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Omtale af optakten til udgivelsen af 
”Digte for en Daler”
30. september 1964, jf. anmeldelse i Jyllands Posten 1.10.1964 af H.A. 
(Hans Andersen)

Per-Olof Johansson 26. august 2007

Jeg søgte efter noget andet og så dukkede dette udklip op. Det appellerede 
til mig om at blive anbragt på Internet.
Det var sjovt, mens det stod på, men det er også sjovt at tænke på 
bagefter. Man opfatter jo ikke umiddelbart situationen som historisk, 
selvom den var det. Det hele arrangement er noget praktisk. At få 
forberedt sig, at hilse på alle de ældre og klogere og meget mere 
scenevante. Jeg prøvede at holde mig til de åbenbart jævnaldrende, 
Charlotte Strandgard og Kristen Bjørnkjær. Arrangementet foregik i 
’Store Auditorium’ på Århus Universitet. Der hvor man til dagligt sad 
andægtigt og hørte enten på professor Max Sørensen eller Nørgaard. Så at 
stå i mørke med det tåbelige gamle instrument af et epidiaskop for at vise 
mine grafiske ”Livstegn”. Men det er rigtigt nok, som der står, at jeg også 
læste op.  Hvis Jørgen Leth ikke optrådte, så var han da tilstede tror jeg.
Bagefter var vi til spisning ovre i kantinen til Matematisk Institut, eller 
ude i forgangen, kan det være rigtigt. En fyr fra senioratet kunne absolut 
ikke se noget vigtigt i det, der var foregået, mens Arthur Köpcke og jeg 
lille mand forsøgte at overbevise ham. Köpcke fortalte om den 
aggressivitet, som det uforståede på mærkelig vis vakte. En af hans 
venner havde i en happening stået på hovedet i lang tid og var blevet 
korporligt overfaldet af en vred tilskuer.
Jeg mindes, at jeg havde præsenteret Vagn Steen og Hans-Jørgen Nielsen 
for mit materiale på en café overfor Århus Jernbanestation, der var sådan 
en glasinddækket fortovscafé. Her udvalgte de to ting af mig, som blev 
bragt i Digte for en Daler nr. 1 (som altså var nr. 2, da forløberen hed nr. 
nul!) Fra dette møde husker jeg især Hans Jørgen Nielsens totale 
afvisning af alt som kunne opfattes som ”symbolsk” indhold – en 
tankegang der lå mig ganske fjern.
Vagn Steen inviterede til et arrangement på en skole sammen med de 
øvrige på et senere tidspunkt. Af tilfældige grunde kunne jeg ikke den 
dag, og det var så den historie.
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