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Citat fra forlaget Gyldensdals konsulent-
udtalelse 1970 til manuskriptet ‘Det
dræbte symbol’, siden af mig selv udgivet
under titlen ‘Hvor de åbner deres mad-
kurv’ med citatet som advarsel på om-
slaget!
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Jeg skrev en gang en kronik i Information under over-
skriften ’Den ukendte forfatter’. Det var jo mig. Det er
til næste år 20 år siden – hvordan er det så gået? At
være ukendt forfatter før og efter Internet er ret forskel-
lige ting. For det første har jeg sat en mængde ting –
artikler, digte, bøger på nettet – og ved tællere og målt
med kontakter vil det være noget fortænkt at kalde mig
ukendt. Men set i forhold til hvem medierne aviser og
TV anser for kendte – så er jeg ganske ukendt og
uomtalt. Hanne Vibeke Holsts roman om ’Knud, den
store’ kan fortælle, at hovedpersonen får et knæk, da
han ikke er medtaget i en litteraturhistorie. Det kan jeg
godt forstå, han er skuffet over, men jeg forstår ikke, at
han ikke griner af det. Men depressioner kan have år-
sager, som ikke kan bortdisputeres ved henvisninger til
andre, der er værre stillet. Jeg mener at huske, at Arne
Herløv Petersen har gjort samme iagttagelse om sit eget
forfatterskab, men det har ikke taget modet fra ham.
Selvom om ens forfatterskab ikke er registreret på den
måde, har vi været her alligevel, vi var en del af den tid.

Registreringens problem er, at der skal være en rubrik,
en kasse at putte vedkommende ned i. ER der sådan en
kasse for mig. Jeg vil godt med dette give et bidrag til,
at nogen kan indse, hvad dette forfatterskab går ud på.

Torben Brostrøm kaldte i et radiointerview med Klaus
Rothstein Knud Holsts forfatterskab for et efterslæt til
modernismen. Der lå her i ikke en nedvurdering, blot
en konstatering, som måske netop var en vinkel, som
Knud Holst ikke ville anskues ud fra. Men det er ingen
jo selv herre over, og det er en vurdering som kan
skifte. Hvor modernistisk vil eftertiden betragte Rif-
bjerg som?





Digte

I 1956 skrev jeg mit første digt. 2014 er det 50 år
siden, jeg fik fire digte trykt i Hvedekorn. Men
jeg har aldrig tænkt dette som deltager i en eller
anden bevægelse. Ja der kom nogle digte, som
kunne karakteriseres som ’konkrete’, men jeg var
kun optaget af metoden som den sekundære vin-
kel på sagen. Mine digte markerede sig ikke, så
de faldt ned i en kendt kasse. Intet forlag har vil-
let udgive dem, så jeg har udgivet dem selv – og
mærkeligt nok blevet ved. Jeg har ikke brudt no-
gen barrierer. Men ved deltagelse i oplæsninger
de sidste 12-13 år synes jeg at have oplevet, at
det ikke var rent volapyk, jeg kom med.  Men jeg
var nok blevet ved under alle omstændigheder.
Jeg har ikke udgivet digtsamlinger, som jeg siden
har følt behov for at tage afstand fra. Men nok en
enkelt, jeg føler jeg ikke kan gentage! ’Hvor de
åbner deres madkurv’ er en sådan. Den var i
hvert fald færdig i 1970. jeg udgav den på nettet
1994 og siden i flere formater, og i nullerne
brugte jeg den til oplæsning et år eller to, for at
afprøve mit eget syn på den. Siden har jeg trykt
den som bog, uden at stille den til salg. Ligner
den noget andet fra før eller senere? Andre må
dømme, jeg synes det ikke selv.



Forslag til omslag til aldrig udgivet udvalg af digte



Mix

Bøgerne OCTAVIAN og ’Samtale med tiden’ er
svære at rubricere.

OCTAVIAN er fra samme periode som ’Hvor de
åbner deres madkurv’, og dens metode har jeg
ikke heller tænkt at genoptage, men et forsøg i
Det Poetiske Bureau med at sætte stemmer på de
replikker, den består af, overbeviste mig om, at
den bør overleve. Jeg syntes ’cut up metoden’
var for let – disse replikker er virkelige, sagte
eller tænkte, og ’magneten’ til opsamlingen har
været OCTAVIAN med alt, hvad det navn kunne
give. Den blev skrevet og forkastet af alle forlag
i 1967. Også den går at finde på nettet, trykt i
lille oplag 2007, uropført i Det Poetiske Bureau
24. august 2010.

’Samtale med tiden’ er et resultat af mange års
arbejde med nogle ideer om vor kulturs basis –
talsystemet, som vi godtager uden at forstå det.
Det blev til en dialogbog, der kredser om for-
ståelsen af verden, vort liv. En bog ingen vil tage
alvorligt, hvis forfatteren ikke kan smykke sig
med en eller anden anerkendt titel – hvad jeg jo
ikke kan. Selv sætter jeg den meget højt, et vid-
nesbyrd om et kuldsejlet projekt.



I redaktionen…



Fagbøger

Man kan vel kalde det fagbøger. En bog om og
en udgivelse af Bonde-Practica, en bog om ’En
tid med spånkurve’ og et lokalhistorisk hefte
om ’Drømmen om Allerød’. Iørn Piø som var
min konsulent på Bonde-Practica, sagde til mig
’Tænk på, at dette bliver aldrig gjort igen’. Det
samme kan nok siges om ’En tid med
spånkurve’. De er begge blevet udsolgte, og i
hvert fald de bør give anledning til en note til
eftertiden. ’Drømmen om Allerød’ er i hoved-
sagen en opsamling af en række artikler skrevet
til Allerød Posten midt i 80’erne, udgivet i
1990 og solgt lige siden, stille og roligt og nu
snart væk, udgivet af Lokalhistorisk Arkiv og
Forening for Allerød Kommune, LAFAK. Jeg
har været deltagtig på forskellige ledder i fore-
ningens udgivelser siden, i redaktionen for
Brudevæltelurerne, Allerødbilleder 1 og 2,
regulære opgaver, som må kaldes lokale suc-
ces’er.
At Brudevæltelurerne af medierne blev opfattet
som kun lokal, er blot endnu et vidne om deres
snæversyn.





Internet

Internettet er en sag for sig. I 1996 startede jeg et
webdigttidsskrift Splints & Co, stort tænkt, men
det er kun lykkedes drypvis at få andre med på
ideen. Men det fine er, at det er der alt sammen
endnu, og i dette er det meget forskelligt fra de
trykte tidsskrifter i gamle dage. Jeg har hjemme-
sider med et væld af emner af kulturhistorisk eller
politisk art, startende i 1994 med  sider om
’Høvding Seattle’. Jeg bruger min blog til at an-
noncere derom. Facebook og twitter får samme
rolle, bortset fra den brug enhver i øvrigt gør af
disse tjenester. Men jeg tænker dem bevidst som
en del af forfatterskabet. Jeg har en særskilt blog
viet til Bonde-Practica, og på facebook adminis-
trerer jeg  flere grupper, en om ’Folk og Kultur’,
en om ’Kurve i Danmark’. På Picasa har jeg
mange webalbums med tegninger og fotografier,
og også flickr udnytter jeg. På tjenesten ISSUU
sætter jeg bøger og artikler af lidt længere format,
som jeg finder egnet til bladreformatet. Jeg synes,
det er morsomt, når avisen annoncerer et
synspunkt, som fremsat af en blogger – som om
det kan gå for at være en titel. Hvis det er det – så
er jeg en blogger siden 2004.



Foreningen af

Danske Kulturtidsskrifter



Foreninger

Medlemskab af Dansk-Svensk Forfatterselskab har
medført, at jeg har lavet nogle numre af selskabets
orientering til medlemmerne på nettet. Adminis-
trerer også en gruppe på facebook for selskabet. I
nogle år var jeg initiativtager til og webmaster for
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifters hjemme-
sider FDK. Jeg har været delagtig i at diverse ud-
solgte publikationer kom på Internet for LAFAK.
Er det forfatteroller – både ja og nej. Det er som
praktiske gris – men skrives skal der jo også i
nødens stund, og ikke mindst fotograferes. En
gruppe poeter som i 2001 udgav en CD med digte
’Poesistur 2001’ fortsatte med skiftende besætnin-
ger  med oplæsninger , mest på Sjælland og til
BogForum, hvor adgangen til Bogforum var
muliggjort af Splints & Co.’s medlemskab af
FDK. Også dette skulle jo give afsæt på nettet – i
Splints & Co, med hjemmesider eller på bloggen.
Som medlem af LAFAK er det også blevet til flere
artikler i det lokalhistoriske  foreningsblad ‘Nøgle-
hullet’.

1984-94 sad jeg i bestyrelsen for For-
eningen for Dansk Folkekultur og i

redaktionen for vores blad ASK.



..et udvalg af tidsskrifter, årsskrifter etc.



Konklusion
Som sagt – jeg synes med disse aktiviteter at det må være falsk vare-
betegnelse, at jeg kalder mig ’ukendt forfatter’.  Nogen særlig anerken-
delse lider jeg dog ikke under! Disse linjer gør nok ikke meget til sagen,
men som alt det øvrige – kan det være vigtigt for en selv at gøre sådan
en status for tyve år af tiden med Internet. Uden Internet kunne dette
forfatterskab godt være blevet kvalt af iltmangel.



 I antologier etc.



∞ digte

Per-Olof Johansson



Et mindre antal af tidlige digte indgår i de udgivne samlinger.
Men da jeg kan tælle op til hele elleve upublicerede samlinger,
har jeg til dette hefte kunnet udvælge otte digte, som aldrig har
været offentliggjort før.





                Vi krystalliserer
foran den dalende sne
mens byens gader tøer til ælte
i det hvide lys i rummet -

                  da er erindringen
ikke om begivenheder dengang
drømme, genopvakte følelser, en bevægelse i tiden.
Men: en konstant, et krystal.



  Himlen
bremses et sted i
  kulden
af
en streg, og seks
mægtige blågrå
            porte er
lukkede.





Det er musik
midt om natten
fra en svensk fyrreskov
i ro, en sommerdag
i tonerne
rødt og grønt og du vågner,
langsomt
langt borte
i et skov- & søstykke

uden ramme.





Da jeg gik hen ad gaden en dag
passerede jeg nogle mennesker
der stod ved busstoppestedet.
En af dem spurgte mig:
Hvorfor har du taget dine sko af?
Hele vejen hjem
spekulerede jeg ikke på meget andet:
Hvorfor havde jeg taget mine sko af?





Blæsten har overlevet sig selv,
strejfer kun skovkanten,
mindes en mørk nat,
hvor den fik bålene til at
flamme
og jog angsten ind
               mellem træerne.



Hen over brostenene
i Provstegade går jeg
i kappe, det regner.
Jeg træder forsigtigt
på de våde sten,
går med bøjet hoved.
Opdager pludselig
at jeg går på en ny måde,
at jeg træder forsigtigere,
at jeg er på vej hjem

i det 16. århundrede.



Fugleslag luftslag
ud over vandene forsvinder
ænderne
larmende.

I det lydløse
fjerne
buer de atter
ind mod land,
lander
usynlige,
              men plaskende.





Det er en drøm, siger jeg,
lægger den til side
i en tilfældig bog,
på en fjern hylde
i kælderrummet, i kælderen.
Der henter jeg æbler en dag,
blanker et og spiser,
får noget som papir i munden,
folder det ud:

Det er ikke en drøm.
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