kan føre til fremskridt også på an-
dre områder. Fra at have mistet samfundsrealiteterne 
af syne, vil forfatterne igen kunne anbringe sig i begi-
venhedernes malstrøm. 
 
Af forståelseshensyn kan det måske betale sig her at 
opregne nogle af de vigtigste argumenter for introduk-
tionen af en grøn litteratur i Danmark (om end der na-
turligvis er flere). Nogle af argumenterne vil blive 
nærmere beskrevet senere i artiklen. 
 
På det objektive plan: For at have en eksistensberetti-
gelse må litteraturen bidrage til samfundets udvikling. 
Nu og i stigende grad fremover vil den økologiske for-
tælling udgøre den vigtigste civilisationsfaktor. Set i et 
historisk perspektiv kan man argumentere for, at der er 



tale om den største og vigtigste fortælling i menneske-
hedens historie. 
 
På det subjektive plan: Selvom forfattergerningen er en 
profession, er den i ligeså høj grad et kald. Den økolo-
giske fortælling repræsenterer den højeste moralske 
fordring i samfundet. Samfundet kan forlange, at 
forfatterne tager denne udfordring op. Og måske ligeså 
vigtigt: Forfatterne bør forlange det af sig selv. 
 
Som selvforståelse og selvrealisering: Som selv økolo-
gisk produkt varetager bogkulturen sine egne interesser 
og realiserer sin mission i tilværelsen ved at formidle 
økologisk bevidsthed. 
 
Kunstnerisk virksomhed, herunder litteratur, har i 
videre forstand et økologisk formål: Al stor kunst stræ-
ber efter at transcendere tid og sted og er defineret ved 
at indeholde en uendelighedsdimension. Kriteriet for, 
hvorvidt et produkt er økologisk, er dets livscyklus. Jo 
længere, det overlever, desto mere økologisk kan det 
siges at være. Stor kunst er uendelig og derfor er alle 
store kunstværker i princippet økologiske.  
 
den økologiske fortælling  
 
Forudsætningen for at kunne behandle temaer som 
grøn litteratur og grøn poetik er at man først definerer, 
hvad der ligger i begrebet ”den økologiske fortælling”. 
En grundig indføring i dette omfattende emne ligger 



naturligvis udenfor rammerne af denne artikel, men 
enkelte stikord er ikke desto mindre på sin plads. 
 
Som udgangspunkt er det nødvendigt at slå fast, at den 
økologiske fortælling aldrig har handlet om ubegræn-
set frihed og grænseløs emancipation, men om selvbe-
grænsning, moderation, ydmyghed og fornuft. På 
mange måder er den derfor mere i slægt med de store 
og religiøse og moralske fortællinger end de klassiske 
samfundsmæssige og politiske frigørelsesfortællinger, 
om end der naturligvis findes væsentlige ligheder med 
dem alle. Groft sagt kan man sige, at den økologiske 
fortælling udgør syntesen, men også negationen af alle 
de andre fortællinger, selvom der naturligvis her er tale 
om en oversimplifikation. Forskellen fra de fleste 
religiøse og moralske fortællinger ligger hovedsageligt 
i, at de er antropocentriske, mens den økologiske for-
tælling er overvejende fysiocentrisk eller i det mindste 
har en stor fysiocentrisk dimension. Forskellen fra de 
klassiske samfundsmæssige og politiske frigørelsesfor-
tællinger ligger først og fremmest i, at de tager ud-
gangspunkt i frihedsbegreber, der groft sagt ikke på-
lægger menneskeheden begrænsninger og ansvar over-
for andre end sig selv, mens den økologiske fortælling 
tager udgangspunkt i menneskehedens afhængigheds-
forhold til og ansvar overfor naturen. 
 
I forhold til den kapitalistiske og/eller den socialistiske 
fortælling kan man sige, at den ikke så meget angår 
ejendomsretten til produktionsmidlerne eller 



indkomstfordeling som selve produktionsprocessen, 
produkterne i sig selv, deres brugsværdi mere end de-
res bytteværdi, forbrugsprocessen og hele den måde, 
hvorpå vi indretter os. 
 
Den økologiske fortælling er naturligvis en demokrati-
fortælling, men en demokratifortælling, der i modsæt-
ning til den fremherskende indskriver kommende 
generationer som interessesubjekter i den demokratis-
ke proces. Udgangspunktet for dens forhold til de poli-
tiske systemer er den omstændighed, at ingen af dem 
hidtil har forsøgt at afvende den ødelæggelsesfaktor, 
der er indbygget i produktionsapparaterne. Stort set al 
produktion er beslaglæggelse af naturressourcer, der 
enten forsvinder fuldstændigt eller gendannes mangel-
fuldt i det økologiske system. Formålet med al politisk 
aktivitet har derfor været på den ene side at akkumule-
re denne forsvinden og på den anden side at skubbe 
den foran den samfundsmæssige produktion ved at ud-
skyde industriproduktionens uundgåelige slutsætning - 
ødelæggelsen af naturens balance - akkurat så meget at 
den undslipper den politiske tid (populært sagt: Tiden 
hen til det næste valg). Den økologiske fortælling står 
overfor den vanskelige opgave at skulle bringe den 
politiske tid i overensstemmelse med den økologiske. 
 
Konklusionen af de ovenstående betragtninger er, at 
den økologiske fortælling er velegnet som kulturfortæl-
ling – måske mere end nogen anden fortælling i kultu-
rens historie - fordi der i princippet ikke er noget i sam-



fundet, den ikke tager stilling til. Den indeholder alt 
fra de store globale perspektiver helt ned til hverdags-
livets mindste detaljer.   
 
en global økologisk litteratur   
 
Alt det, vi opfatter som de store litterære og for den 
sags skyld kunstneriske fortællinger i bredeste forstand, 
har været internationale – uden dog i reglen at omfatte 
mere end kulturfænomener i Europa og de områder på 
kloden, hvor europæisk indflydelse har gjort sig gæl-
dende. Traditionelt set er alle andre blevet opfattet 
som tilbagestående eller i det mindste som historisk 
overvundne i en sådan grad, at de kan reduceres til 
museumskultur. Den økologiske litteratur er globalt 
orienteret i ordets mest bogstavelige forstand. Det lig-
ger i selve definitionen af begrebet: Eftersom det pro-
blemkompleks, den grønne litteratur afspejler, er græn-
seoverskridende overalt på jorden, er den det naturlig-
vis også selv. 
 
At denne litteratur tilhører en global fortælling med sin 
egen kronologi og sine egne affiniteter og særlige indre 
dynamik, betyder, at den som udgangspunkt ikke nød-
vendigvis er en del af det kontinuum, som den danske 
litteratur repræsenterer. Det betyder på den ene side, at 
den er den suveræne bærer af sin egen, inherente nød-
vendighed og henter sine kilder, motivation og i visse 
tilfælde også sit udtryk udenfor landets grænser, og på 
den anden side, at den i forhold til alle andre litterære 



fænomener udgør et mål i sig selv, men i forhold til 
den globale økologiske bevægelse kun et middel. Det 
betyder også, at den kan tillade sig at betragte den dan-
ske litteraturhistorie som et underordnet eller i det 
mindste som et sekundært fænomen.  
 
bogen opfattet som økologisk produkt  
 
Af betydning for bogkulturens affinitet med den økolo-
giske fortælling er ikke mindst bogen opfattet som 
samfundsmæssigt produkt. I denne forbindelse er det 
nødvendigt at erkende, at litteraturen og bogkulturen 
selv er et økologisk produkt og at dette produkt må 
forholde sig realistisk til samfundsmæssige fænome-
ner. 
 
I økologisk sammenhæng har bogkulturen to væsent-
lige betydninger: Som vare: På samme måde som 
mange af de økologiske forbrugsgoder, der har den 
længste tidshorisont, er bogen opfattet i sin idealitet et 
synligt, håndgribeligt, objektivt registrerbart og stærkt 
individualiseret produkt, der kan føres tilbage til én 
eller flere ophavsmænd eller –kvinder. Den er i al væ-
sentlighed lavet af naturmaterialer (træmasse bearbej-
det til pap og papir) og dens samfundsmæssige levetid 
er ikke afhængig af dens tekniske niveau, men af dens 
kunstdimension og evne til at formidle nødvendig 
samfundsmæssig bevidsthed. Både i sin egenskab af 
håndværks- (dvs. som håndskrift) og industriprodukt 



har bogen altid været en del af et effektivt genbrugs-
system, formidlet gennem antikvariaterne. 
 
Og som formidler: Udover ved sin form at materiali-
sere økologisk bevidsthed, kan bogkulturen i sit ind-
hold formidle økologisk bevidsthed.  
 
tilløb til en økologisk poetik  
 
Vi nærmer os nu det, der er denne artikels centrale 
tema: Indkredsningen af, hvad der kan opfattes som en 
grøn poetik, eller i det mindste opkastningen af de 
spørgsmål, hvis svar kunne lede i retning af et forsøg 
på en sådan tilnærmelse. Om end spørgsmålene er es-
sentielle, er svarene naturligvis kun foreløbige og over-
fladiske. Opgaven bliver ikke mindre af, at konceptet 
endnu er i sin vorden og at en grøn litteratur ikke har 
konstitueret sig endeligt nogetsteds i verden (hvilket 
dog ikke betyder, at der ikke er udbredt forståelse for 
nødvendigheden af en sådan). 
 
På spørgsmålet, hvor vidt der findes en veludbygget 
grøn poetik, må derfor svaret være, at det gør der ikke. 
Hvad kunne være den grønne litteraturs kendetegn ? 
Et foreløbigt svar: En klassisk dialektisk affinitet med 
tid og sted, hvor menneskelige aktiviteter placeres i et 
samspil med naturkræfterne, og en historisk bevidst-
hed, der ikke blot ser tilbage, men også frem. Jo nær-
mere den kommer på naturen, desto grønnere er den. 
Nøgleordene er realisme, universalisme og – fordi den 



grønne litteratur har fremtiden for sig, men er nødt til 
at overvinde modstand – subjektiv og objektiv kom-
promisløshed. Fordi den forholder sig realistisk til ver-
den vil den typisk hverken være præget af frem-
skridtstro, tekno- eller kulturoptimisme, der præger det 
omgivende samfund. Dens psykologiske udgangspunkt 
er den ulykkelige bevidsthed, skepticismen, ironien og 
tragedien og dens drivkraft negativiteten (opfattet både 
som modsætning, princip og ambition). Og der er 
naturligvis tale om samfundskritisk litteratur i stringent 
forstand. 
 
At implementere en grøn poetik i den danske kultur-
produktion betyder ikke kun, at man skaber betingel-
serne for en ny litteratur, men i ligeså høj grad, at man 
anlægger en ny målestok på den litteratur, der allerede 
er skrevet, og genopdager og genopfinder glemte og 
oversete bøger og forfattere. At finde nye indfaldsvink-
ler og anknytningspunkter og andre måder, hvorpå 
man kan registrere, evaluere og erindre ting, man alle-
rede har set. Med andre ord: En genopdagelse og en 
genoplevelse af litterære univers, man allerede tror, 
man kender.  
 
antropocentrisk og fysiocentrisk litteratur  
 
Et af de vigtigste spørgsmål er, hvordan de økologiske 
bevidsthedsformer vil kunne tænkes at påvirke 
litteraturens tematik. I den forbindelse er det som 
udgangspunkt nødvendigt at skelne mellem det antro-



pocentriske perspektiv, ifølge hvilket verden udenfor 
mennesket er underordnet og instrumentel, og det fy-
siocentriske perspektiv, der anskuer mennesket som en 
integreret del af et overordnet naturunivers. Jo mere et 
litterært tema orienterer sig i retning af fysiocentris-
men, desto højere grad er det i overensstemmelse med 
den økologiske poetik. Nedenfor er kort forsøgt gjort 
rede for de konklusioner, man kan drage fra en sam-
menligning mellem den antropocentriske og den fysio-
centriske litteratur. 
 
Sædvanligvis antager man, at litteraturens brændstof 
er lidelsen, risikoen, konflikten og det ekstraordinære – 
alt det, der ligger udenfor hverdagslivet og som ikke 
kan planlægges, fordi det er enestående. Litteraturens 
kategori er det interessantes kategori. Det interessantes 
antropocentriske manifestation er individualisten, som 
regel personificeret i den tragiske helt eller heltinde. 
Groft sagt kan man sige, at litteratur kun fungerer, hvis 
den afspejler individualisme eller vilje til individualis-
me hos subjekter, der falder indenfor det interessantes 
kategori. 
 
Den antropocentriske litteratur befinder sig imidlertid i 
en krise. Hvis man går ud fra, at der findes en nær 
sammenhæng mellem individualismen og litteraturen, 
er det også samtidigt nødvendigt at notere sig, at det 
moderne samfund, in concreto et højteknologiske vi-
dens- og informationssamfund, markerer individualis-



mens forsvinden på flere niveau, hvor i hvert fald to 
har betydning.  
 
individualismens sammenbrud  
 
For det første: Forudsætningen for den enorme sum af 
kollektiv viden, der kendetegner det hyperteknologiske 
og gennemdigitaliserede videnssamfund, er en grad af 
specialisering hos den enkelte, der udelukker bred al-
menviden. Referencemodellen for det velintegrerede 
menneske – tidens forbillede om man vil – er blevet 
stadigt mere todimensionelt og gennemsigtigt. Homo 
faber er det højteknologiske menneske, der er kende-
tegnet ved maksimal tilpasningsdygtighed – som en 
bold, der hele tiden er i bevægelse. Fra oprindeligt at 
have været et subjekt i produktionssamfundet, er det 
moderne menneske blevet til et stadigt mindre hjul i en 
stor maskine, der hele tiden vokser. Maskinen er alt-
dominerende, mennesket betyder intet. Individernes 
enkeltpræstationer bliver usynlige og fordi menneskers 
individualitet først og fremmest manifesterer sig gen-
nem deres arbejdspræstationer, mister de deres identi-
tet. Ingen ved længere, hvem der laver hvad, og 
selvom det er tilfældet, forsvinder det alligevel i mor-
gen, om en uge, en måned eller et år. Den viden, sam-
fundet har brug for hos sine borgere, er så specialiseret 
og forældes så hurtigt, at den for befolkningen ikke bli-
ver en kilde til frihed og individualisme, men til frag-
mentering, afhængighed og domestikation. 
 



Følgen bliver, at det højteknologiske menneske - det 
moderne menneske - ikke synliggør sig i samfundet i 
kraft af sine personlige egenskaber, men ved sine soci-
ale og demografiske data, sit forbrugsmønster og sine 
materiale- og energistrømme, der kan sammenfattes i 
et enkelt overbegreb: Konfliktløshed. Det funktionelle 
element alene kan imidlertid ikke danne grundlag for 
en antropocentrisk litteratur. For hvordan beskriver 
man en mand eller en kvinde i litteraturen, der ikke 
har en individuel historie, eftersom litteraturen jo som 
bekendt består af historier, eller en udvikling, eftersom 
perpetuel mobilitet jo er det samme som stilstand ? Fo-
restillingen om det hele menneske, vejet og beskrevet 
ved hjælp af parametre som karakter, personlighed, 
integritet, intellekt og dannelse, men først og fremmest 
individuelt afgrænsede arbejdspræstationer og bevæ-
gelse i kvalitet og ikke kvantitet, kommer ikke længere 
på tale. For det velintegrerede menneske har pr. defini-
tion ingen egenskaber. 
 
Følgen bliver, at domestikationstendensen slår igen-
nem som selvforståelse i kulturlivet, der ytrer sig som 
fremmedgørelse: Det moderne menneske bliver så uin-
teressant, at det ikke ønsker at høre om sig selv. Kul-
turfortællingerne – i den udstrækning, de er realistiske 
- kommer til at bestå af trivielle historier om ligegyldi-
ge emner henvendt til et publikum, der er ligeglad. De 
store kunstværker – som ingen ønsker, fordi de ikke 
udtrykker kulturoptimisme – er kun i stand til at for-
midle selvforagt, lede og ressentiment. 



 
Hvis forudsætningen for at slå igennem i samfundet er 
at give afkald på sin personlighed og sin identitet, op-
står der et behov for at definere det, man har tabt, ved 
at tilegne sig en erstatningspersonlighed i en erstat-
ningsverden, der ikke er i konflikt med samfundet. 
Kulturens rolle bliver derfor at levere et komplet synte-
tisk rum for de udfoldelsesmuligheder, mennesket har 
berøvet sig selv. Kendetegnende for dette rum er, at 
det er simpelt, hurtigt, overfladisk og mangler rationa-
litet. Vigtigere er det imidlertid, at det er let tilgænge-
ligt og rummer uendelige muligheder for indførelse af 
ny teknologi. Exit den klassiske kultur, først og frem-
mest bogkulturen. Selv triviallitteraturen har for højt et 
abstraktionsniveau og er ikke støjende nok til at 
tilfredsstille det moderne menneskes behov for selvfor-
ståelse. I stedet får vi en altdominerende og pop- og 
mediekultur og en filmkultur, der må opgive markeds-
andele til computerspillet. To tusind års skriftcivilisa-
tion viger til fordel for billedet og ikonografien. Fra nu 
af udelukker kultur intellektualisme (ja i mange tilfæl-
de endog intelligens).   
 
informationssamfundets totale dominans  
 
For det andet: Informationssamfundets vigtigste dog-
me er, at alle informationer som udgangspunkt er lige 
vigtige. Der er ikke tale om en hierarkisk struktur, men 
om en bred digital flodbølge, der skyller henover 
samfundet. Den strukturelle forudsætning for at en in-



formation ”slår igennem” i forhold til offentligheden 
er dels, at den er til disposition med det samme og 
dels, at den straks kan erstattes af en anden. Den mate-
rielle forudsætning er, at alle behov for information er 
ligeværdige og at alle informationer derfor er det. Det 
vigtigste træk er ikke, at de huskes, men at de hurtigst 
muligt bliver glemt. Referenceniveauet for informati-
onssamfundets almenviden er den funktionelle analfa-
betisme. 
 
Litteraturen bliver – i det mindste hvis systemet funge-
rer, hvad det hidtil har gjort på længere sigt – markeds-
ført igennem et strengt hierarkisk system, hvis udvæl-
gelseskriterier er baseret på kvalitet. Men med den 
klassiske kultursystems sammenbrud henvises littera-
turen i stigende grad til at konkurrere på informations-
samfundets betingelser. Følgelig marginaliseres den 
antropocentriske litteratur – der i forvejen har mistet 
sit publikum – ikke blot materielt, men også struktu-
relt. Bøger kan ikke skrives eller læses på et øjeblik 
eller med det samme erstattes af andre. Uden instituti-
onel understøttelse ville litteraturen forsvinde, men 
understøttelsen gælder kun den domestikerede littera-
tur. Denne beskrivelse korresponderer med litteratu-
rens øjeblikkelige strukturelle krise.  
 
den tematiske vej frem  
 
Objektivt set er vejen banet for en fysiocentrisk littera-
tur, der sætter tingene i perspektiv, og reducerer det 



moderne menneske til det, det er – også i sin egen selv-
forståelse – nemlig en bifigur. Naturen, der hidtil har 
udgjort en tavs kulisse, er klar til at til at rykke frem i 
forgrunden og dominere det interessantes kategori. 
Naturfænomenerne i deres mest ekstreme form, hvad 
enten de er menneske- eller selvskabte, bliver de egent-
lige hovedpersoner. Klimaeffekt, orkaner, stormfloder, 
tørke, syreregn og istid – katastrofer af enhver art – står 
på spring for at indtage den litterære scene. 
 
Det er værd at bemærke, at om end der er tale om en 
hypotese, er den i høj grad baseret på empirik. I USA, 
hvor man er længere fremme i denne proces end i Eu-
ropa, og hvor man igennem det meste af forrige år-
hundrede har satset ensidigt på den mest teknologi-
fremmende af alle kulturfænomener – filmbranchen – 
har denne udvikling rodfæstet sig for længst. I Holly-
wood, der i Europa anses for ”intellektuelt retarderet” 
og nedgøres med foragt, men i enhver henseende er 
den europæiske kulturindustri strukturelt overlegen og 
på frie markedsmæssige vilkår er verdensledende, har 
man for at kunne overleve og ekspandere for længst 
været nødt til at indse, at moderne mennesker hverken 
har et budskab til verden eller til hinanden. Hovedper-
sonerne i de store Hollywood-produktioner er de fysis-
ke fænomener: Biljagter, eksplosioner, skudsalver og 
massive ødelæggelser, der kan sammenlignes med 
naturkatastrofer, er trådt i forgrunden. Samtidigt er al 
den filmdialog skåret væk, der ikke lægger op til de 
fysiske fænomeners naturlige interaktion med hinan-



den. Talen er imidlertid ikke blevet erstattet med sam-
fundsmæssig orienteret handling. Der er blot tale om 
fysisk bevægelse, action.  
 
meningsløsheden som princip  
 
Den amerikanske film, hvis udgangspunkt ligesom al 
anden film er teatret og dermed dialogen, har taget det 
ekstra skridt at erstatte dialogen mellem mennesker 
med dialogen mellem naturfænomener. Med begrebet 
”naturfænomener” tænkes her først og fremmest på 
menneskeskabte naturfænomener, der i størrelse og 
form ikke blot efterligner, men ofte overgår de na-
turskabte og hermed bliver et billede på det virkelige 
liv. Mekaniske fænomener som tyngdekraft og masse-
tiltrækning, men først og fremmest bevægelse og ac-
celeration, inerti og centrifugalkraft, bliver det sprog, 
hvormed naturkræfterne kommunikerer med hinan-
den, det menneskelige samfund kun den ramme, in-
denfor hvilken det sker. I et antropocentrisk perspektiv 
giver det ingen mening – og heri ligger måske den an-
tropocentriske fascination, når det kommer til stykket. 
Meningsløsheden bliver det princip, der i biografens 
kontrollerede omgivelser bryder hverdagen igennem 
en endeløs række af ødelæggelser. 
 
Konklusionen er, at Hollywood - selv uden en moralsk 
dimension eller en politisk retning - kan tjene som et 
foreløbigt forbillede for den grønne litteratur, fordi den 
befinder sig et sted mellem antropocentrismen og 



fysiocentrismen, selvom der naturligvis er tale om 
ubevidste strukturer (hvis man ser bort fra det kom-
mercielle aspekt). Et godt eksempel er en film som The 
day after tomorrow – det hidtil mest vellykkede agita-
toriske grønne kulturprodukt - der forbinder Holly-
wood filmkulturens fysiske prævalens med den økolo-
giske fortællings etiske og virkelighedsbetonede frem-
adskuen.  
 
arven til eftertiden  
 
Det ligger i luften, at den kulturelle arv til eftertiden fra 
de sidste par generationer i Danmark, den nuværende 
og sandsynligvis også den næste ikke kommer til at be-
stå af bøger (at skabe en litterær arv er et omfattende 
og tidskrævende projekt, der ikke kan gennemføres af 
enkeltpersoner). Langt de fleste danske kulturarbejdere 
er dømt til at stille sig op i køen af lønmodtagere, hvis 
input i mange tilfælde ikke kan identificeres, og hvis 
arbejdspræstationer resulterer i produkter med så kort 
en livscyklus, at deres arv til eftertiden kun består af ef-
tervirkningerne af deres forbrug, dvs. en miljøgæld sat 
sammen af vanskeligt nedbrydelige affaldsstoffer, der 
bidrager til at ødelægge livsvilkårene for kommende 
generationer. 
 
Forfatterstandens rolle i samfundet er imidlertid fun-
damentalt forskellig fra de fleste andre erhvervsgrup-
pers: Forfatterne besidder i modsætning til de fleste an-
dre producenter i højteknologisamfundet en af de 



uundværligste nøgler til menneskehedens overlevelse 
og har under vægten af den politiske økonomis margi-
nalisering af deres arbejdskraft derfor på kort sigt kun 
en virkelig pligt: Selv at overleve. I kraft af dette over-
levelsesaksiom - at modstå markedskræfternes tilsyne-
ladende frie spil for enhver pris og uanset ved hjælp af 
hvilke metoder - betræder forfatteren området for den 
økologiske modstandsret, der kan defineres som en 
overlevelsesstrategi, der overfor ødelæggelsesfysikken i 
informationssamfundet stiller en overlevelsesmetafysik 
af en i princippet uendelig tidshorisont. 
 
Det betyder formentligt, at det er muligt i det mindste 
for en kortere periode at suspendere de krav, som en 
grøn poetik stiller til ethvert forfatterskab, der tager sig 
selv alvorligt. Men der er tale om en teleologisk 
suspension af midlertidig karakter. 
 
 
 
      - 14/1 2005 - 
 



 

 
 
Niels Henrik Hooge, f. 1956, cand. jur., bachelor i filosofi, konsulent, aktiv i 
miljøbevægelsen i Danmark og udlandet. Bøger: Jeriko (digtsamling, 1996), Små 
Fortællinger/Totalromanen (essay- og novellesamling, 1997).  
 
http://www.oekogruppe.dk/hvadergroenlitteratur.htm 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Niels-Henrik-Hooge 

http://www.oekogruppe.dk/hvadergroenlitteratur.htm
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/Niels-Henrik-Hooge


 
2 

 

 

Lotte Kjøller 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
Denne digtsamling er en hyldest 

til det enestående menneske, 
jeg har giftet mig med. 



 
3 

 
 
 
 

Indhold 

 
LivLøber, billeddigt, tavle 0. 5 
Førlivshjulet.   7 
Liv løber 1.   8 
LivLøber, billeddigt, tavle 1. 9 
Rejsende europa.   10 
Rosedans.   11 
Liv løber 2.   12 
LivLøber, billeddigt, tavle 2. 13 
livet gennem døden.  14 
Roseredoute.   15 
Liv løber 3.   16 
LivLøber, billeddigt, tavle 3. 17 
Roseliv.    18 
Rose.    19 
Liv løber 4.   20 
LivLøber, billeddigt, tavle 4. 21 
MagnaMaterMelodi.  22 
Liv løber 5.   24 
LivLøber, billeddigt, tavle 5. 25 
Sjælens Spejl.   26 
Livets Arv.   27 
Liv løber 6.   28 
LivLøber, billeddigt, tavle 6. 29 
Liv løber 7.   30 
LivLøber, billeddigt, tavle 7. 31 
MelodiMaterMagna.  32 
Liv løber 8.   34 
 
 



 
4 

 
 
 
LivLøber, billeddigt, tavle 8. 35 
Sjipper i ild.   36 
ildsjipper.    37 
Liv løber 9.   38 
LivLøber, billeddigt, tavle 9. 39 
Kunsten.    40 
Liv løber 10.   42 
LivLøber, billeddigt, tavle 10. 43 
Largo.    44 
Liv Løber 11.   46 
LivLøber, billeddigt, tavle 11. 47 
Rosenknop.    48 
Langsomt ventende.  49 
Liv Løber 12.   50 
LivLøber, billeddigt, tavle 12. 51 
Lonesome eventende  52 
Liv Løber 13.   54 
LivLøber, billeddigt, tavle 13. 55 
ildsjæl.    56 
Liv løber 0.   58 
LivLøber, billeddigt, tavle 14. 59 
Blå Acheiropita.   60 
Livshjulet drejer.   61 
Liv løber X.   62 
LivLøber, billeddigt, tavle 15. 63 
Om LivLøber. Efterskrift.  64 

 



 
5 

  
Livløber, løber, løber, løber, løber og…. 
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Førlivshjulet  
L 

Dengang 
U 

Da jorden var flad 
J 

kunne man vælte ud over kanten 
H 

til afgrunden 
S 

til intethedens 
V 

kaos 
I 

af tanker 
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No. 1 
liv løber…. 
Nøgen i Natten 
Naja Najade ade over vejoverflade. 
først Ned gennem en smal passage 
ind mellem faldefærdige huse 
Natskygger over alt under alt i alt…. 
højhuse mange etager   
sovende vinduer, sørgeskørt,  
fladt tag i brand i skraldespanden, 
pytter på gaden, huller i vejen. 
Narvsværte tværes  
ud over himlens mørke 
oplyst af få funklende stjerner. 
Nætternes Nat månen formørket. 
liv løber støber liv løber…. 
grus fyger af sted former sig 
danner stormskyer støvede toner 
dur mol melodier…. 
Neontonede skyer  
lægger sig omkring liv 
som en hvid gennemskinnelig hinde 
en sky af smerteskrig…. 
klokken er 1, the only N - one…. 
Nattens favntags fødsel liv løber…. 
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Rejsende europa 
Rejser gennem livet 
med hver sin stol 
bagage som vinger. 
han er påklædt uden ord, 
hun er nøgen klædt i ild. 
deres fødder Rører ikke jorden. 
 
det er som om 
luftens og havets bobler 
holder dem  
svævende svajende levende 
i et univers af blå farver. 
 
Rejser uden tyr uden tid; 
Rejsende europa, zeus, 
som de Red i grækenland 
svæver nu efter hver sin stol. 
de kan ikke længere  
se høre tale 
men føres alligevel frem 
ledet af lyset 
til vores verden 
boblende toner farver 
der springer frem af billedet 
skifter fra blå til gul 
grøn til pink 
mod 3 ukendte ord. 



 
11 

 
 

Rosedans 
Roseliv  
var på et smukt sted 
i en smuk by, 
priveligeret og fri, 
prøvede alt 
så alt 
troede alt  
Rex. 
Retur. måtte hun  
Returnere? 
så ind i spejlet 
så ingen vej tilbage 
frem var tilbage, 
op var ned nedad  
svimlende 
Rundtosset. 
tændte et sort kærtelys 
der spejlede sig dansende 
i vandets stadige kølige kalden. 
 
Rosedans dansen går….1, 2, 3, 
sprang fra broen dybt ned. 
vandmassernes sorte skum 1, 2, 3, 
vand i øjnene ørerne hjertet. 
Rosen flød ovenpå  
1, 2, 3 dråber flydende stearin 
Rødt sorte Rose ose Rødt. 
vendte hovedet ned i vandet 
holdt vejret desperat, Rosen dansende 
flød stadig ovenpå. 1, 2, 3, Rosedansen går.  
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No. 2 
liv løber…. 
ud af boulevardens  
brede vidder nattelys 
Månens pludselige skær  
lægger smækker rækker sine 
Mægtige dæmoner i - 
Mod gaden…. 
2 
Metalskraldespande står i flammer 
under livs bare fødder. 
liv løber afsted kun  
ledet af et stumt skrig  
over storbyens  
hvinende himmel. 
 
livløber og løber…. 
ned ad brostensbelægningen 
oplyst af små bål 
i skraldets fosforescerende farve, 
i en flugt i en sky af  
Mælkehvid energi efter sig. 
Magi over alt under alt i alt 
2. 00  
klokken er 2. natten tro. 
Magna Mater hvisker 
shhhh hør! 
liv løber…. 
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livet gennem døden 
gult skelet, 
Klare åbne hænder, gestus. 
afventende fødder forsigtighed. 
to liv kan intet se  
øjne er hulrum 
Kun det gule skelets 
tankegange sange  
slanger sig lysende 
træder frem 
ud af billedet…. 
Klar til ny fremkaldelse 
Klik! 
 
der bag morgendisens blå skygge, 
Kødfulde i deres hjem i skygge 
af et phaloblåt  
og preuserblåt 
univers. 
Klak! 
 
ansigter i oprør vælter nedover dem, 
Kommer fremefter og ud og i  
Kamp med morgensolens stråler. 
som slanger slangehoveder 
parat til bid vrid vrede. 
fra lys blå til mørket 
arbejder hovederne sig frem 
Kun for at forenes med  
det gule skelet i livet gennem døden. 
over jorden under mulden mørket…. 
Klokkeblomsterne rødderne roserne…. 
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Roseredoute 
Roseliv så ikke  
Ræsonnerede ikke 
tænkte tanker 
følte sig forfulgt af 
Rex, 
troede Rex ville  
straffe hende, fjerne hende fra livet 
Redoute deroute 
klik! 
Roseliv 
blev undersøgt. 
trykkede på alle knapper 
klik klak klik! 
ventede i håb 
om døden løb bort 
ved tankens kraft, 
for at blive forenet i  
dødens Rige, himlens  
Regina maria Regina. 
 
Rex 
blodet flød i Roser sorte Roser oser  
som stearin sprøjtet udover 
vægge sjælen hjertet. 
skærer dybt dybt dybt, 
Ragekniv skarp og kold. 
men Roseliv vidste ikke kunne ikke så ikke…. 
trykkede på alle knapper…. 
klik! billedet fremkaldes  
i øjeblikket. 
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No. 3 
L iv Løber….nøgen ned i  
L imbus´ blødende årer  
glødende tårer 
snoede slangekroppe  
underjordiske gange 
Labyrinter Legemer,  
hvor skumle mænds  
L illa skygger dækker 
bumser, der sover sammen 
med gadebørn offerlam. 
L iv Løber…. 
3 store glamourøse posters  
Langs væggen synger slynger sig, 
smukke smilende skønheder 
en reklame a La creme  
smiler op og ned ad  
L iv, Løberen ubekymret med 
Lakrøde Læber klæber dræber…. 
3 gange. 
en mand kalder…. 
alder føles godt i ørets 
Labyrintgange  
men kan ikke hindre overdøvende  
magna maters modbydelige melodi…. 
klokken er 3, triatlon de La triste. 
LivLøber…. 
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Roseliv 
Roseliv 
flygtede 
så ikke 
den største torn 
Rev sig skar sig  
blodet flød i sortrøde stearintoppe 
desperation frustration 
Rev sig 
Rose. 
 
Roseliv 
havde ligget bundet, 
hvid eng med sorte torne, 
stearin sterile klæder overalt. 
stumme undrende ansigter 
uværdighed umyndiggjort. 
fanget fængslet fundet,  
fejlet….dryp….dryp….dryp! 
 
vidste ikke  
hvem der var ven, 
samtidig med 
Rosenkransen  
og magna mater spillede  
Roulette 
oven over 
Roses sjæl legeme. 
 
magtesløshed frygt forfærdet. 
opgivelse afmagt, 
tilskuer trio tre trist triatlon…. 
dryp dryp dryp….
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Rose 
Roseliv 
kendte ikke livets 
Røde Rose…. 
 
Rødt blod daler ned i  
Roser dråber floder  
i søer have oceaner 
af små dryp  
sortrød stearin 
daler og daler…. 
dryp dryp dryp. 
 
Rosedans 
dansen går 1, 2, 3, 
går og går…. 
 
Roseliv dansede 
lukkede sine øjne…. 
så ikke sin 
lanterna magika den 
Rødeste Rose  
flød ovenpå…1, 2, 3 
meter borte 
flød i Roser dråber floder søer….  
 
med strømmen ledtes Rosen videre…. 
til have og oceaner af andre Roser 
Rose 
ose Røde 
Rose 
ose. 
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No. 4 
liv løber ind sluses ind i 
det første og bedste tog…. 
løber gennem en  

Kabine, i hvilken  
som helst retning, 
op ned frem tilbage…. 
løber bort fra  
magna mater melodiens 

Karisma isma shhh! hør! 
 
liv løber nu…. 
ser en mand i 

Kafkan  
rød fez fuldskæg, 
lang sort frakke med 

Kors om halsen. han  

Krammer skrammer skræmmer  
hende hårdt til sig…. 
hun viser i desperation 
sine håndled frem…. 
han skriger:  

”Kachina!” 

Klangen rungende som  
salmer under jorden…. 

Klokken er 4, four feet under. 
toget er ikke standset endnu…. 
toget kører livet løber…. 
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MagnaMaterMelodi 
Scho 
grågrøngrumset Melodi 
ne 
gryliv hadede den Musik 
Rex 
nægtede at lytte.… 
Chris 
havde et  
te 
stereoanlæg 
in  
løb skrigende ud 
dem 
hver gang nogen spillede 
thro 
på det…. 
ne. 
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Der 
ud af Melodys Mund  
du 
kom tre små ord 
tre 
Mente dem ikke 
gest 
-Magna-Mater-Melodi- 
die 
viste dem ikke 
kro 
Måske kunne hun ikke…. 
ne 
viste alt Muligt andet…. 
Isc 
legemet stod der 
will 
sang de tre små ord…. 
nicht 
der blev overskyet…. 
mehr 
Melodien formørkede Mørknede…. 
høren…. 
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No. 5 
liv løber liv - løber og løber…. 
gennem toget skroget 
står af på næste perron  
løber ind i linie 5. 
fornemmer stormfloden fossende 
men ved ikke …. hvor? 
hvem? 
hører en mestersang 
buldre mod baggrundens  

Jernbeton klonk klink klank! 
sangen lyder som 
”rex criste in dem throne” 

Jesu krist klink klank! 
liv løber…. 
til endestationen 
forsvinder som 5 

Jetsorte skygger på muren 
idet hun han jeg du liv 
løber på perronen, ned gennem gangene  
sangene klangene klank! 
ud i forhallen op i luften, der er 

Jadegrøn af stærk smerte.  
 
livets kærte omslutter hende 
som en tæt dampende sky. 
klokken er 5, linie  5 kører…. 
liv løber….toget kører videre. 
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Sjælens Spejl 
Som penslers blide gliden over billeder af liv. 
figurers fremtoning  
ud af billedet indeni billedet, 
hænders kommende greb. 
”jeg taler til dig” Siger det, 
overøser liv med indtryk ryk tryk. 
grove Strøg lette Strøg  
penslens kamp med lærred. 
pink violet grøn Sienna umbra hvid 
i Sirlige linier og Snoninger 
fortællinger om liv   
Skabt af liv. 
 
liv fristes af granatæblet lagt midt i Skødet, 
da livet Stod model for fantasiens frie afløb. 
Skabt i en klædning af farver 
dog ingenting nøgenhed Sårbarhed. 
 
brysterne stritter ligeud af lærredet, 
plukmodne frugter flygter 
ligesom de, der ligger  
på bordet rummet bag og indeni Spejlet  
dog Stadig i hendes kød Skød glød. 
 
Som Sælsom musik af farver 
Som livets Skaben mod Sjælens lys….  
dunkle farver kommer livet i møde Sortrøde 
øde i form af en mørk Skygge der 
baner vej ind i fotoet maleriet Sindsbilledet 
på, og forsvindende Som 
dryppende Stearin i et hav af nye farver  
Sjælens Spejl. 
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Livets Arv 
Før 
Verden 
Var Rund 
Uden Skarpe  
Kanter 
Var Verdens  
Ende  
Der  
Hvor Vandene 
Fossede 
Udover 
Kanterne 
I Intet. 
 
Ild 
Intetheden 
Flammehav 
Brændte 
Følsom Hud 
Aflad. 
 
Ovenover…. 
Angsten 
Der Skilte 
Veje Af Liv. 
 
Angst  
Angst Er 
Livets Arv. 
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No. 6 
I liv løber liv…. 
væk væk væk  
fra limbus melodien mesteren, 
ud af metroens  

Indre op på gaden. 
månen lyser klart elfenbenshvidt på 

Ibenholt   
viser hende vej  

I Intet Ingenting Ingen at se…. 
 
liv løber og løber…. 
ned gennem gaderne 

Idealernes landskab;  
arealerne pladserne 
vejene viadukterne 
boulevarderne, styrtende…. 

gennem parkerne I markerne 

bort fra byerne I skyerne …. 
6 
blodet daler 6 gange 

Ibisrødt ned  

I græsset som et 

Ikon. hør! 
magna maters melodi øredøvende…. 
klokken er 6, nul, 6.  
det er tidlig morgen nu verden kalder! 

I liv løber liv…. 
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No. 7 
Her løber liv løber og løber…. 
bort fra byen i skyen 
vejene Husene Hullerne  
Hanen galer, brobelægningen glimter;  
løber under broen 
gennem tunnellerne 
langs med træerne 
mellem buskene  
Huskende 
under skyernes 
Halvkuppel Hvælving 
verden toner rosa nu 
som en sart fin blomst af silke  
Hvilke veje løber liv? 
i 7 sind…. 
liv er pludselig ude  
på små veje mellem klitter i 
Harlekingrønt gråt brunt oliven.  
Havet dufter oceaner af tid 
Høres tydeligere og jævnere…. 
mærker den lette sommerbrise i Håret.  
klokken er 7´vende Himmelhav. 
H imlens Halvtone lyser fryser is. 
stakåndet forvirret færdig…. 
magna mater skråler kalder. 
det gjalder alder alder alder…. 
Hov se, der løber liv! 
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MelodiMaterMagna 
War 
Melodien 
des 
havde skam skiftet ble 
le 
gav hende Mad 
bens 
fik hun at vide 
u 
gryliv græd…. 
re 
Melody forstod det ikke.  
sprung 
det blev nat…. 
et. 
 
Un 
Majgrågrøngrumset Melodi 
ser 
i det første daggry…. 
hoff 
kasettebåndet knækkede…. 
nung 
Melodien stoppede.... 
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Sal 
gryliv havde før klamret sig til båndet 

ve 
klamret sig til de tre små ords 

cri 
Makabre Melodi 

ste. 
Men…. 

Wir 
bladene faldt af træerne…. 

grus 
bårebuket, rund og rundt på jorden…. 

sen 
Dich  
gryliv smed nu kasettebåndet i floden…. 

bin  
flød bort. 

herre 
Magna Maters Magtfulde toner  

hime…. 
hørtes stadig…. 

und …. 
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No. 8 
liv løber snubler løber igen…. 
havets brusen susen slusen  
overdøver hendes  
skridt ridt i sandet.  
hører havets magtfulde 
Gudinde, hvad mon hun har i sinde? 
 
hov! liv løber liv…. 
imod magna mater, hør! 
 
liv løber langs kystens 8 
Grålige sand - dyner drages  
af bølgers stadige  
vuggen hvisken syngen…. 
hører en svag røst øst trøst  
kalde i toner strofer vers 
i den lysende horisonts 
Guld muld i huld…. 
prøver at overdøve 
magna maters magtfulde stormflod. 
dagens begyndelse   
Gyser nyser fryser lyser nu alligevel op 
Genlyd forvrænger…. 
8 uendelighedstegn på siden smerte…. 
klokken er 8, lysstyrke 8  
liv løber rundt i 8 - taller snubler liv…. 
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Sjipper i ild 
Sjipper i ild, 
Svævende Svømmende i 
Sit eget univers 
af fostervand. 
 
Sjipper i ild i 
Sin egen  
kødelige navlestreng 
fare for at falde finde fældes 
gennem hvirvlerne 
i det brusende berusende 
turkist farvede hav. 
 
hendes Svulstige Skamlæber, 
forslåede Seksualitet  
Syder Snyder 
Stikker Slikker  
os op i ansigtet,  
bydende ud af billedet  
ud til liv 
blandt Siv 
og afsporende tåge. 
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ildsjipper 
Bagved, hendes tvilling, 
falder daler maler 
nedad i et Blåt univers af  
Boblende undervands-åndedrag 
Blob Blob! 
 
pink uskyld ærlighed 
nøgen og sårbar 
søger at overleve  
under havets overflade Blob! 
oceanet af hvide og turkise  
følelser spøgelser 
Bobler kobler Blobler. 
 
ildsjipper i himlens guld 
sjipper i kromgul ild 
over og i et hav af fostervand. 
maler daler taler falder kalder. 
nedad opad udad. 
lægger sig parat til at fødes på ny 
af liv til liv. 
Blob Blob! 
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No. 9 
liv løber snupler skvulper…. 
Fald Forfaldet Forfærdet,  
løber ud i det mørke havs 
Favn Forvirring Formerne. 
hører havet bruse boble kaste 
skumsprøjt om ørerne øjnene cellerne. 
 
hastigt banes vejen ud i havets tang - 
Fæstning, med himlen som 
Falsk hvælving. 
magna mater kalder…. 
liv løber udad…. 
vandet bliver dybere dybere  
Fordybere…. 
når hende til halsen liv kan ikke bunde 
vand i lungerne dødskrampe afmagt. 
Fæstning af morgengryet skabes 
i magna maters ånd. 
hendes melodi lyder som 
9 storme i ørerne 9 floder af toner. 
den svage sang Fra Før hør!  
kan nu næsten ikke høres Fornemmes. 
klokken er 9 er 6 på hovedet 
liv kæmper, hovedet ned, desperatdans. 
lig prøver at løbe men kan ikke bunde 
Faktisk ikke bunde ikke i….ni…. 
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Kunsten 
Liden 
liv  

sten 
var træt i benene 

urt, 
var gået ud 

Sti 
på molen 

finder 
satte sig på bænken 

urt, 
under det  

Gylden 
Kromgule fyrtårn 

løve 
så ud over havet…. 

urt, 
den oldgamle Kone 

Sankt 
blev ved og ved  

hans 
med at tale… 

urt, 
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Konen tog sin pose op  

Kryd  
fyldt af 9 smukke urter. 

der 
da hun rejste sig for at gå 

urt, 
faldt noget ud 

og 
af hendes  

Rosen 
forklæde…. 

rod 
faldt ned på molen  

urt  
funklende…. 

boblende 
skinnede gulligt 

indeni 
idet liv samlede det op 

Livet 
og puttede det i lommen…. 

Selv…. 
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No. 10 
men lig løber ubeslutsomt…. 
gennem havet 
desperat dansende vaklende 
i nuller i 8 - taller i ???? 
10 - taller, yes! 
mod landets siluetter mod…. 
stopper op på lavt vand vådt sand 
grundet smerte belyst af En kærte. 
orker ikke at kæmpe løbe…åhh! 
Enceinte ingen kraft at hente. 
daler ned i vandkantens 
tangfyldte blærer og skum plump! 
se, liv løber ikke mere! 
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 
sætter sig i vandet sandet forbandet 
Eau forte omsluttende. 
havet Er sortrødt blødende 
går hende til navlen 
bølger vugger hende voldsomt  
i vinden over den  
angstfyldte mave. 
magna mater 
Eufori. Luk dine øjne, tæl til ti! 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
klokken er 10   ti  - den går går år! 
liv kan ikke mere! 
liv løber ikke mere! 
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Largo 
Liden 
C 
du nærmer dig mig 

sten 
Cic 
jeg ser dit flakkende blik 

dans, 
D 
du er så skræmt 

Sankt 
Dis 
du er blevet brændt 

hans 
E 
det ville være så nemt at si´. 

sang, 
F 
det er svært – for svært 

Sti 
Fis 
for mig 
finder 
G 
jeg kan ikk´ finde vej 

vise, 
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Gis 
du stålsætter dig 

Rosen 
A 
jeg mærker dit mod 

rodens 
H 
du….tøver lidt 

symfoniske  
C 
men ta´r det skridt 

toner  
Cic 
som skiller 

lytter 
D 
liv fra død 

indeni 
Dis 
sejr fra nederlag 

livet 
E 
du har vundet i dag 

selv…. 
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No. 11 
lig løber ikke mere ikke…. 
Disharmonisk harmoni. 
er som forstenet i 11 - taller af 
magna maters melodi. 
ser sig omkring, kan svagt 
skimte andre løbere i 
Danse macabre. 
nogle sidder som hun forpustet 
kraftesløse i vandet over sandet. 
havet toner ud i en farve…. 
lig løber ikke…. 
hver for sig sidder  
De smertefyldtes ansigter i 
Døbefondens flydende stearin  
Det klare uklare vand 
leder efter noget omtåget. 
alene søgende hør! 
11 
Dåbsvandet bliver på 11 
blødende cadmiumrødt…. 
Dansen går….6, 7, 8 går 
bliver ved bliver ved 
bliver ved, 9, 10, 11. 
magna mater jubler…. 
klokken er 11 for h-elleve!  
Det er nu for sent silde ilde stille?  
hør! liv løber jo ikke mere??????????? 



 
47 

 
 
 



 
48 

 
 

Rosenknop 
Roseliv 
stak sig 
blodet flød 
dråber floder have 
Roser udover 
hele kroppen 
nålen, bordet…. 
Rødt blod. 
pludseligt  
indre billede 
om videofilmen om  
Ragekniven 
der borer sig 
dybt dybt dybt 
hendes kød 
gentagelse. 
følelsen af  
opgivelse afmagt 
kvalme modstand 
stilstand tilstand. 
 
Roseliv 
Rynker panden, 
lægger tænksomt 
nålen bort…. 
ser på den  
lillebitte  
dråbe blod  
på spidsen…. 
kromrød 
Rosenknop.
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Langsomt ventende 
Liv   
Langsomt  
ventende…. 
satte sig på trappestenen 
en gul bus kørte forbi 
Langsomt  
ventende….  
midt i storbyens 
Lysende røg 
Løvgrøn friskhed, 
Langsomt  
ventende…. 
 
noget i hende 
kimen til  
Liv 
var vakt 
mødtes nu. 
Langsomt  
ventende…. 
 
Liv havde  
Lavendelblå  
sommerfugle i maven 
kløede sig nervøst  
så sig omkring…. 
Livet 
Langsomt  
ventende…. 
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No. 12 
liv løber vagt vågnende vaklende…. 
fødselsskrig i roser oser…. 
hører en anden sang denne gang. 
den svage røst fra før hør!  
den lyder kraftigere tydeligere? 
 
en largo livets largo lys og fin. 
liv søger kysten løber snubler løber  
desperat dansende op ad oceanets 
Cadmiumrøde overflade 
gennem sandet indad mod landet 
finder kraften lytter - det nytter - 
hører fornemmer og liv løber  
igen løber igen kan løbe igen…. 
 
ad en hemmelig sti til et hus, et 
C irkulært hus livets sus, løber  
gennem krattet river sig på 
Christi tornekrone klitroserne 
der gror vildt mellem siv liv riv piv 
ligeglad med smerten og rifterne 
finder kræfterne, vil hjem nunununu! 
klokken er mange klokken er 12. 
tiden fødes på ny og det er middag. 
liv kan omsider høre klart løber…. 
hans stemme høres som  

latter atter atter atter….
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Lonesome eventende 
Lyset glimtede i  
Livs øjne  
blinkede nervøst. 
Langsomt  
eventende…. 
 
Liv  
havde sin fineste  
Lysegule  
kjole på  
med små  
Lavendelblå  
sommerfugle 
Lilla-violet 
blomst i håret  
guldsandaler.  
sommerfugle  
fløj omkring …. 
 
Langsomt  
eventende…. 
 
beslutningen  
taget 
hun stod  
på det mørke- 
Lilla fortov  
midt i storbyens 
Lavendelblå…. 
 
Langsomt  
eventende…. 



 
53 

 
 
Liv 
så tilfældigvis,  
ved den  
forreste fod på 
Lurblæserens  
statue 
Lå en rose 
en smuk og fin rose  
Lanterna magika…. 
 
Liv  
samlede den op.  
ved bunden af bladet  
Lige der hvor blomsten  
sidder fast  
på stænglen  
Lysnede den 
fra cadmiumrød  
over i en  
smuk solgul. 
Live 
Lonesome  
eventende…  
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No. 13 
liv løber løber stærkt…. 
hen til huset med 
Baldakinen  
B lågrønne skodder  
gult kalkede mure…. 
liv løber ind i huset uset, 
løber gennem entreen 
ind i stuen under Buen liv løber…. 
ud i køkkenet ind i hjertet  
ser sig omkring på spring! 
13? 
gulvet vokser spirer gror  
med små sprøde urter og skud; 
Basilikum  
Brøndkarse 
B ladselleri 
pebermynte purløg  
citronmelisse citrongræs  
timian tankefrø tidsler i skud 
oregano opiumsblomster  
smukke unikke vildvin vilde roser…. 
livets largo høres stadigt højere. Shhh, hør! 
13? 
har overdøvet modbydelige magna maters  
Byldegrågrøngrumsede melodi…. 
lykken klokken 13 liv løber glad, plukker  
13 urter og skud løber ud…. 
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ildsjæl 
rejsende europa 
Sjipper i ild 
Svævende 
Sjippende Sammen 
Side by Side 
endelig nu. 
rejsende europa 
Sjipper i ild. 
har rejst langt 
nået langt 
løbet rundt 
og rundt  
i indre cirkler 
ydre vinkler 
farvede bobler 
for at undgå 
at netop dette 
ville forsvinde 
ud af livets 
malerplettede 
arbejdende fingre 
kæmpende Sjæl. 
 
Som europa rejste 
på Sin tyr  
er hun rejst 
hertil for at blive… 
Sjipper i ild 
hurtigt lydløst 
i bar rystende angst 
for at berøre  
det kolde kromrøde hav. 
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rejsende europa  
Sjipper i ild 
rejsen var 
lang 
Svær 
drøj 
farefuld 
Sveder  
kan ikke tænke 
diarré feber. 
 
men det er lykkedes for 
rejsende europa Sjipper i ild 
Side by Side…. 
 
liv løber 
pavestolt 
Svævende 
over ild 
ildsjæl. 
 
varmer Sine 
malerplettede 
halsbrækkede fingre 
i livets flammende 
lysende kærte. 
 
klik!  
billedet fremkaldes  
øjeblikkeligt.  
 
liv, rose, gry…. 
Spirende flammende malende….  
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No.  0 
liv løber liv…. 
A llerbedst dernæst bedst 
løber og løber…. 
kommer kæmper sig frem 
A lle vegne ingen vegne, 
A lt mens sveden driver ned over  
Ansigtet fregnerne cellerne vågner 
danner perler på hagen 
danner et smykke om halsen 
Amulet …. 
Afgiver sved daler blidt ned  
som tårer lange årer 
over hendes hede krop, 
striber kanaler floder have 
Af roser…. 
Adrenalinen løber i årerne blodet 
musklerne sanserne cellerne 
livsløber og løber…. 
på displayet kan hun se 
At hun har løbet levet løbet 
8,50 km i timen i 20 minutter 
forbrændt 250 kalorier. 
løbebåndet står nu stille  
livets largo høres højlydt  
liv ser gult sanser lever. 
uret viser 0. færdig, zero, 0, 
liv går…. 
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Blå Acheiropita 
Abildgrå. 
Tårer Daler 
Lyseblå 
Over Kinden 
På Pudens 
Almueblå. 
Daler Og Daler…. 
Azurblå. 
Indeni. 
En Blålig Følelse…. 
Stor Følelse 
Presser Sig På…. 
En Glæde 
Smerte 
På Samme Tid. 
 
En Slags 
Aldersgrønblå 
Lykkefølelse. 
Taknemmelighed 
Ærbødighed 
Overfor Livet 
At Være Her 
Leve I 
Phaloblå. 
 
Følelsen Urørt 
Af Menneskehånd: 
Blå Acheiropita. 
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Livshjulet drejer 
L 

Det Drejer 
I 

og Drejer 
V 

og Drejer 
S 
og 
H 
og 
J 

og 
U 

jorden Drejer 
L 
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No. X 
liv strækker sig  
Ånder lettet op, sukker klukker  
går ud i omklædningsrummet, 
løfter vifter skifter sit svedige arobictøj  
med en ren let  
sommerkjole overstrøet med  
lavendelblå små violer ioner 
leopardjakke remsandaler. 
liv går…. 
Åbner hiver skubber slipper igen 
døren ud til verden i …. 
Xér 
fra spredte skyer blå himmel  
daler solskinsregnen daler…. 
dråber funkler på deres lange vej  
mod jorden mod verden mod for - 
År som små brillianter, lander i livs hår  
heler sår forgår liv går til….  
X 
skal hjem….til deres hjem. 
vil bede ham spille en largo 
en ganske særlig largo, har intet specielt navn 
men en helt speciel betydning vigtig som  
X 
her vil hun sidde stille lytte knytte  
male toner i sine tanker mærke livet banker, 
Åbne sig fornemme og føle………. Liv.  
Åhh! 
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Tak 
 

 

I ”LivLøber” har jeg brugt en mestersangs toner fra 1700 tallet, 
Hans Sachs ”Silberveise”, sådan som den står skrevet i 
Gyldendals Musikhistorie, bind 1, side 331.  
 
Der ud over har jeg brugt George Frideric Händels smukke Largo 
no. 7 til klassisk guitar og min mand Lars B. Frantsens tilhørende 
tekst. 
 
Denne bog er tilegnet livet, min mand, min Gud Fader og 
Helligånden, der har inspireret mig til at skrive denne bog om min 
søgen efter Ham. Men heller ikke mindst min mand Lars Bruun 
Frantsen, som jeg skylder en særlig tak, for de timer han har 
brugt, og som har været direkte medårsag til at denne digtsamling 
kunne se dagens lys. 
 
Der ud over en varm tak til mine mange venner;  Blandt andre 
forfatter Martin Larsen, forfatter og lyriker Adil Erdem, 
billedkunstner og lyriker Ole Bundgaard samt textilkunstner og 
grafiker Charlotte Hoff, for deres faglige støtte under 
digtcyklussens tilblivelsesproces. 

 
 
 



 

 
 

Lotte Kjøller 30/1 1966. Billedkunstner, illustrator og poet. Uddannet på Eco-
les des Beaux Artes,  Paris 1997. I mesterlære hos Billedkunstner Jeff Ibbo 
1992-95. I 2002 debut som illustrator på CDR-forlag med Adil Erdems digt-
samling, "Steder i drømme" og medlem af Dansk Forfatterforenings illustrator-
gruppe. Illustrerede 2006 i "Guldnæsen" (Høst og Søn). Har illustreret egen digt-
samling 2004; ”LivLøber” med sprogdigte og håndkolorerede billeddigte, der 
blev solgt som unika i kun 12 eksemplarer. Digtsamlingens originalbilleder kan 
beskues på www.LK-kunst.dk. lottekjoeller@hotmail.com 
 
Tekstbilledet i denne fulde digtsamling er i samarbejde m. LK redigeret let op i 
størrelse i forhold til originalen, så det kan læses på en mobil-læser. Et digitalt 
(pdf-) udprint af det oprindelige layout kan fås ved henvendelse til forfatteren. 
 
Litteratursiden: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lotte-kjøller 
 

http://www.LK-kunst.dk
mailto:lottekjoeller@hotmail.com
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lotte-kj�ller


 
 

 
 
 
 
 

tak til alle digterne 
og til digtere alle vegne 

 
uden hjerte er vi intet  

 



Efterskrift: 
 
Mange har spurgt til historien bag antologien, og nu kan det 
afsløres, at den blev til på direkte opfordring fra Carina Chris-
tensen, vores nuværende kulturminister.  
 

Man kan udtrykke det sådan, at det var gået op for Carina 
Christensen, eller hendes embedsmænd, at noget måtte gøres 
for at vende den katastrofale kulturelle arv efter fodbold-
ministeren, kaldet Brian Mikkelsen.  
 

Dansk Forfatterforenings Lyrikgruppe var derfor kaldt i sam-
råd i Kulturministeriet med formålet at afdække digternes er-
faringer med at smutte de langsomme kunstudtryk tilbage i 
offentlighedens bevidsthed på en sober måde. Vi opponerede 
ikke på forhånd mod begrebet. 
 

Under samtalen, der kom så vidt omkring, at alle smilede, så 
Carina Christensen pludselig begejstret rundt på Deres 
udsendte: "Hvorfor ikke samle alle digterne i Dansk Forfatter-
forening i én antologi - så man kan se de mange forskellige 
udtryk, formvalgene, tematikkerne, og de forskellige aldres 
udtryk, som måske ikke alle tilhører modernismen, men trods 
alt repræsenterer næsten 100 års liv i Danmark?" (DFFs æld-
ste digter er 92). 
 

Og hun fortsatte, tydeligt inspireret af Deres udsendtes be-
gejstring over idéen og med direkte reference til den forud-
gående samtale: "Og så skal I da lave det som en digital 
antologi, en gratis digital antologi - det er da vist ikke gjort i 
nogen lignende målestok før, eller overhovedet? Skolerne vil  
 



elske det. Økonomerne vil elske det. Og mediernes bogredakti-
oner, anmeldere og forlag og andre bibliofile vil løbe skrigen-
de væk, men det går nok alligevel med dét! Det skal I da gøre!" 
 

Grundet diskussionen om den langsomme kunsts svære vej til-
bage til den brede offentlighed var der desværre ikke tid til at 
gå i dybden med naturligt affødte spørgsmål som: Hvordan 
skal nu digitale digtere kunne honoreres under den nuværende 
biblioteksordning, hvordan skal rapportering til CopyDan af 
brug af digitale værker i undervisningen foregå, hvordan vil 
digitale værkers udlån via biblioteket blive registreret, og vil et 
digitalt værk, som linkes via bibliotek.dk, kunne siges at indgå 
i den nationale bogbestand, når bibliotek-afgiftsordningen 
ikke er gearet til at betale for brugen af digitale værker, samt 
mange andre lignende og vigtige konsekvenser. 
 

Men siden den Digitale Antologi således har patronage*1 hos 
selveste kulturministeren, regner vi da bestemt med, at spørgs-
målene vil løse sig inden længe - og i hvert fald senest, når 
biblioteks-afgiften i 2010 atter skal forhandles. Om ikke andet 
er det betryggende at tænke på, at Carina Christensen overho-
vedet ikke berørte spørgsmålet om statsinstitutionel linkning 
til beskyttede kunstværker - det må således formodes, at hun 
for alt i verden blot ønsker kunsten rundspredt og at spørgs-
målet om offentlig honorering af digitale kunstværker skulle 
tages op igen, når det blev aktuelt. 
 

Det er det så blevet igen. 
 

kenneth krabat 
formand for digterne i Dansk Forfatterforening 2008-09  



Fødselshoroskop for ORDLØST 
20.8. 2009 23.11. i Roskilde 
udarbejdet af fagastrolog Gitte Herlo Beenfeldt 
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dig . . . 
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Der er dage som disse Tommy Flugt 
Der er ingen grænser for alt det, der er uden grænser. Louise Rosengreen 
Der er ingen spor Christian Borup  
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DER VAR ENGANG JUL IGEN Jannie Helle 
Derfor er der kun tre nøgler i nøgleringen  Christian Borup  
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Det er ikke sjovt at få fåresyge Christian Borup  
Det er lige meget Per-Olof  Johansson 
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Viggo Madsen 

DET ÆGTE SKAB Djorn Juni 
det, og det var så det, en livstid  Per Aage Brandt 
Dette er altså verden… Jan Flemming Scheel 
Digt om det vigtigste Per-Olof  Johansson 
Digt til dagene Jan Flemming Scheel 
DIGTE OM KUMULUSER Grzegorz Wróblewski 
Din krop er en rejse Duna Ghali 
Dit nærvær inspirerer mig Ann Mari Urwald 
Drømmen fortsætter i vandet Mogens Bynkou Nielsen 
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Du er en skov Liselotte Gabriel Pedersen 
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Du som er Anne Hjelmsø 
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EFTER GUTENBERG Benny Pedersen 
efterbillede Dorthe Emilie Røssel 
Ekko Bente Smidt 
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Én gang Lola Baidel 
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Endnu engang betragter jeg  Birgit Keller 
Engen (af suite) Ingrid Mejer Jensen 
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Et kys Gunnar Martin Nielsen 
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Evige spil Ann Mari Urwald 
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KROKODRILSK FRIERI Djorn Juni 
Kulturkamp Kaj Himmelstrup 
KÆLDERVÆRTSHUSET Djorn Juni 
Kære Du Jacob Christensen 
Kærlighed Ann Mari Urwald 
KÆRLIGHED Jack Thimm 
Kærlighed eller kaos Lars Busk Sørensen 
køber aktie dig Jens Patrick Thiede 
LP Pia Valentin Lorentzen 
Labyrint Henriette Elmø 
Langenæs by day Niels Kjær 
Langenæs by night Niels Kjær 
Let’s Not Give It Up Angela Brink 
Lidt om forkyndelse i februar Lisbeth Smedegård Andersen 
Lige nu Ole Bundgaard 
lige ved siden Hans Tyrrestrup 
LIGGER PÅ TOLV SENGS STUE Per Sessingø 
Lille blød og bøjelig Ann Mari Urwald 
Lille Prinsesse Lonni Krause 
Limbo Land Jan Hatt-Olsen 
Lindetræ i december Tommy Flugt 
Liv I, II og III Anita Wood 
Livet! Kate Larsen 
LivLøber - hel samling Lotte Kjøller  
Lommepenge Jens Patrick Thiede 
LVS Grzegorz Wróblewski 
LYS Poul Feldvoss 
Lydløst som lyset Bo Lille 
Lykke Adda Lykkeboe 
Lykken (af suite) Ingrid Mejer Jensen 
Lysene leger med træernes skygger Jan Hatt-Olsen 
Løft min kjole Adda Lykkeboe 
Mainstream Pia Valentin Lorentzen 
MAJMORGEN, IRAK Erik Stinus 
Makuleringsmaskinen kvaser stemmerne Louise Rosengreen 
Marts: Lidt om bebudelse Lisbeth Smedegård Andersen 
Masseødelæggelsesvåben  Erik Trigger Olesen 
Med bånd og sløjfe Jens Patrick Thiede 
med og uden tårer Anne Marie Dinesen 
MENS VI ANDRE VENTER Benny Pedersen 
Meta – for eller bag? Per-Olof  Johansson 
Midt i grødisen Ann Mari Urwald 
Mig og tal Birgit Kragh 
Min broder og hans skaber Hans Reusch 
Min nabo et træ Gunnar Martin Nielsen 
Min pen vil kalde dig skat Bo Lille 



Min rose Gunnar Martin Nielsen 
Min tid Adda Lykkeboe 
MINE EGNE ERKENDELSESPAPIRER OG 
TESTAMENTER 

F. P. Jac 

Mine hænder  Poul Larsen 
MINE KAMMERATER SPØRGER Per Sessingø 
MIT LILLE KONTOR Djorn Juni 
MOD ROBOTTER OG KANNIBALER Liselotte Gabriel Pedersen 
Mod væren Ann Mari Urwald 
MODLYS Jørgen Børglum Larsen 
modtog du mig Anne Marie Dinesen 
Morgen i november Ellen Strandgaard 
møblerne stirrer stift og tankefuldt på mig, Per Aage Brandt 
MØDTE EN UNG GUD I LASER Per Sessingø 
Narcissus Bente Smidt 
NATTEN Michael Næsted Nielsen 
NEDE PÅ MARS Kenneth Krabat 
Nedlagt Aage Jensby 
Nekrolog Marianne Slot 
New Orleans Kate Larsen 
Niesky Leif Sørensen 
Noget om vinduer Marianne Slot 
NOGET VED MUSIKKEN Djorn Juni 
Nogle siger de hænger fra verdens tag Jan Hatt-Olsen 
November Ann Mari Urwald 
NOVEMBERSANG Djorn Juni 
Now's the Time Søren Sørensen 
Nu sker det igen Claus Høxbroe 
Nu vågner skyggerne op Knud Sørensen 
Nytår  Adda Lykkeboe 
Nytårs haiku Tommy Flugt 
Næsen Ann Mari Urwald 
NÆSTE STIK Bjarne Kim Pedersen 
Næsten et år Jesper Jensen 
Når du er væk… Christian Kronman 
NÅR ENDEN ER GOD... Djorn Juni 
når jeg banker mit lem  René Rasmussen 
NÅR VÅREN KOMMER BRASENDE Djorn Juni 
Os Bo Lille 
Ocean Lise Andersen 
Og så skreg Edward Munch Lonni Krause 
Og så videre. Poesi 2009 Per Aage Brandt 
Og vandet er tykt Lonni Krause 
Oh, hvilken himmel! Bo Lille 
OLSENS LANGE DAG Djorn Juni 
Om hjælpsomhed Ann Mari Urwald 
Ondskab René Rasmussen 



Onkel Dannys ord Ann Mari Urwald 
Op hundevagten  Kate Larsen 
OPDAGELSE Bo Green Jensen 
Operation Karsten Bjarnholt 
Ord Birgit Kragh 
Ord er maltbolcher,  Louise Rosengreen 
Ord fjernes Tommy Flugt 
ORD TIL REJSENDE I EUROPA Per Nielsen 
Ordlyst annalfabet Helge Krarup 
ORDLØS Jan Morell 
ORDLØST Jan Morell 
Ordløst Ole Bundgaard 
ORDLØST Søren Sørensen 
Ordløst alfabet1 Helge Krarup 
Ordløst Lalfabet Helge Krarup 
Orgiastisk er byen Liselotte Gabriel Pedersen 
Over dine sære hovedkast Lonni Krause 
Overdragelse Mette Tine Bruun 
Overfart Aage Jensby 
Palmesøndag Lisbeth Smedegård Andersen 
PAPIRERNES MAGT Sara Mathai Stinus 
Patetiske forsøg Jens Patrick Thiede 
Pludselig bliver alt stille Ann Mari Urwald 
PLUDSELIGPAVEN, Liselotte Gabriel Pedersen 
POeSITUR 2009 Benny Pedersen 
Poetik Jesper Jensen 
Portrætter Gunnar Martin Nielsen 
Protest Bo Lille 
pustes op Jens Patrick Thiede 
På med vanterne Lonni Krause 
På Sicilien Kate Larsen 
På stillehavet Kate Larsen 
På stjernerne Bo Lille 
Ramt af lyset Bente Smidt 
RASKMELDING Per Sessingø 
Ravello Poul Larsen 
Regnglas Brian P Ørnbøl 
Rensdyrliv og mammutliv Birgit Keller 
reversibilitet: det kan du selv være, Per Aage Brandt 
Rummet  Bert Blom 
Rundt om Lonni Krause 
rytmisk flyder musikken ud i natten Dorthe Emilie Røssel 
Ræven en aften Karsten Bjarnholt 
Rød sol Ann Mari Urwald 
Sagte kommer vi Birgit Keller 
SAMLEREN Louise Bugge Laermann 
Samtale Jacob Christensen 



SAMTALE Erik Stinus 
Sandbyen Bo Skjoldborg 
SANKTHANSMYG Narcisa Vucina 
se dig smile Anne Marie Dinesen 
Seks sms om sex Bjarne Kim Pedersen 
SELVANGIVELSE Per Sessingø 
Sisyfos Ole Bundgaard 
Sjælen drak kirsebærvin  Mogens Bynkou Nielsen 
Sjælens gram er den rose René Rasmussen 
Skam: Jens Patrick Thiede 
Skanserne Jacob Christensen 
Skibet  Kate Larsen 
Skygger fra fortiden Hjørdis Varmer 
Slip det fri - slip os fri Oda Lauritzen 
SMELTER ØJNENE, BOTNIK? Kenneth Krabat 
Smider en grå sten Eske K. Mathisen 
Snedigt med snesyn Per-Olof  Johansson 
Sold Jesper Jensen 
Som drømme Jan Hatt-Olsen 
SOM I HIMLEN Henriette Houth 
Sommer i Arcos (af suite) Ingrid Mejer Jensen 
SOMMERDRØM Sara Mathai Stinus 
Sommernat (af suite) Ingrid Mejer Jensen 
Sort sol Jens Fink-Jensen 
Splintrer glas Jan Hatt-Olsen 
Sprøjtepistolen blev dræbt af airbrushen i 1964. Louise Rosengreen 
Spurvene i Spuistraat (af suite) Ingrid Mejer Jensen 
STEMT UNIVERS Liselotte Gabriel Pedersen 
Sten tier stumt Jan Flemming Scheel 
Stjerneridt Jacob Christensen 
STOCKSUND FOREVER Erik Henriques Bing 
SUBLIMINAL PENETRATION Kenneth Krabat 
Suspenderet glødelampe Aage Jensby 
SVANEN VED SØERNE JAGTEDE Birte Kont 
SYSTEMERNE KOLLAPSEDE Jannie Helle 
Søen Bo Lille 
Sømand Robinsons klippehule Torben Juul Hansen 
søulk Lise Andersen 
Søvnløsheden her er forskellig fra andre steder (5/5) Steen Andersen 
så vi endnu kan nå det Anne Marie Dinesen 
Sådan at lede efter livets sande udtryk Ann Mari Urwald 
Således begyndte skriften Duna Ghali 
Tak Jesper Jensen 
Tal Poul Larsen 
TAK TIL EDUARDO GALEANO Sara Mathai Stinus 
Tankespind Annemette Kure Andersen  
Tatanka . . .  Anny Thorsager 



Tegningernes sprøde streger (2/5) Steen Andersen 
The days run away Erik Trigger Olesen 
The Great Master Thomas E. Kennedy 
Tid Marianne Slot 
Til dig Poul Larsen 
Til låns! Marianne Slot 
Til og om nogle børn, jeg kender Marianne Slot 
Tilbage til havet  Ellen Heiberg 
Tilløb til en grøn poetik Niels Henrik Hooge 
Tingene kan siges på to måder Ann Mari Urwald 
To indianere . . .  Anny Thorsager 
TO VERDENER Finn Slumstrup 
Toget  Anne Hjelmsø 
togskinnernes monotoni (To digte om livet før døden) Terje Nordberg 
Tomme tønder Pia Valentin Lorentzen 
TRANERNE OVER GRÖNÖ Sara Mathai Stinus 
Tredive år efter Christian Borup  
Trofast og jeg handler ind René Rasmussen 
Træet Henriette Elmø 
Tåbeliggørelse af den menneskelige civilisation, Liselotte Gabriel Pedersen 
Tågen Lise Andersen 
Tågen der breder sig (m billeder) Tommy Flugt 
Ud & Se I, II og III Cindy Lynn Brown 
uden at kende formen  Tina Mikkelsen 
Udenfor Lonni Krause 
UDSIGT Erik Stinus 
udtrykket og så videre er skamløst optimistisk Per Aage Brandt 
Ulve hyler i ødelandet Birgit Keller 
Undergang Flemming Madsen Poulsen 
Universet Jacob Christensen 
Vancouver Island Kate Larsen 
vandrer i byen Jens Patrick Thiede 
VERDEN ER AF LAVE  Jannie Helle 
VERDEN PÅ TRAPPESTENEN Erik Stinus 
Verden samles i en dråbe Jan Hatt-Olsen 
VI ER IKKE FÆRDIGE Erik Stinus 
Vi har kun det… Christian Kronman 
Vi kaster alle skygger Jan Hatt-Olsen 
Vi mødes ved Weber-grillen  Claus Høxbroe 
Vi var vist egentlig rigtig gode sammen.  Christian Borup 
VI VENDER HJEM  Mehmet Özcelik  
Villanelle Bo Lille 
VINDEN HAR VENDT Sara Mathai Stinus 
VINGERNE I VORES NAT Erik Stinus 
Vinter Aage Jensby 
Violette skyer Ann Mari Urwald 
VÆK Jens Patrick Thiede 



Vågent mareridt Marianne Slot 
VÅGN OP! Jannie Helle 
Wires Of Steel Angela Brink 
Woodoo Lise Andersen 
Æbletræerne blomstrer Tommy Flugt 
Ødelæggerne Per-Olof  Johansson 
øjeblikkets længde står til forhandling, Per Aage Brandt 
ØNSKETÆNKNINGENS PARADISISKE 
EKVILIBRIUM 

Kenneth Krabat 

Ø-riget Kirsten Rask 
Ørnen i mig stiller krav Birgit Keller 
ØRNESPOR Birgit Keller 
ÅR 2139  Jannie Helle 
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