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         INTRODUCTION  
 

 
The “peeling” beneath the surface of things is an old cultural gesture. Performed in shamanism, as well 
as in Christian rites, or displayed as pure literary palimpsest, this cultural archetype advocates the idea 
that behind the epidermic skin of the things there may be a hidden meaning that can be brought to the 
fore by the rolling up or down of the first skin.  
 
At the beginning of the third millennium, gracefully oblivious of the cynicism of this time, Jan Hatt-
Olsen, the poet-bard of Værløse, promises to enchant this world. With an inocent smile of a child, yet 
like a true magician, he lifts up the invisible veil of the sky to reveal his vision to the eyes that could see 
it.  
 
This book is about his vision, the enchanted city of Værløse, which takes one to the space in-between of 
the chôra. Although impermanent as performative experience, Jan’s installation has the appearance of a 
solidified celestial architecture – a vision unstained.  
His scrolls of light are the “garments of glory,” the opposite of the “garments of skin” and mortality – a 
return to transparent vision. 
 
This book is about enchanting the world, and about veils; about primordial language, and the gift of love; 
about clear sight and the purity of the soul; about reflection and mirroring; about encounter and fusion, 
and above all, it is about a time of miracle: “Mirakleners Tid.”  
 



 5 

                     “Miraklernes Tid” 
  

    Translucent Vision of Alphaville –  
         a Chôra Space In-Between 
 

”Når rosen  
Bryder gennem  
Sneen  
Er det Miraklernes tid” 
Hvem Tror ikke på mirakler I den 21 årh.?” 

 
“Who does not believe in miracles in the 21st century?” “It is the Time of Miracles,” insists Jan Hatt-Olsen.  
 

My journey through Jan’s “Lyrik-installation: Værløse Bymidte som en digtsamling” starts under the 
spell of these poetical lines, and the magic of that vision, of words suspended on a scroll–like 
transparent sheet in the tree near the station, is unforgettable.  (Fig. 1)  
I knew I must prepare myself for a wonder. I soon realized that my eyes must adjust to “see” that 
wonder: the transparent sheets of poetry were spread everywhere like veils: on the roads, on the walls, 
on the pillars, planted in the pots like flowers, vegetal language, naturalized in the landscape of the city, 
and at the same time, transfiguring everything they touched or came to their proximity. The city of 
Værløse miraculously became the city of words of poetry – Alphaville – the place where man poetically 
dwells. (Fig. 2-3) 

 
One must learn from great poems how to live a worthy life and relate authentically to beings and 

to Being – says Heidegger. “Language is the house of Being.” “In its home man dwells.” Poetry is a 
mode of revelation of truth (aletheia), a path to come close to presence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 
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Jan’s installation, with his poetry clearing out the space of the city, words making space or space 
made out of poetical words, is first and foremost a provocation to vision, a turn of mind, a true metanoia 
for whoever comes close to it because it is reminded of human condition, that is, that man should 
poetically dwell in the world. By wrapping out the city with his poems, though in a most discrete 
manner, Jan makes language communal, and therefore more primordial. He makes it a gift to be shared, 
as well as to be celebrated together by the bard with the peoples. 



 7 

Fig 2. 
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Fig 3. 

 
 
 
Poetry is a gift and the gifts to be found in poetry are magnificent. The experience which may arise 
while reading or listening to poetry is profound. But how could one read this unusual poetry written on 
transparent grounds, almost invisible, suspended on trees, unless one becomes bird-like, angel flying 
above? Jan makes the wind sings his poetry for us when it blows through his imponderable groundless 
shits of light. (Fig. 4) 
 
 



 9 

Fig 4. 

 
 
 
The words inscribed on such precarious grounds are echoed in space, acoustically and visually, 

turned inside out and scattered then away – dematerialized, transfigured matter. This diaphanous 
poetic imagery is the hidden soul of Alphaville – “membranens vibrationer” – a reverberation like cosmic 
breath; pure expansion of spaces beyond space, a mise en abîme of planes. In a most conspicuous way, 
this vision takes one back to the primordial, translucent language, the adamic speech before the 
confusion of languages, before opacity. Words gathering light – “foton efter foton – foton – efter foton” – 
this image-poetry builds up lit illusions – “lys illusioner,” “visions” (tekst 36).  (Fig. 5) 
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Fig 5. 

 
 
Jan Hatt-Olsen is no doubt a visionary, a seer at odds with the cynicism of our time. His dream 

and most intimate and intense desire – he tells me – is to ‘enchant’ the world, to bring back that breathe 
of imagination and nobility that once animated the soul of mankind. I cannot transcribe here our long 
talks on visions, miracles, and enchantment, but this installation embodies both in words and images his 
unbridled vision, a vision which is as much about seeing, as it is about the unseen. I had to adjust my 
eye, indeed, to clean it from the intruding corrosive imagery, which surrounds us in public spaces, 
humbling my sight, down below to ascent to his diaphanous vision.  The transparent scrolls of Jan’s 
poetry, which pervade the entire city, allow light to stream into the paths of the citizens, like 
Heidegger’s vision of clearing or opening (Lichtung). Heidegger calls this openness that grants a possible 
letting-appear and show “opening,” using the metaphor of the “forest clearing”:  

 
“The forest clearing [or opening] is experienced in contrast to dense forest, called Dickung in our 

older language. The substantive Lichtung goes back to the verb lichten. The adjective licht is the 
same word as “open.” To open something means to make it light, free and open, e.g., to make the 
forest free of trees at one place.“ “Light can stream into the clearing, into its openness, and let 
brightness play with darkness in it.”  
 

Yet light never first creates openness, but it can only radiate if openness has been already granted. It 
only traverses the space in which “beings as such show themselves.”1 “Clearing” is for Jan’s installation 
the natural consequence of the diaphaneity of the image. But to be able to see “through” (dia-, or trans-) 
it – is the very condition to access this “enchanted world.” Diaphaneity is an instrument in physics 
(optic), as well as a metaphor for contemplation in mystical vision. Diaphaneity, says Aristotle, 

                                                 
1 Heidegger's "The End of Philosophy and the Task of Thinking" (paragraph 31-37, particularly 32-33).  
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penetrates the opacity of the world by the agency of the light, which renders the world visible. 2 
Ultimately, diaphaneity is the work of light upon things, making them receptacles of light beyond their 
thick-ness/opacity and thing-ness. Jan’s floating poems like transparent fruits in the trees of Værløse is a 
most strange vision, a return to the lost Paradise and its tree of Life, a ricorso to the trans-lucid language, 
lost yet regain from opacity to opalescence. (Fig. 6) 
 

Jan’s scrolls of light are anti-gravitational, indeed, their physics responds to another law beyond 
physics. Who should not believe in miracle in the 21st century? “Everything must float, suspended, then 
resound elsewhere after the event…for the first time” (Hegel. Derrida, Glas, 69). Since Mallarmé, with 
his free-floating words on ambiguous grounds, there was perhaps no image-poetry more eventful than 
these limpid screens – thresholds to another world stretched between heaven and earth (a theme that is 
much dear to Jan learned from W. Blake).3 This kind of image is most peculiar as figure and ground are 
simply reversed, and can be anytime reversed. Traditionally, materiality is associated with ground, 
representation with figure. But in this case, the total transparency of the image, sheer vacancy, which is 
optically reversible, it enables one to see both sides at once, and allows everything which crosses it to 
become part of it, but just the instance of its crossing. It makes ground become at one time the cosmos 
itself, and another time the letters themselves become the very ground in which the whole cosmos is 
contained. The effect of such groundlessness due to transparency is that there is only figure,4 but only a 
fleeting, transient trace of the figure. Like Plato’s chôra space, this mirroring space makes continuously 
room for a strange becoming – the condition of all beings, and the mediation of Being.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6. 
                                                 
2 On diaphaneity read Anca Vasiliu, “Le mot et le verre: une définition médiévale du diaphane,” Journal des 
Savants, Paris (Janvier-Juin 1994): 135-162. 
3 “The Doors of Perception er fra William Blakes kosmos.” 
4 On this effect, read more in C. Lock, ‘Read this “nothing”’: Lines on Glass, Signs of Klee, Semiotic  
Review of Books, Vol. 6, no. 5 (Jan 1995), pp. 6-8. 
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Seeing one’s own image reflected in this image (Fig. 7) is an awesome moment, a true 

bewilderment. Yet one should no more wonder once one has become part of that wonder. Vision and 
beholder coincides because of the reflection of light, which intensifies vision and turns it into a “stream-
event” of light spanning around. One feels as if caught up in the middle of the image, in the space in-
between. But the space in-between, which receives anything that comes and goes, like a mirror it 
undermines and effaces everything, clearing up the space for the new fleeting traces, for a new 
becoming. Like the chôra space, indeed, the space in-between makes room continuously for an 
unrelenting motion of beings toward Being.  This is described by Bergson as “the arc of movement,” it is 
a space for choreographic inscription for Michel Serres:  
 
 
 
 
 
 
 
Fig 7. 
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’er vi alle på jagt efter, hvad Platon kalder chôra, det glatte, blanke rum fra en tid før tegnet: det er 
danserens krop og den hvide side, det uberørte voks, hvori koreografen skriver’5  

 
’nous sommes tous en quête de ce Platon nomme la chôra, espace lisse et blanc d’avant le signe, la 
page blanche, vierge cire, où le choréographe écrit.’6  

 
Alphaville is too, a space for “koreograferende bevægelser,” a space when one dances unceassly, day and 
night, on streets, in open spaces, as well as in close spaces, inscribing (enchanting!) continuously 
choreograhically this space: “De danser I gaden I åbne I lukkede rum .. I dagen I natten…De danser I tiden…” 
“Se deres vel koreograferende bevægelser”…… 
  This kind of imagery and thinking brought forth by Jan’s installation in Værløse illustrates a 
phenomenon manifested in contemporary performance art, and shared by some other artists, which 
shows a return to the metaphysical properties of the image and presence, which I called ‘contemporary 
hierotopy’, after A. Lidov’s concept.7 ‘Contemporary hierotopy’ opens up a territory as yet insufficiently 
explored, which may provide an alternative to the latest generalized view in the humanities concerning 
the collapse of the “metaphysics of presence.”8  

Jan Hatt-Olsen, a “postmodern humanist,” is completely uninterested in the collapse of meaning. 
Like his most beloved poet, Blake, or his contemporary video artist and poet, Viola, Jan Hatt-Olsen is a 
visionary, indeed, his poetry and image-poems are metaphysically implicated. Being and creation 
overlap, and metaphysical questions are deeply engrained in the texture of his mind. Yet his hierotopy 

                                                 
5 Michel Serres, Genese, Sjakalens Ørkenserie, 1984, p. 66. 
6 Michel Serres, Genèse, Paris, Bernard Grasset, Paris, 1982, p. 79. 
7 Hierotopy’ (from the Greek ‘hieros’, sacred, and topos, space), a term coined first by the Russian scholar Dr. 
Alexei Lidov, is an international project concerned with phenomena manifested both in Byzantium and 
contemporary ritual performances, of which I am an active part. See my article: “Vision of the Unspoken: Viola’s 
Hierotopy,” Arken Bulletin, 2004 (forthcoming). 
8 J. Derrida, “Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences,” in Writing and Difference, London: 
Routledge&Kegan Paul, 1978, esp. 280-1. 
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goes beyond the simple and external replication of any traditional religious phenomena, which he 
embodies in a new visual event and poetical discourse. His hierotopy introduces us to an image-sound 
event that cannot be seen/heard with naked senses. He wants to make us aware of images and words 
beyond the line of normal perception, and this is perhaps what his transparent scrolls, choreographically 
inscribed in the space at Værløse, stand for. The discourse of his evanescent, luminous poetical grounds 
is the mystical (mute) discourse of light. The clearing vision is, like for Heidegger, a clearing not only 
free for brightness and darkness but also for resonance and echo, for everything that becomes present 
and absent. For a moment, for an instant of time – “miraklernes tid” – the space of Værløse was 
transfigured, and shared together in a choraic space, the space in-between when being meets Being. But 
then it withdraws, erasing itself, in order to make room for new becoming, but just for an instant of time, 
a pre-taste of that “twinkle of eye” (1Cor.15: 51) at the end of Time. In Heidegger’s vision, this is a 
moment in which “everything present and absent … have the place which gathers and protects 
everything” – “pure space,” and “ecstatic time.” 

Hvem Tror ikke på mirakler I den 21 årh.? 

 
Nicoletta Isar 
Art Historian.  
Doctoral Dissertation in Byzantine Studies, Université de la Sorbonne ( Paris IV ) 
Ekstern Lektor i Kunsthistorie, Københavns Universitet. 
5th October 2004, København. 
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Værløse Bymidte Pakket ind i Lyrik og NTSMB: Netværk for Tværvidenskabelige 

Studier af Musik og Betydning: To udgangspunkter for undersøgelsen af 

samspillet mellem verbal og ikkeverbal betydning. 
 

Hvilken relevans kan det have, at man pakker Værløse Bymidte ind i lyrik, i forhold til de emner, som et 

forskningsnetværk med titlen NTSMB: Netværk for Tværvidenskabelige studier af Musik og Betydning beskæftiger 

sig med?  For at forsyne dette spørgsmål med et tilfredsstillende svar, kræves der en smule iscenesættelse, som gør, 

at det fremstår mod en baggrund, hvor diskussionen om samspillet mellem verbal og ikkeverbal betydning er ridset 

op. 

 

NTSMB har som en vigtig del af sit kommissorium at undersøge, hvorfor og hvordan mennesker oplever musikken 

som noget betydningsfuldt. Flere spørgsmål rejser sig med det samme: 

 

1) Hvad er det for en slags betydning, vi har i tankene, når vi tilskriver musik betydning? Da sproget har været 

det dominerende paradigme inden for betydningsteoretiske studier indtil for nylig, er det fristende for en del 

forskere at hævde, at musik er betydningsløs. Denne konklusion begrundes hovedsagelig ved at påpege, at 

musik mangler redskaber dels til at referere til genstande, dels til at udtrykke udsagnagtig indhold, som kan 

bedømmes såsom værende enten sandt eller falsk. Når dette er sagt, har man kunnet konstatere, at musikken 

ikke fungerer på samme måde som sproget, når den fremstår som betydningsbærende og 

betydningsskabende.  

 

2) Er det betydningsbegreb, vi arbejder med, når vi kalder musik for betydningsfuld, og det betydningsbegreb, 

som, hører hjemme i diskurs omkring sproglig betydning to væsensforskellige ting?  Bliver både sprog og 

musik kaldt for ”betydningsfulde” takket være en omgang sjusket og ikke velgennemtænkt metaforik? Eller 

er begge betydningsbegreber subkategorier af et mere overordnet betydningsbegreb, som dækker over det, 

som synes at sige os noget i andre ikke-sproglige sammenhænge, såsom dans, billedkunst, eller til og med 

gastronomiske oplevelser? 

 

3) Når vi oplever kunstarter, som tydeligvis benytter sig af både de ovennævnte former for betydning - verbal 

såvel som ikkeverbal - ligesom lyrik gør, er der meget stof til eftertanke, når vi reflekterer over, hvor meget 

af et digts betydning er afhængig af de islæt, som kan spores tilbage til den verbale betydning, som ordene 

trækker med i deres kølvand, og hvor meget er afhængig af, de rytmiske og prosodiske – de ikkeverbale – 

kvaliteter og effekter, som ordene forårsager. Det næste skridt bliver at stille spørgsmålet til sproget i al 

almindelighed for at overveje samspillet mellem de elementer, der a) på den ene side typisk betragtes som 

central for den verbale betydningens funktion, ligesom reference og evnen til at udtrykke udsagn, og de 

elementer, der b) på den anden side spiller en rolle i vores analyser af de aspekter, som må spille en rolle i 

ikkeverbal betydning ligesom rytme, frasering, prosodi og lignende. 

 

Som det fremgår af de foregående afsnit - så snart man begynder at tage diskussionen over betydning på alvor - 

træder man ind i et tankerum, hvor en stor del af udfordringen består i at kunne holde øje (øre!) både med 

helhedsdannelser og de bidrag, som diverse dele kommer med.  I NTSMB betragter vi musik som et klart eksempel 

på noget, der opviser – i hvert fald hovedsagelig – ikkeverbal betydning. Alt, som kan belyse den ikkeverbale 

betydnings fungeren i musikkens og i andre sfærer, samt alt, der giver indsigt i, hvordan rytme, frasering, prosodi 

og andre ”musikalske” aspekter bidrager til betydningsdannelse i fænomener, som ikke hovedsaglig betragtes som 

musik, er af interesse i forhold til NTSMB’s dagsorden. Dermed er Værløse Bymidte pakket ind i lyrik et projekt, 

som er af relevans for NTSMB og dets interessesfære, idet projektet ansporer til en del meget nuanceret og rig 

refleksion over, hvor og hvorledes betydningsdannelse finder sted i vores omgang med verden. Det er også en 

glæde for mig at notere, at Jan Hatt-Olsen, den ansvarlige for Værløse Bymidte pakket ind i lyrik, har været et 

aktivt bidragende medlem i NTSMB, siden fødslen i september 2001 som et åbent forskningsnetværk med en toårig 

opstartsbevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. 
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For at få et indtryk af det rige diskussionsfelt med betydning som leitmotif, som projektet inspirerer til, lad os bruge 

dette fotografi som udgangspunkt. Det er taget af undertegnede i løbet af den underskønne efterårsdag fredag den 3. 

september 2004, da projektet i Værløse havde sin premiere. 
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Vekselvirkningen mellem betydningsbidragende elementer i billedet og i den situation, skabt af projektet Værløse 

Bymidte  pakket in i lyrik, som den afbilder, er kompliceret og spændende.  Hvad billedet angår, er blandt de første 

ting, man slås af, at det vi kigger på ikke bare er et billede af et træ, som skal ledsage et digt, der er trykt på en side, 

men at det, vi kigger på, er et billede, hvor teksten 

  

Halvt gyldent 

Halvt nøgent 

Grene 

Splitter himlen 

I fragmenter 

Af gråt, af blåt 

 

er en del af den situation, hvor selve træet befinder sig, og at billedet også er et billede af digtet som skrevet 

genstand.  Digtets fysikaliske tilstedeværelse som et skrevet fænomen er ikke begrænset til en samling tegn på en 

bogside, men ligesom træet, er (rettere sagt: var – dette er jo skrevet i oktober 2004) dets tegnemæssige 

manifestation også at finde ”derude” i ”virkeligheden”.  Når man tog til Værløse, kunne man stå foran dette træ og 

læsse disse linjer, som faktisk beskrev den situation, som grenene i det træ, der stod ved siden af, bidrog til.  På 

denne måde var digtet et passende akkompagnement til virkelighedens træ, givet det, som det sagde om grenene. 

Dette blev klart kommunikeret via digtets udsagnmæssige indhold. Men det var også et passende akkompagnement 

til træet i det visuelle rum, som de både delte og var med til at skabe: Dersom træet splittede himlen i fragmenter af 

gråt, af blåt, digtets strofer, som rent visuelt danner et grenagtigt mønster på den gennemsigtige baggrund, gør 

nøjagtig det samme. Det er interessant igen at tænke sig den situation, hvor digtet kun havde en fysikalisk 

væremåde, som var begrænset til tegn på en side, hvor det ledsagende billede var et træ, der delte himlen. Det vil 

næppe falde en læser af digtet - som er trykt på siden, og som har billedet som sin baggrund - ind, at disse linjer 

splitter den blå, trykte himmel i fragmenter. Dette aspekt af digtet vil ikke anses som hørende til de dele, der 

bidrager til betydningsdannelse i denne situation, givet de konventioner, som hersker, når vi læser.  

 

Det, at digtet akkompagnerer og supplerer et almindeligt objekt ude i virkeligheden, virker tankevækkende, næsten 

eksotisk. Med undtagelse af monumenter og gravstene ser vi meget sjældent denne form for betydningsdannede 

forhold ude i verden. (Selvfølgelig bombarderes vi med  reklametekster overalt, men deres ærinde er noget andet 

end supplering og akkompagnement). Det tangerer til det musikalske: når en stemning af en eller anden art skal 

skabes i en restauration, eller for den sags skyld i et supermarked, er vi vænnet til, at musik af en eller anden art 

bliver spillet. Den måde, vores offentlige rum i stigende grad er pakket ind i musik, bliver dermed forsynet med en 

anderledes perspektivering, når vi oplever, hvad der virker pirrende på os, når tilværelsen bliver forsøgt med lyrik. 

 

Denne indpakning afføder yderligere interessante overvejelser: På en måde, som minder om den 

afsondring/sammenfletning af værensniveauer, som blev beskrevet i det ovenstående med henblik på forholdet 

mellem træet og digtets indledende linjer, bliver det, at digtets fysiske tilstedeværelse sidestilles med vores i en 

indpakningsinstallation af denne type, noget, som fremkalder interessante effekter.  I nedenstående billede, også 

taget af undertegnede om eftermiddagen den 3. september, er det nemt at forestille sig, at stedet adresserer og taler 

til en nattevandrer, der står på samme sted, med trøstefyldte ord om, at vandringen må få en ende, og at hjemmet 

venter. 
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Ellers stumme, i konventionel betydning, steder får ordets magt.Virkelighedens gader formaner os, i bogstaveligste 

forstand. 

 

Mens jeg skriver disse linjer, befinder jeg mig i en by, som er langt fra Værløse. Jeg er i Barcelona på 

konferencerejse. En ting, man lægger mærke til som turist i en ny, fremmed by, er, at den næsten altid er pakket ind 

i tekst: Som gæst i en fremmed by behøver man ofte massiv hjælp i form af indpakkende tekst – vej skilte, skilte til 

busstoppesteder, og forklaringer over, hvad det er for et monument eller et hus, man står og beskuer. Man har det 

bedst, når man oplever, at det hele er pakket ind i kort og kørselsvejledninger. Det er dog noget andet, end at en by 

er pakket ind i lyrik. Jeg har ofte funderet over, hvorfor visse steder, man har været, føles meget virkelige qua 

steder for mig, hvorimod andre steder næsten ikke virker til at have nogen reel forankring i ens virkelighed. Måske 

er en del af forklaringen, at de steder, som har markant ”stedagtigthed” for os, er de, som bærer i sig deres egen 

ikkematerielt manifesteret lyriske indpakning, hvis kraftfulde virkning på os bliver demonstreret af den virkning, 

som den fysisk tilstedeværende indpakning i lyrik Værløse Bymidte blev forsynet med fra den 3. – 12. september 

2004, havde. 

 

Jeg vil afrunde disse betragtninger over Værløse Bymidte pakket ind i lyrik med at bemærke, at projektet har været 

af stor værdi på mange niveauer.  Jeg vil her begrænse mig til den særlige synsvinkel, der tager sit udgangspunkt i 

min rolle først som bevillingshaver for NTSMB: Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Mesic og Betydning i 

opbygningsfasen 2001-2003 og nu som formand for NTSMB i dets mere permanente form som forskningsforening: 

Det, at lyrikindpakningen leder en, der har oplevet den, ubesværet til overvejelser over, hvordan verbale og 

ikkeverbale betydningsdannende elementer opstår og spiller sammen i vores hverdags virkelighed, bidrager til en 

udvidet forståelse for og følsomhed overfor, at der er en værdi i forsøget til at få mere overblik over denne proces. 

Alle, som er interesserede i at blive ved med disse overvejelser, specielt med henblik på, hvordan de bliver gjort i 

forbindelse med musik og betydning, er velkomne til at besøge vores websted på www.humaniora.sdu.dk/~ntsmb 

for information om vores konferencer og aktiviteter og til at klikke ind på det internationale akademiske 

http://www.humaniora.sdu.dk/~ntsmb
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internettidsskrift, som er en knobskydning af NTMSB, med titlen JMM: The Journal of Music and Meaning 

www.meaningandmusic.net. 

 

 

Cynthia M. Grund 

Lektor, fil.dr  

Center for Filosofi 

Syddansk Universitet i Odense 

 

  

 

 

http://www.meaningandmusic.net/


 20 

                                                                                                                                                                      

Ditte Boeg Thomsen 

 

Betydning og Bytydning 

Roland Barthes’ og Franz Hessels dynamiske bylæsninger 
 

Storbyen, vort omgivende hverdagsrum, frembyder overalt konkret læsestof for os i form af reklamer, skilte, 

gadenavne, lysaviser osv. og dette, at vi bevæger os bogstaveligt læsende gennem byen, medvirker nok til, at ideen 

om ’at læse byen’ forekommer så indlysende
9
. Læsemetaforens grundlæggende styrke er dog de dybere strukturelle 

ligheder mellem by og tekst, der netop er hvad man har interesseret sig udpræget for i det 20. århundrede med dets 

semiotiske traditioner for at tolke ethvert erfaringsområde ud fra lingvistiske modeller.  

Stærkt indflydelsesrig for udbredelsen af denne tilgang var den franske semiolog Roland Barthes (1915-1980), der 

bl.a. i sine strukturalistiske Mythologies (1957) analyserede kultur- og hverdagsfænomener som sprog, hvilket 

muliggjorde et skarpt blik, der kunne gennemskue systemer, som ellers blev taget for givet.  

Men… tekster læses ikke alle på samme måde. Først og fremmest karakteriseres poesi og skønlitteratur ved 

mangfoldig betydningsdannelse, som en rent dissekerende læsning ikke yder retfærdighed, og dette kom senere til 

at optage Barthes, der bl.a. med sin litteraturteori i S/Z (1970) introducerede en poststrukturalistisk orientering mod 

det plurale og processuelle. En sådan dynamisk rumlæsning optræder side om side med den systematiske i Barthes’ 

festskrift ved Eiffeltårnets 75 års jubilæum, ”La Tour Eiffel”(1964), der deler mange anskuelser med den ældre 

tyske forfatter Franz Hessel (1880-1941), hvorved der peges på en anden tradition for poetisk læsning af byen. Når 

et byrum pakkes ind i lyrik og bliver konkret læseligt for vore øjne, er det denne metafor, der med følger for vor 

forståelse af byen får krop. 

 

I Barthes’ strukturalistiske læsning præsenteres Eiffeltårnet som privilegeret position for et ”déchiffrement” af 

byen: ”le vol d’oiseau (…) donne le monde à lire (…) [Il] permet de dépasser la sensation et de voir les choses 

dans leur structure”
10

. Læsemetaforen bygger her på forestillingen om overblik, kritisk distance og 

gennemskuende analyse af strukturer, der diakronisk og synkronisk inddeler byen ud fra dens historiske perioder
11

 

og dens nuværende ”fonctions humaines”, for hvilke byelementerne opfattes som direkte oversættelige indekser. 

 

Essayets egentlige fokus er dog det unikke by-element Eiffeltårnet, der bryder den kontrollerede læselighed og 

derved kræver en radikalt anden rumlæsning: ”[La tour] est un verbe complet, à la fois actif et passif (…) un objet 

complet, qui a (….) les deux sexes du regard”
 12

. Her opløser tekstmetaforen nærmest sig selv, idet uforenelige 

lingvistiske kategorier blandes i fremstillingen af tårnet som et sprogtegn, der overskrider grænsen mellem 

ordklasser, sætningsled, modi og køn.  

Umuligheden af sproglig afkodning uddybes, når Barthes ved at kalde tårnet ”un signifiant pur” udfordrer 

Saussures tegnbegreb. Hvor et tegn i Saussures traditionelle definition udgøres af den konventionelle relation 

mellem en signifiant og dens signifié, der er indbyrdes afhængige
13

, er Barthes’ Eiffeltårn som signifiant løsrevet 

fra sin henvisningsfunktion og indgår aldrig i en stabil, ”fini et fixé” relation, som i den klassisk lingvistiske 

forståelse af et sprogtegn. Derimod tiltrækker Eiffeltårnet konstant ny, flygtig mening ”comme un paratonnerre la 

foudre”, hvorfor man ikke kan grave skjult mening ud af tårnet selv, da det blot er en ydre ramme ”en laquelle les 

hommes ne cessent de mettre du sens”
14

. 

 

                                                 
9
 At ”The trope of the city as book or text has existed as long as we have had a modern city literature” fastslår Huyssen med en stribe 

litterære og teoretiske eksempler (Hugo, Döblin, Benjamin, Pynchon, Baudrillard, netop Barthes). Huyssen p.57f. 
10

 Barthes 1964 p.1386f 
11

 Her ses selve byens bygningsproces som skrift, en art historieskrivning, hvor de forskellige tider afsætter betydning gennem deres 

arkitektur, jf Huyssen om Berlin “its legibility relies as much on visible markers of built space as on images and memories repressed and 

ruptured by traumatic events” Huyssen p.60. 
12

 Barthes 1964 p.1384 
13

 Saussure: ”Lingvistikkens objekt” pp.35-36 
14

 Barthes 1964 p.1384 
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Med sit fokus på Eiffeltårnet som et uendeligt betydningsgenererende tegn foregriber Barthes den tekstteori, han 

udvikler 6 år senere i S/Z, hvor han erklærer, at det litterære værk skal gøre læseren til producent af teksten i stedet 

for forbruger. Han skelner mellem den altid uafsluttede texte scriptible, hvor læseren aktivt ’skriver med’, og den 

færdige, klassiske texte lisible, som kun kan læses
15

, og i fremstillingen af den ideelle texte scriptible genkender 

man interessen for ubestemmelighed og uendelighed fra Eiffeltårnsanalysen: ”ce texte est une galaxie de signifiants, 

non une structure de signifiés; (…) les codes (…) sont indécidables (…); de ce texte absolument pluriel, les 

systèmes de sens peuvent s’emparer, mais leur nombre n’est jamais clos, ayant pour mesure l’infini du langage”
16

. 

Her kan læsning ikke bestå i at stoppe tekstens uendelige betydningskæder for at etablere sandhed
17

, hvorfor den 

akademiske bestræbelse på entydighed må forlades, hvilket giver plads til Eiffeltårnets ”amateurs de 

signification”
18

, der med dobbeltbetydningen ’uprofessionelle’ og ’elskere’ angiver et demokratiserende, 

lystpræget forhold til betydningsdannelse. Et sådant kærlighedssprog folder sig også ud i Barthes’ egen skrivning, 

hvis større åbenhed og flertydighed adskiller den fra ”le mythe de la Science”
19

. ”La Tour Eiffel” er således rig på 

poetiske træk som billedsprog, assonans og allitteration som fx ”propension prodigieuse” eller ”sans que ce sens 

soit pourtant”
20

, hvis akustiske strukturer er suggestive, men uoversættelige til én bestemt mening. Først S/Z 

markerede for alvor overgangen fra Barthes’ strukturalisme til en mere dynamisk poststrukturalisme, men 

tilsyneladende er ”La Tour Eiffel” et tidligt skridt i denne retning.  

 

At netop Eiffeltårnet lægger op til dynamisering af læsemetaforen, tilskrives dets uendelige, perifere 

tilstedeværelse i synsfelt og bevidsthed, dets visuelle grundform samt funktionsløshed. Derimod læses den 

almindelige by stadig rent afkodende, og Barthes berører ikke muligheden for at udvide den aktivt meddigtende 

rumtolkning hertil. Den manglende interesse heri kan skyldes, at essayets opgave som festskrift er at udhæve 

Eiffeltårnet, men jeg vil pege på i hvert fald to træk, der gør sig gældende i byperception generelt, og som ikke er 

begrænset til dette særrum. 

For det første frigøres tårnet ifølge Barthes fra specifik betydning, når synet af det ikke bindes til særlige 

situationer, men gentages uendeligt i forskellige sammenhænge, og dette kan lige så vel karakterisere de 

arkitektoniske rum, vi dagligt bevæger os gennem: ”incorporée à la vie quotidienne au point qu’on ne saurait plus 

lui inventer aucun attribut particulier”
21

. Gaderne er aldrig de samme, men åbne for skiftende vejrlig, trafik, 

vejarbejde, plakater, bygængerens uforudsigeligt vekslende humør og tankebaner osv.  

For det andet fremhæver Barthes ved siden af den optiske og intellektuelle analyse mere ubevidste og indefinitte 

elementer, og han angiver ingen grunde til, at kun Eiffeltårnet skulle læses ”spontanément” og ”intuitivement”. 

Derimod synes de koinæstetiske sansninger, ”cet ordre de sensations totales, à la fois puissantes et indistinctes, 

venues, non d’un sens déterminé (…), mais de la vie profonde du corps”
22

 at kunne være aktuelle i enhver 

rumtolkning. Denne kropslige erfaring knyttes derefter igen til sproget, men denne gang til digtningens sanseligt 

betydningsbærende sprog: ”consacrant finalement la Tour comme un objet poétique”. 

 

Spillet mellem intellektuel og kropslig bytolkning genfindes i Franz Hessels ældre ”Von der schwierigen Kunst 

spazieren zu gehen” (1933), hvor ikke blot erfaringen af et særligt rum, men af det almindelige byrum tilskrives 

poetiske kvaliteter. Hessel bevæger sig på gadeplan og afviser en rent intellektuel analyse, hvor folk ”ausschneiden 

und umrahmen“ eller ”ausdeuten und umdeuten“ 

som når Barthes læser Paris fra Eiffeltårnets statiske og panoramiske synsvinkel, men hans ideal er en slægtning til 

Barthes’ amatørlæsere: „Der richtige Spaziergänger ist wie ein Leser, der ein Buch wirklich nur zu seinem 

Zeitvertreib und Vergnügen liest“
23

. Endvidere deler han Barthes’ interesse for en kropslig, intuitiv tilgang: ”lies 

                                                 
15

 Barthes 1970 p.10 
16

 Ibid. p.12.  
17

 Ibid. p.18: ”La lecture cependant ne consiste pas à arrêter la chaîne des systèmes, à fonder une vérité, une légalité du texte et par 

conséquent à provoquer les «fautes» de son lecteur; elle consiste à embrayer ces systèmes, non selon leur quantité finie, mais selon leur 

pluralité”.  
18

 Barthes 1964 p.1384 
19

 Ibid. p. 1385 
20

 Ibid. p.1384, mine fremhævelser (rim og trisyllabisk rytme).  
21

 Ibid. p. 1383. 
22

 Ibid p.1397 
23

 Hessel p. 59 
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[die Straβe], aber kritisiere sie nicht zu viel. (…) Laβ dich auch ein wenig täuschen und verführen von Beleuchtung, 

Tageszeit und dem Rhythmus deiner Schritte“
24

. Forførelsestanken ligner Barthes’ begærsprægede tegnlæsning, og 

skridtrytmen kan ses som del af den koinæstetiske rum-oplevelse
25

 og som et musisk element: “Mit Musikern geht 

es schon besser ”
26

. Musikken er med sin ikke-sproglige betydningsdannelse og hengivelse til bevægelse en lige så 

passende analogi til Hessels byvandring som teksten, og de to betydningsformer mødes i såvel det magiske sprog 

som det lyriske, hvor klanglige, rytmiske og semantiske strukturer kan vægtes lige
27

. 

 

At møde bogstavelig lyrik indskrevet i hverdagens byrum skærper i lyset af Barthes’ og Hessels bylæsninger vor 

opmærksomhed på de mange tegnstrukturer, vi konstant afkoder i byen. Samtidig opfordrer digtene med deres 

insisteren på rummets åbenhed og uforudsigelighed den enkelte bygænger til med kærligt engagement aktivt at 

digte med på en by, hvis betydninger aldrig bare er kontrollerede og fastlagte. ”[I]l n’a pas de commencement; il 

est réversible; on y accède par plusieurs entrées dont aucune ne peut être à coup sûr déclarée principale”: Er dette 

ikke en beskrivelse af storbyens struktur? - Tankevækkende nok er det Barthes’ beskrivelse af le texte scriptible
28

 

 

 

. 
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 Ibid. p. 59 
25

 En belysende vinkel på den til dels ubevidste læsning af byens arkitektoniske rum findes i Benjamins begreb om adspredt 

reception: ”Arkitekturen har altid repræsenteret prototypen på et kunstværk, hvis reception sker i adspredthed”.”Bygninger bliver reciperet 

på en dobbelt måde: (…) Eller bedre formuleret: taktilt og optisk. (…)Den taktile reception sker ikke så meget via opmærksomheden som 

via vanen” Benjamin pp. 33-34. 
26

 Hessel p.58 
27

 Hessel nævner ikke lyrikken, men hylder eksplicit det magiske sprog: ”Wäre es nicht schön, wenn sie das, was sie zu behandeln haben, 

besprechen könnten wie die alten Zauberer und Medizinmänner Krankheiten besprachen?“ Ibid. p.59 
28

 Barthes 1970 p.12 
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HVORFOR LAVER JAN HATT-OLSEN IKKE STREET ART? 

Af musiker og stud. comm. Kristian Harting 
 

Jan Hatt-Olsen bad mig om at skrive denne artikel, hvor jeg kort perspektiverer hans installation i Værløse bymidte 

i forhold til Street Art. Dette skulle jeg efter sigende, fordi det er en del af det speciale, jeg forsøger at få skrevet 

for tiden, være en form for ekspert i. En ekspertise jeg dog selv tvivler på er stort vægtigere end den jeg fik, da jeg 

som teenager gik rundt og skrev ”Insane” (som mit daværrende thrashband hed) på mure og offentlige toiletter i 

Næstved..... Nå men, here goes:  

 

Ethvert moderne (stor)byrum er kendetegnet ved en overflod af skilte, reklamer, bygninger, vejstriber, lys, farver, 

udformninger og ord, som alle forsøger at kommunikere noget til os. Som menneske, der færdes i et sådan byrum 

lærer man hurtigt at scanne miljøet for relevante budskaber. Som regel er de fleste blevet hærdet og ser ikke meget 

andet på deres vej gennem byen end de andre traffikanter og det nødvendige røde stoplys. Vi lægger så at sige 

vores ”jeg har travlt”-filter hen over øjnene, og byrummet opleves som en massiv flade af kommunikation, der er 

så larmende, at man må blænde sig for den.  

 

Tempoet er på denne måde et særligt kendetegn ved den moderne (stor)by, og alt afhængigt af ens transportmiddel 

er tempoet selvsagt forskelligt. Byen oplevet fra personbilen er noget andet end byen oplevet fra bussen, cyklen 

eller fortovet. Hovedparten af kommunikationen i byrummet tager da også hensyn til dette tempo, og taler i et 

enkelt letaflæseligt sprog, der gerne baseret på billeder, og mere fordrer sansning end intellekt. Dette er ikke noget 

nyt. Allerede tidligt i forrige århundrede udvikledes reklamebranchens credo om, at plakater ikke skal læses men 

ses. Et credo branchen for tiden desperat synes at udleve, ved fantasiløst at vise så meget menneskehud som muligt.  

Det er de færreste af os der i virkeligheden gider disse det offentlige rums dørsælgere, og vi lader os automatisk 

blænde for budskaber påklistret byrummet. Vi har trænet vores sansning til automatisk at frasortere bestemte 

former for æstetik og formater på bestemte placeringer i byrummet. Vi kan stå ved et busstoppested og totalt 

overse den mere end mandshøje lysreklame 30 cm fra vores øjne, eller vi kan gå forbi det samme Tag ved siden af 

vores hoveddør dagligt i flere år, uden overhovedet at stoppe op og forsøge at læse det.  

 

Ind imellem støder man dog på noget der ikke umiddelbart falder indenfor kategori, og øjnene fænges et øjeblik. 

Hos den nysgerrige vil en nøjere granskning måske endda være tilfældet. 

Gennem de senere år er der af HipHopppens graffitikultur og den venstreorienterede ungdomskultur udsprunget en 

ny form for kommunikation i det offentlige rum. En art bastard mellem HipHopgraffitiens fokus på udsmykning og 

selvfremhævelse, klassisk venstreorienteret graffiti og kunsterisk poetisk leg med byens rum som selvstændigt 

fænomen. Denne udvikling har i medierne fået meget opmærksomhed, og går i den brede offentlighed under 

navnet Street Art.  

Street Art signalerer et brud med den gængse opfattelse af, hvad det offentlige rum kan bruges til, samtidig med at 

den i mange tilfælde forsøger at revitalisere gaden som offentligt politisk forum. Bag tvetydige plakater der synes 

at være uden afsender og ikke rigtig vil sælge os noget, fodspor malet på fortovet, sakse malet ved de brudte striber 

på cykelstierne osv. ligger en legelyst og et behov for at byens rum kan afspejle de mennesker, der bor der og ikke 

blot overlades til kommercielle kræfters nedladende syn på menneskene som forbrugere. Det kan godt være det er 

byggematadoren, der har råd til at bygge husene, men det er sgu os andre der skal se på dem hver dag, synes 

holdningen at være. Street Art er folkets anarkistiske mulighedsrum for at skabe lidt liv, lidt sjov, udtrykke en 

holdning, eller blot markere at man er der. Street Art hænger sammen med byrummet, og eksisterer i en art 

symbiose med det. Gennem Street Art udvikles bybilledet løbende, og byens æstetiske udtryk kommenteres i en 

konstant proces, der fungerer med foranderligheden i det levede liv på gaden.  

At de forskellige Steet Artist’s kæmper med ungdomskulturernes uskrevne regler og forestillinger om hvad der 

er ”true” eller ej, synes imidertid ikke at stoppe udviklingen. Tvætimod får den blot andre kunstnertyper på banen.  

 

Man kan godt kalde Jan Hatt-Olsens lyrikinstallation for en form for Street Art, hvis man vil. Installationen 

fungerer i sammenhæng med byrummet, og forsøger at bryde med de normale begrænsninger og vores gængse 

forventninger til det, for herigennem at skabe nye muligheder for oplevelse og erkendelse.  
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Alligevel mener jeg, at den adskiller sig væsentligt fra Street Art på flere punkter. Installationen er først og 

fremmest lovligt. Den er støttet med fondsmidler, er gået igennem alle de bureaukratiske kanaler og sat op ved 

hjælp af de kommunalmedarbejdere, der normalt har til opgave at fjerne Street Art. Jan Hatt-Olsens baggrund som 

digter og installationskunstner, er væsensforskellig fra den gængse Street Artists baggrund i graffiti, og værket er 

således mere funderet i poetisk-æstetiske og installationskunsteriske overvejelser end i spørgsmål af livsstilmæssig 

og politisk karakter. Selve værkets omfattende og tekstbaserede karakter adskiller sig væsentligt fra Street Arts leg 

med symboler og billeder, der akkurat som reklamen kommunikerer kort og hurtigt og kan aflæses i gadens tempo. 

Installationen derimod skriger på  en ændring i den måde, hvorpå man normalt færdes i det offentlige rum. Den 

kræver at man stiller sig op og giver sin tid, og netop heri ligger det ambitøse og vovede i projektet.  

Giver man tiden, bliver oplevelsen også desto større. Essensen er her, at der i hvert levet sekund findes et utal af 

stemninger, følelser, oplevelser, tanker og muligheder. Hverdagens trivielle indkøbstur kan være magisk og poetisk, 

hvis bare vi tør stoppe op og lade den være det. Livet behøves ikke at være låst ind i fastlagte rammer, og vi skal 

ikke pinedød følge de andres tempo. Brug dine sanser, stop and smell the flowers. Det er det Lyrikinstallationen 

fortæller mig.   

 

Jan Hatt-Olsens forventning om at skabe nye ”doors of perception” gennem lyrikinstallationen i Værløse Bymidte, 

ser jeg således som et opgør med den moderne (stor)bys fart og tempo. Man kan først åbne dørerne og gå gennem 

dem, hvis man er villig til at ændre sin normale adfærd, og er villig til at lade sig blive ført væk fra alfarvej. På 

denne måde kræver installationen langt mere af sit publikum end den gængse Street Art. Den spiller ikke med på 

de i forvejen fastlagte rammer for tempoet  ved kommunikation i byrummet. Tværtimod bryder den fuldstændigt 

med dem. 
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Lyrik-installation : Værløse Bymidte som en digtsamling.  v/ Jan Hatt-Olsen  
 

Ideen er at skabe en lyrik, hvor netop installationen i materialer, rum og situationer er en del af lyrikken. Hvor alle 

tænkelige kontekster, fysiske, institutionelle, historiske, begrebsmæssige, følelsesmæssige, selve måden en 

digtsamling er produceret og digtenes ord smelter sammen i skabelsen af lyrikken. 

 

En ide jeg arbejder med i forskellige situationer, materialer, rum og kontekster i Tiara-projektet 1998- ? 

 

Det aktuelle projekt med sætte Værløse Bymidte i karakter som en digtsamling udsprang af en samtale jeg havde 

med kulturchef Bente Høegh i Værløse i forbindelse med kunstnerdemonstrationerne i feb. 2002 inspireret af 

Tiara-projektet og William Blakes kosmos, som jeg var igang med at skrive speciale om foreslog jeg at Værløse 

kunne forvandles til en bog fyldt med digte. Bente Høegh syntes det var en god ide. I juni 2003 havde ideen skudt 

så mange rødder i Værløse at projektet konkret kunne starte. 

 

Ideen er at skabe en bog som er i og som er et byrum. Et byrum hvor digtblomster/digttræer vokser op af 

blomsterkummer fyldt med jord. Digtene er skrevet på rektangulære transparente plexiglasplader [ glasklare ] 

plantet i jorden. Hver transparent plade er 2 meter x 0.3 meter. 

De transparente plader, der hver har et forskelligt digt trykt på sig, hænger ligeledes ned fra træer, som frugter og 

er fastgjort til vægge og søjler. Der er i alt 61 af dem 

De er The Doors of Perception i gennem hvilke både ordene og de bagvedliggende kan ses. I gennem hvilke 

Bymidten træder i karakter som poesi. 

 

The Doors of Perception er fra William Blakes kosmos 

 

William Blake : 

The Marriage of Heaven and Hell 

 

If the door’s of perception were cleansed 

    every thing would appear to man as it is.in- 

finite 

    For man has closed himself up, till he sees 

all things thro’ narrow chinks of his cavern 

 

Hos William Blake vil alt, selv den mindste ridse i en mursten, kunne ses som indgangen til et levende univers af 

kunst. 

 

En af ideerne i lyrik-installationen ’Værløse Bymidte den 3 sept – 12 sept 2004 ’ er at der i forskellige situationer 

er så mange Doors of Perception i form af høje smalle glasklare plader med digte – formet som smalle glasdøre – 

og  at alt selv ridsen i murstenen eller en cykel parkeret overfor bageren træde i karakter som en dør i gennem 

hvilke et  levende poetisk univers åbner sig. 

Værløse Bymidte træder i karakter som en digtsamling, hvor alt og alle er lyrik er uendelige poetiske verdener 

 

Andre digte er placeret på pladser, fortove og gulve, hvor de danner veje som bevæger sig  gennem Bymidten. Der 

er 4 digtveje, som er dannet ved hjælp af 141 stickers på hver 1 m x 0.3 m. På hver sticker er der trykt en linie. Den 

længste af digvejene er på 350 m. Stickers er placeret med regelmæssige mellemrum henover en digtvej. Så hver 

digtvej for sin egen visuelle rytme. Hver digtvej bliver en vej af ord og indtryk læseren/forfatteren kan opholde sig 

i og vandrer frem og tilbage ad i lang eller kort tid afhængigt af hvordan vejen bruges. Ordene klæber til underlaget, 

men vil efterhånden slides af, blive beskidte eller måske rives af. Nogle bliver måske taget hjem af folk. Er med til 

at skabe nye ord, nye situationer. 

 

http://lyrik-installation.dk/Vaerloese/Skitse/Beh.jpg
http://www.vaerloesekom.bibnet.dk/forfatternet/JanHattOlsen/biografi.htm
http://www.blakearchive.org.uk/index.shtml
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Lyrik er aldrig statisk, det er en proces. En installation af lyrik er et åbent processuelt værk 

 

Værløse Bymidte er et intenst og varieret byrum med små forretninger, bibliotek, kulturhus, rådhus, posthus. 

Bygninger, veje og pladser danner et område, hvor flader og rum konstant forskydes. Det er desuden et livligt 

område, hvor folk mødes, snakker med hinanden, opsøger kulturmuligheder og handler. 

 

Alle der færdes i Bymidten mens installationen foregår vil både være læsere og forfattere i bogen, der skaber digte 

og fortællinger i bogens rum, pladser og veje. 

 

Bymidten vil udover ord og visuelle indtryk være fyldt med lyd.  

 

Den lydmæssige side af lyrik-installationen ligger i forlængelse med mit arbejde med lyrik-musik på 

digtsamlingen/cd’en Imp. Institut for musik og poesi ( Tiara 2003) der blev lavet sammen med Bent Nielson og 

udgivet med støtte fra Koda samt præsenteret i DR P2 programmet ’Lyt til Nyt’ et program for lydkunst og ny 

kompositionsmusik  som har interesseret sig aktivt for netop lyrik-musik.  

 

I forbindelse med selve ferniseringen vil der være lyrik-musik hvor jeg i en dialog form sammen med 

musikerne/komponisterne  Jacob Krogholt og Kristian Harting skaber lyrik-musik. Der på samme måde som i Imp. 

Institut for musik og poesi er kendetegnet af at der ingen principielle skel er mellem de to kunstarter. 

 

I samspillet mellem oplæsninger, musik og lydredigeringer. fortolkes ordene af lydende og lydende fortolkes af 

ordene. Grænserne mellem musik og poesi er flydende og i evig bevægelse. Poesien er musikalsk og musikken 

poetisk 

 

Slutresultatet vil blive en antologi af poesi Digtsamlingen ’Værløse Bymidte  den 3 sept. – 12 sept. 2004’ med 

mange forskelligartede forfattere/komponister i samspil og modspil. Nogle er placeret mere centralt end andre men 

ingen har fuld kontrol. 

 

Digtsamlingen og bogens grænser stopper ikke ved de grænser som sættes af Bymidtens rum og selve tidsrummet 

for installationen, en uge. Oplevelser folk har haft, bøger de har lånt på biblioteket, bøger de har lånt i bogen, varer 

de har købt i forretningerne, vil blive bragt udenfor installationens umiddelbare grænser i rum og tid.  

Værløse Bymidte som en digtsamling vil være et processuelt værk, hvis grænser fastlægges af alle de mennesker 

som er forfattere og læsere. 

Der er en hvis lighed til nogle af John Cage  værker og ideen med digtblomster, der vokser op af jorden er 

inspireret af den sydafrikanske kunstner Willem Boshoff’s Garden of Word’s, hvor han indsamlede 10.000 

plantenavne, som han fik trykt på transparente plastfolier og plantet i bede. Men der er også store forskelle. At 

skabe hele byrum om til digtsamlinger  er radikalt anderledes. En poetisering af den verden vi færdes i, skaber og 

skabes i. En erkendelse af at det byrum vi har bygget, som vi bevæger os ud og ind af, som vi bevæger os rundt i er 

et værk på samme måde som en samling af lyrik.  

Ethvert byrum er og vil altid være en digtsamling. Samtidigt er installationen af traditionelle digte [ digte der ligeså 

godt kunne have stået i en traditionel papirbog] i byrummet en understregning af min ide om at en traditionel 

udgiven digtsamling i en papirbog, metalbog o.l. som litteratur fungerer efter samme principper som et byrum der 

træder i karakter som digtsamling ved en lyrikinstallation. 

http://wings.buffalo.edu/epc/authors/cage/
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’Værløse Bymidte den 3 sept – 12 sept 2004’ er således en digtsamling i en lige så konkret betydning af ordet 

digtsamling, som de bøger der findes på hylden under emnet digte på Værløse Bibliotek. 

 

Der er paralleller til City of Words, der ikke har været en direkte inspiration. Der er ligheder men også en betydelig 

forskel. lyrikinstallationen/digtsamlingen ’Værløse Bymidte den 3 sept – 12 sept 2004’ skal helt konkret opfattes 

som en bog. En bog du kan gå ind i og hvor du kan gå rundt så længe du har lyst til det og måske tage et par af 

bogstaverne med hjem. En bog hvor forretninger, mennesker, samtaler, lyde, støj, posthus, station,bibliotek, 

kulturhus, rådhus, gader og pladser ikke er en ramme for de digte jeg installerer, men i sig selv er 

betydningsbærende ord /skulpturer/performance, der sammen med installationen af mine digte i byrummet og 

lydinstallationer skaber ’Værløse Bymidte den 3 sept- 12 sept 2004’ 

 

 

En væsentlig ambition med min ide om at lade Værløse Bymidte træde i karakter som en digtsamling er udforske 

betydnings og værkbegrebet både i praksis og teori og skabe og pege på nye muligheder i dag. 

 

I den forbindelse er formand i NTSMB, Lektor i filosofi ved Syddansk Universitet i Odense, fil.dr. Cynthia M. 

Grund konsulent med henblik på betydningsfilosofiske aspekter ved installationen. 

 

 

http://www.cityofwords.dk/index.htm
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’Værløse Bymidte den 3. sept.- 12. sept. 2004’ 
Lyrik-installation / Bog / Digtsamling 
 

Digtene vil dels være trykt i transparente, næsten glasklare, plastplader (Akryl) og i stickers der  klæbes til 

gader,pladser, fortove. 

 

Der vil være 61 transparente plastplader med digte. 

Hvert digt er forskelligt og aldrig publiceret før. Det drejer sig således om en ny digtsamling som bliver udgivet i et 

levende byrum. 

 

9 digte i blomsterkummer   ( 5 mm x 2 m x 0,3 m ) 

14 digte fastgjort til søjler ( 3 mm x 2 m x 0,3 m ) 

30 digte fastgjort til vægge ( 3 mm x 2 m x 0,3 m ) 

8 digte hænger ned fra træer. ( 3 mm x 2 m x 0,3 m ) 

 

Der vil være 141 stickers på ( 1 m x 0,3 m )  

141 stickers danner tilsammen de fire digtveje, på henholdsvis 67,5 m, 260 m, 330 m, 350 m. 

 

De fire digte i de fire digtveje er ordmæssigt de sammen som de fire digte fastgjort til søjlerne på torvescenen,men 

vil i kraft af at være installeret i andre rum ,materialer og kontekster være andre digte. De visuelt forskellige fra 

digten på søjlerne ved torvescenen, bruges anderledes og de vil generere andre betydningsrum. 

 

På hver stickers vil en linie fra digtet i digtvejen stå og i hver digvej vil stickers blive placeret med regelmæssige 

mellemrum. Hver digvej for således sin egen visuelle rytme, når man bevæger sit blik eller sig selv henover 

digtvejen. 

  

 

Scenen. 

4 digte fastgjort til søjlerne 

 

Bygningen bag Scenen 

6 digte fastgjort til søjlerne 

 

ISBN NR. Titel. Forfattere er fastgjort til den første søjle når man kommer op fra stationen. 

 

 

Blomsterkumme 1 

Scenetorvet. 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Blomsterkumme 2 

Ved Torvekiosken 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Blomsterkumme 3 

Biotorvet. 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Digtvæg 1.  

Væggen ved biblioteket indgang. 

1 digt fastgjort til væggen 
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Digtvæg 2.  

Væggen mellem biblioteket og kulturhuset. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 3.  

Væggen i Nordea bygningen  over biblioteket 

1 digte fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 4.  

Væggen i biografen. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 5.  

Væggen i Nordea bygningen som vender mod biografen 

4 digte fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 6.  

Væggen i Nordea bygningen som vender mod torvepladsen. 

2 digte fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 7.  

Væggen i Torvebo som vender mod Nordea bygningen 

2 digte fastgjort til væggen 

 

Fra Biblioteket henover pladsen ved biografen, henover torvepladsen langs gågaden, henover broen til 

Rådhuset 

Digtvej 1 ( 330 m ) 

 

Blomsterkumme 4 

Ved træerne ved biblioteket 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Træerne ved biblioteket 

2 digte hænger fra træer 

 

Pladsen ved Irma 

Fire digte hænger ned fra træer 

 

Blomsterkumme 5 

Pladsen ved Rådhuset 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Digtvæg 8.  

Væggen der vender mod den lille plads. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 9. 

Indgangen til rådhuset. 

1 digt fastgjort til venstre væg 

 

1 digt fastgjort til højre væg. 
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Langs bag Superbrugsen, på tværs af gågaden og langs gyden fra gågaden til posthuset og politiet. 

Digtvej 2 ( længde 67, 5 m. ) 

 

Digtvæg 10. Væggen ved Cykelbutikken 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Fra stationen  til torvpladsen, henover torvepladsen og langs arkaden langs Superbrugsen, Superbest 

Digtvej 3 ( længde 350 m. ) 

 

Digtvæg 11.  

Væggen ved Riedel 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 12. 

Væggen under den første vindeltrappen ved Superbrugsen 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

På søjlerne i arkaden 

2 digte fastgjort til søjlerne 

 

Fra Bymidtens sydende, henover torvepladsen og arkaden langs Imerco, bageren 

Digtvej 4 ( længde 260 m. ) 

 

Blomsterkumme 6 

Ved den første plads 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Blomsterkumme 7 

Ved den anden plads 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Digtvæg 13.  

Ved Toftebo 9-16 

1 digt fastgjort til væggen 

 

På søjlerne i arkaden 

2 digte fastgjort til søjlerne 

 

Blomsterkumme 8 

Torvet ved Skovgårds Allé 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Digtvæg 14  

Ved Irma lige før broen 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Blomsterkumme 9 

Posthuset 

1 digt vokser op af blomsterkummen 
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Digtvæg 15. 

Væggen ved posthuset nærmest stationen. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 16. 

Under postens skilt. 

1 digt fastgjort til væggen  

 

Træerne ved posthuset som vender mod stationen 

2 digte fastgjort i træerne.  

 

Digtvær 17  

Væggen ved politiet 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 18.  

Gyden fra posthuset til gågaden. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 19. 

Væggen ved forstædernes bank mod Irma og det store træ 

2 digte fastgjort til væggen 

 

Digtvæg 20. 

Væggen ved det store blå rør. Ved gågdens afslutming i retning mod rådhuset 

1 digte fastgjort til væggen 

 

Vægge ved forretninger i gågaden. 

 

Digvæg 21.  

Under lampen ved den grønne skobutik 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

Digvæg 22.  

Under Lampen ved Susanne Slot 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

I den lille gyde ved gågaden 

 

Digtvæg 23.  

Væggen ved Hårspidserne 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

Digtvæg 24.  

Væggen ved gangbroen 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

 

 

Alle tilladelser er givet : 

Til at fastgøre pladerne til vægge, ved at bore små huller i væggene og skrue pladerne fast. 

Til at hænge pladerne op i træer. 
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Til at fastgøre pladerne til søjler 

Til at placerer blomsterkummer og lade pladerne vokse op af dem. 

Til at fastgøre stickers til veje, pladser, fortove og gangbroen. 

 

I Bymidten har hvert eneste rum regler for sin anvendelse og regler for hvornår og hvor der skal søges tilladelse 

for at bruge rummet. Hvem der skal søges tilladelse hos afgøres af ejendomsret. Reglerne og de dermed 

tilknyttede muligheder og begænsninger er en del af digsamlingens udtryk. 

 

De transparente plexiglasplader med digte og stickers til digtvejene er leveret til Materielgården af Colorgruppen. 

 

Opsætningen skete der 1 og 2 sept 

 

 

. 
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Scenen. 

4 digte fastgjort til søjlerne 

 

Tekst 12. 

 

Kunstigt lys / 

  Om regnbuen /  

     Om det ægte  

 

Som lyset 

Der brydes 

I cirkler 

Som optiske fibre 

Plastklædte kabler 

Underjordisk lys 

I løbegrave 

I vejkantens grøfter 

Under asfalt 

Som slanger 

Der skyder op 

Gennem gulvet 

Gennem vægge 

Skyder op i rummet 

Regnbuens farver 

Har lagt sig om os 

Som lyset 

Der brydes 

I cirkler 

Optiske fibre 

Røde, gule,  

Grønne, blå, violette 

Se os 

Se vores farver 

Se vi drejer 

Rundt og rundt 

Optisk / 

  Virtuel /  

    Virkelig 

Installation 

Den sorte væske 

Er allerede suget ind 

Størknet 

Se  

Min  illusion  

Forvandles 

Præget i papir 

Forvandles hvis du vil 

Til lyde 

Musik 

I dig 

Til mig 

Som sange 

Som sangen 

Om os 

Om regnbuens cirkler 

Om lyset 

 

Vi ses 
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Tekst 16. 

 

Spejle finder lyset 

I rummets kroge 

Hemmelige øjne 

Læber der leger 

Med mærkelige 

Helt private 

Figurer 

Skjulte steder 

Spejlenes spejle 

Fanger uendeligheden 

De uendelige rum 

Vi er i rum  

Der følger rum 

Der følger rum 

Vi er i alle spejle 

I alle rum 

Vi er monaderne 

Verdens spejle 

Verdens sjæle 

Lad os knuse 

Et par stykker 

For sjov 

Lege med glas 

Med skarpe kanter 

Glassommerfugle 

Orkidéer 

Røde farver 

I alle kroge 

Verdens farver 

Lad os lege  

Med verden 

Med alt der spejler 

Lad os gå fra rum 

Til rum 

I spejlenes verden 

Lad os følge lyset 

I alle vinkler 

I alle kroge 

Alle skjulte steder 

Lad os knuse steder 

Lad os knuse spejlene 

Gå igennem 

Til den anden side 

Gå gennem 

Uendeligheden 

Hvem er bange 

For et par snitsår 

 

 

 

Tekst 17. 

 

Som glasset 

Der flyder 

Så langsomt 

Som dråbens form 

Farver 

Der lyser 

Som nattens røde øje 

Jeg samler hver drøm 

I skålen af jade 

Halvt gennemsigtig grøn 

Jeg tramper en rytme 

Så stille 

Som blade  

Fra buketter af margarita 

Der falder 

Fra skålen 

I det grønne det røde lys 

I en halvcirkel 

Tegnet på gulvet 

Ved bordets kant 

Jeg tramper en rytme 

Så stille 

Rammer de 

Min hov 
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Tekst 20. 

 

Langs stier og gader 

Vægge af glas 

Mure, pladser af sten 

Den er spændt ud 

Den tynde membran 

Når jeg ridser i den 

Med bogstaver, ord 

Når jeg ridser dybt 

Når sprækkerne dannes 

Er hun helt nær 

I den anden verden 

Hun ligger på bådebroen 

Bevæger sin fod  

I takt med svanens øjne 

Bevæger sig i pulsen  

Fra membranens musik 

Membranens vibrationer 

Hun er i byens midte 

Hun er byens midte 

I dag, I går, I morgen 

Jeg kan mærke hende 

Mærke hendes varme hud 

Når jeg forsigtigt  

Lader min hånd 

Glide langs  

Den tynde membran 

Finde hvile i solen 

Lytte til sfærernes musik 

Når universet drejer 

I bølgerne der rammer 

Broen 

Jeg er helt tæt ved dig 

Mens jeg ridser 

Dit navn 

I membranen 

Når membranen  

Sprækker 
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Bygningen bag Scenen 

6 digte fastgjort til søjlerne 

 

 

Tekst 10 

 

’Værløse Bymidte den 3 sept. – 12 sept. 2004’ 

lyrik-installation/bog/digtsamling 

 

ISBN. 87-90739-09-4 

 

Forfattere: 

Jan Hatt-Olsen  

Center for Kultur og Fritid 

Materielgården 

Center for Teknik og Plan 

Kommunalbestyrelsen i Værløse Kommune 

Centerforeningen Bymidten 

Forretninger i Værløse Bymidte 

Colorgruppen 

BG-Bank 

Københavns Amt 

samt alle der er i, tænker på  

eller påvirkes af digtsamlingen  

’Værløse Bymidte den 3. sept. – 12. sept. 2004’ 

 

 

Udgivet med støtte fra  

BG-Banks Litterære Reaktionspulje 

Colorgruppen 

Københavns Amts Kulturfond 

Værløse Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 11. 

 

Spiraler 

Hvem siger tid  

Bevæger sig 

Falder 

Pinde væltes i græsset 

Vi spiser farver  

I skålen på bordet 

Spillet følger regler 

Kun spillere kender 

Konfekten  

I vores hænder 

Alt er  

Indgangen til hvirvler 

Stemmer, øjne 

Blomster af glas 

Når du bevæger dig  

Gennem en hvirvel 

Samles den til en kugle 

Solen 

Eller en stjerne 

Du vandrer i et nyt rum  

I en mulig verden 

Hvem siger tid  

Bevæger sig 

Følger boblerne 

Stige op  

Gennem himlen 

Alt følger spiralens lov 

Alt cirkler 

Falder, Stiger 

Hvem siger tid  

Bevæger sig 
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Tekst 18. 

 

Langsomt 

Stille stille 

Bevæger 

Drømme 

Sig gennem verden 

Langs dit mørke hår 

Dine sorte støvler 

Langs bardisken  

Når du leder  

Efter nattens farve 

Nattens smag 

Blå, mørkebrune drinks 

Som en  

Næsten usynlig tåge 

Et genskin 

Der falder  

Nedad trappen 

Falder  

Henover borde, stole 

Som en stråle 

Af lyd og lys 

At have fulgt  

Dine bevægelser 

Din rytme 

At følge dig i sprækkerne 

Mellem gelænderet  

Og gulvet 

Mens du stille synker 

Ned 

I det næste rum 

Den næste verden 

Går op ad den lille trappe 

Til gaden 

Vinternatten 

Langs facader af lys 

Vinterkolde mørke 

Vægge 

Til du når 

Dit næste mål 

De næste døre 

Til stedet 

Du ved 

Er fyldt 

Af lyd 

Af lys 

Af varme 

Du er skabt af drømmens 

Drømmenes stoffer 

Vi ses 

Igen 

Tekst 21. 

 

Camera Obscura  

[ Naer het leven ] 

 

Fange lyset 

Lysmester 

Lyset leger  

I små glitrende spring  

Med stoffet 

Med hendes hud 

Måske 

Spiser hun brillianter 

Der trænger frem  

Gennem kroppen 

Trænger ud i rummet 

Trænger ind i dem  

Der er samlet om bordet 

Måske 

Fange lyset 

Lysmester 

Leger 

I små glitrende spring 

Med stoffet 
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Tekst 22. 

 

Camera Obscura  

[ uyt den geest ] 

 

Dragen søger 

Mod lyse flader 

Bløde kurver 

Perler 

Dragetæmmer 

Du bærer  

Dragen på dit bryst 

Leger med dragen 

I dine øjne 

I dit 

Den der ser 

Dragen 

Kan ikke glemme 

Det der er smukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 25. 

 

Tiden 

Er vendt tilbage 

Tidens dage 

Går gennem gader 

De lever 

De er her 

Dem jeg passerer 

Ser købe frugt 

Grøntsager 

Blomster 

Brød 

I de samme butikker 

Som dengang 

Bussen stopper stadig 

ved kiosken 

Efter lyskrydset 

Skråt overfor stationen 

Går gennem 

de gamle døre 

Køber mandler 

og roser 

Tiden 

Er  

Vendt tilbage 
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Scenetorvet. 

Blomsterkumme 1. 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

 

 

Tekst 1. 

 

Dråber 

Der falder 

Langs nattetrætte 

Kvadrater 

Fortove der glitrer 

Sten i facader 

Lukkede døre 

Lysende ruder 

Stille gader 

Nattevandrer 

Det er  

Tid til at gå hjem 

Du er ikke  

Nøglemester 

Dirkenes konge 

Alkymisten 

Der kender  

Englenes sang 

Kan forvandle 

Vægge 

Til blomsterblade 

Tid til at finde  

Nøglen 

Til dit hjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Torvekiosken 

Blomsterkumme 2. 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

 

 

Tekst 2. 

 

Alkymi 

 

Halvt gyldent 

Halvt nøgent 

Grene  

Splitter himlen 

I fragmenter 

Af gråt, Af blåt 

Hvem skal leve 

Hvad skal dø 

Hvilke ædelstene 

Skal knuses  

Til pulver 

Spredes  

Som efterårsstøv 

Hvilke skal samles 

Som skåle 

Fastholde sjæle 

Dække dem 

Med de sidste blade 

Halvt gyldent 

Halvt nøgent 

Giver jeg dem 

Til dig 
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Biotorvet. 

Blomsterkumme 3. 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

 

 

Tekst 3. 

 

Hvisker 

Visker 

Glasset  

Bliver klart 

Du kan se    

Ikke nå 

Kun tåber  

Splintrer     

Et vindue    

En  

Vinduesvisker 

Se regnbuen 

Af glas     

Pulver 

Visker 

Hvisker 

Om det 

Hvisker 

Om det 

Om dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digtvæg 1.  

Væggen ved biblioteket indgang. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Tekst 61. 

 

Som stemmen 

Jeg møder 

I dråberne 

I skoven 

Når tågen forsigtigt 

Lægger det tæppe 

Af nærhed 

Helt tæt 

Ved huden 

Som fugt  

På mine læber 

Når jeg former 

De ord 

Som forsøger 

At forlade 

Det sted 

Hvor jeg står 

Passere 

Skjulte  

Ukendte grænser 

For at mødes 

Forenes 

Med dig 

Jeg kan høre 

Din stemme 

Den er helt nær 

Her 
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Digtvæg 2.  

Væggen mellem biblioteket og kulturhuset. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Tekst 59. 

 

Syr dit navn med glødende 

Glas 

I mine øjne 

Jeg kan se et stærkt lys 

Solen, spejlet 

Før alt forsvinder 

I et varmt mørke 

Vandrer langs veje 

Der brister 

Langs et hav 

Hvor bobler stiger op  

og brænder 

Jeg finder dig i lyset 

I spejlet 

I mørket 

Finder din fugt 

Din varme hud 

Dine brændende øjne 

Jeg syr mit navn ind i  

Regnbuehinden 

Med fibre af glødende glas 

Nu kan vi begge gå i lyset 

Omsluttes af bobler 

I det kogende vand 

Briste 

Fordampe 

Fortættes til perler 

Lægge os henover spejlet 

Nu kan vi begge 

Få opfyldt et ønske 

Vi har nået stedet 

Hvor regnbuen slutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digtvæg 3.  

Væggen i Nordea bygningen overfor biblioteket 

1 digte fastgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 57. 

 

Cirkel 

 

Sort samles 

Hvirvler 

Omkring rødt 

Stjernen 

Viser himlen 

Vejen 

Indgangen 

Til verden 

I verden 

Af verden 

Sort samles 

Hvirvler 

Omkring rødt 
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Digtvæg 4.  

Væggen i biografen. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 60. 
 

I alle / Drømmer 

 

Som dråber der splintres 

Når glasset knuses 

I mødet 

I træets 

Slidte 

Næsten udviskede årer 

Som år 

Der fryses 

Slides 

Skabes 

Af skridt 

Der gentages 

Af alle 

Der passerer 

Bordet 

Hvor glasset og brødet 

Vinen 

Forenet 

I mig 

Af mig 

Ved mig 

Splintres 

I tre 

I mange 

I alle 

Dråber af rødt 

Pletter gulvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digtvæg 5.  

Væggen i Nordea bygningen som vender mod 

biografen 

4 digte fastgjort til væggene 

 

 

 

Tekst 54. 

 

Membranen 

Stilheden 

I punkter 

Spændt ud 

Mellem søjler 

Mennesker 

Borde 

Sidder, mærker 

Bølger løber 

Langs mine hænder 

Langs mit ansigt 

Mine fingre 

Bevæges 

Som lyd 

Lytter 



 51 



 52 

Tekst 55. 

 

Spejlkabinetet /  

om at lede 

og følge efter 

 

Grønne, brune 

røde, blå, sorte 

Spejler 

I alle flasker 

Ved baren 

I barens hjørne 

Søger 

Efter dig 

I spejlkabinetets 

Leg 

Med lys og mørke 

Jeg ved 

Du er her endnu 

Jeg ved 

Du sidder 

Ved den fjerneste 

Væg 

Ved siden af hende 

Jeg kan se 

Gennem korridoren 

Af tomt rum 

I caféen 

Jeg vil se 

Alt 

Alle skygger 

Alt lys 

Dig 

Se det jeg så  

Da jeg kom ind 

Spejler 

I alle flader 

Leder 

Efter dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 56. 
 

Bevæger mig gennem nettet 

Glas trukket ud i fibre 

Halvt gennemsigtige 

Halvt størknet 

Varm klæbrig 

Kold glat 

Snart vil tiden 

Komme 

Snart vil nettet 

Være fyldt 

Af klange 

Smukke melodier 

Når de kæmper  

For at komme fri 

Af de uendelige spejle 

Optiske fibre 

Ord der som lysglimt 

Rejser rundt 

I nettet 

Jeg nyder 

Nuet 

Grænsen 

Jeg elsker at brænde 

mig lidt 

På alt der er varmt 

Klæbrigt 

Før jeg størkner 

Før du kan spejle dig 

I mine øjne 

I min stemme 

Før ord strømmer 

Gennem klare kolde fibre 

I mine hænder 

Ind i dig 

Før vi forbindes 

I nettet af lys 

I de uendelige spejle 

Af ord 
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Tekst 58. 
 

Om det 

 

[ Himmellegemer 

Keplers anden lov ] 

 

Elipse 

Deres stemme  

Bevæger sig i en elipse 

Keplers anden lov 

Omkring to borde 

På pladsen 

De stråler 

Der hvor solen  

og skyggen mødes 

Pentagel 

Spændt ud i galaksen 

Spændt ud af lyse stemmer 

lys latter 

Mørkt lyst hår 

Himmellegemer 

Har deres 

Helt private sprog 

Når de kredser 

Om det 

De bevæger sig 

Altid i elipser 

Keplers anden lov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digvæg 6.  

Væggen i Nordea bygningen som vender mod 

torvepladsen. 

2 digte fastgjort til væggene 

 

 

 

Tekst 49. 

 

Som det 

Der forsvinder 

I nattens musik 

Drømme 

Om det 

Om de 

Minder 

Fugleskygger 

Se dem 

Farven sorts 

Nuancer 

Passerer 

Som det 

Der forsvinder 

Se de dækker 

Stjerner 

Fuglenes skygger 

Lyt til deres sang 

De takker 

For det 

Du gav 

Det du gav 

Til dem
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Tekst 50. 

 

Et askebæger 

En flaske 

Et glas 

Et lys 

Ser 

Væk 

Forsøger at dreje 

Mit blik 

Ind  

I  

De kritiske vinkler 

Tilbage 

Der 

Hvor lyset  

Eksploderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digtvæg 7.  

Væggen i Torvebo som vender mod Nordea 

bygningen 

2 digte fastgjort til væggene 

 

Tekst 51. 

 

Jeg satte mig 

Diskret 

Forkert 

Ansigtet 

Vendt 

Mod væggen 

Ser 

En vase 

Med en blomst 

En lampe 

Væg 

Med brune 

Tegninger 

I okker 

Den væg 

Den forkerte væg 

Kan ikke se  

Hvor du sad 

Den aften 

Den nat 

Jeg satte mig 

Diskret 

Forkert
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Tiden krummer 

Stiger til vejrs 

I spiraler 

Rimtåger 

Vintermorgen 

En dag 

Bliver vi venner 

Selv vinternætter 

Slutter 

Ser månen 

De sidste stjerner 

Halvt gennemsigtige 

Gyldne genfærd 

Forsvinder 

Tiden krummer 

Stiger til vejrs 

I spiraler 

Væves ind i  

Morgensolens 

Stråler 
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Fra Rådhuset henover broen langs gågaden 

henover torvepladsen  henover pladsen ved 

Biografen til Biblioteket 

Digtvej 1 ( 360 m ) 

 

Kunstigt lys / Om regnbuen /  Om det ægte 

 

Som lyset 

Der brydes 

I cirkler 

Som optiske fibre 

Plastklædte kabler 

Underjordisk lys 

I løbegrave 

I vejkantens grøfter 

Under asfalt 

Som slanger 

Der skyder op 

Gennem gulvet 

Gennem vægge 

Skyder op i rummet 

Regnbuens farver 

Har lagt sig om os 

Som lyset 

Der brydes 

I cirkler 

Optiske fibre 

Røde, gule, grønne, blå, violette 

Se os 

Se vores farver 

Se vi drejer 

Rundt og rundt 

Optisk / Virtuel / Virkelig 

Installation 

Den sorte væske 

Er allerede suget ind 

Størknet 

Se  

Min  illusion  

Forvandles 

Præget i papir 

Forvandles hvis du vil 

Til lyde 

Musik 

I dig 

Til mig 

Som sange 

Som sangen 

Om os 

Om regnbuens cirkler 

Om lyset 

Vi ses 
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Blomsterkumme 4 

Ved træerne ved biblioteket 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

 

 

Tekst 4. 

 

Kaster med silke 

Når fugten  

Kommer 

Vil de dannes 

Tusind  

Glitrende perler 

Drømme 

Af spind 

Kokoner 

Se rummet er fyldt 

Med tråde 

Snart vil  

Vi bryde gennem 

Flyve 

Venter 

Kaster med silke 

Jeg tænker 

På dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træerne ved biblioteket 

2 digte hænger fra træer 

 

 

 

Tekst 52. 

 

Søvnen 

Bevæges, rokkes, flyder 

Hakker 

Passerer broer 

Træer der hænger 

Med udstrakte grene 

Gyldne blade 

Som dem der hilser 

Det tomme rum 

Langs sporet 

Hvor søvnen flyder 

Kun skilt fra vinden 

Af glas 
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Tekst 27. 

 

Nattedråber 

Dråber 

Rammer 

Natteruder 

Se din drøm 

I nattens tegn 

Se skyggerne i haven 

Se træernes og buskenes 

Skygger sover 

Når månen søger skjul 

Bag en sky 

Snart vil du nå den 

Månens fase 

Snart vil 

skyggerne lege  

I månens skær 

Jeg har altid været 

Et nattevæsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pladsen ved Irma 

Fire digte hænger ned fra træer 

 

 

 

Tekst 30. 

 

Solene i Alphaville 

 

Solene 

Røde, gyldne 

I et gyldent rum 

Bevæges gennem galaksen 

En lørdag morgen 

I Alphaville 

På vej mod et bryllup 

To skal forenes 

En fest 

Senere på dagen 

Himlen er grå 

Eller ruden beskidt 

Måske er der tåge 

Det siges at ude i galaksen  

er himlen altid grå 

Du kan se for mange stjerner 

Men solene 

De røde, gyldne 

I det gyldne rum 

De sole  

Der skal bære hende 

Steder hen 

Du ikke kender 

Men nu er plantet tæt 

ved dine egne fødder 

På gulvet,  

På vej  

Fra et sted 

Mod et sted 

Følger dem 

Gennem galaksen 

Et stykke tid. 



 59 

Tekst 32. 

 

Sort, Rødt 

Skærer gennem solen 

Gennem det grønne 

Det grønne tæppe 

Sidder næsten i skyggen 

Under løvbehængte grene 

Hun trækker en rød streg 

En sti oplyst af rødt 

Gennem skråningen 

Ned til dem hun kender 

Hun sidder der 

Med sit lange hår 

En Botticelli engel 

Omkranset af en glorie 

Af rødt lys 

Det sorte er trukket tilbage 

Til min hånds skygge 

Jeg følger hende 

Alle linier i hendes krop 

Som ord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 33. 

 

Langsomt 

Bevæges 

Cirkler 

Bølger 

Lyd skygge 

Lys 

Når verden berøres 

af skridt af hænder  

af stemmer 

af øjne 

Langsomt 

Bevæges 

Cirkler 

Bølger 

Lyd skygge 

Lys 

Når verden  

Røres berøres 

Af dig 
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Tekst 47. 

 

Hun sidder 

Med et bånd 

Af månen 

Omkring sin arm 

Med lyset 

Fra månesten 

Lyset 

Fra dagen 

Der forsvinder 

Du kan stadig 

Se solen 

De lange skygger 

Men alle er 

Begge steder 

Hun sidder 

Med et bånd 

Af månen 

Omkring sin arm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomsterkumme 5 

Pladsen ved Rådhuset 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Tekst 9. 

 

Jeg vækker fugten 

Der trænger frem  

Gennem fine furer 

Og sprækker 

Jeg vækker støvets 

Gråbrune tæppe 

Jeg vækker alt  

Der sover, der sov  

Der vil sove 

Jeg vækker alt  

Der er, der var  

Der vil komme 

Snart vil den begynde 

At vokse 

Blomsten 

Jeg har ventet så længe 

Før solen forstøver 

Ansigtet forvitrer 

Før ordet venter 

Blev skabt 

Blev til kød 

Jeg har ventet så længe 

På blomsten 

På at give den 

Til dig 
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Rådhuset væggen der vender mod den lille 

plads. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Tekst 43. 

 

De vokser  

Som lyskrystaller 

Jeg står ved koralrevet 

I natten 

Ser korallernes  

Spaltede former 

Vinden  

Er fyldt med dråber 

Alle, Alt  

Er klædt i perlekranse 

Vi venter 

Noget ligger 

Noget står 

Noget flyver 

Kryber, svæver 

Snart kommer bølgen 

Alt bliver et 

Alt splintrer 

Jeg tror 

Jeg forsvinder 

Nu 

Venter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indgangen til rådhuset. 

1 digt fastgjort til væggen ved indgangen 

 

Tekst 29. 

 

Drømmeturbiner 

Hør det suser 

Der brænder sten 

I kraftværket 

Kul 

Vintersjæle 

Vinter 

Kokoner 

De begynder 

At flyve 

Sommerfugle 

Vinger af ild 

Ildens gnister 

Drømmeturbiner 

Hør de suser 

De driver maskiner 

Elektriske 

Installationer 

Elektroniske 

Neurale 

Konstruktioner 

Hør det suser 

Helt stille 

I min drøm 

Jeg flyver 

Gennem vinde 

Virtuelle 

Simulationer 

Til dig 

Drømmen 

Sommerfugle 

Vinger af ild 

Vintersjæle 

Jeg flyver 

Gennem ild 

Ildens gnister 

Drømmeturbinerne 

Virker 

I nat 

 

Jeg tror  

Jeg når  

Frem til stedet 



 63 

Langs bag Superbrugsen, på tværs af gågaden 

og langs gyden fra gågaden til posthuset og 

politiet. 

Digtvej 2 ( længde 67, 5 m. ) 

 

 

 

Digtvej 2. 

 

Spejle finder lyset i rummets kroge 

Hemmelige øjne 

Læber der leger 

Med mærkelige 

Helt private 

Figurer 

Skjulte steder 

Spejlenes spejle 

Fanger uendeligheden 

De uendelige rum 

Vi er i rum der følger rum der følger rum 

Vi er i alle spejle 

I alle rum 

Vi er monaderne 

Verdens spejle 

Verdens sjæle 

Lad os knuse et par stykker 

For sjov 

Lege med glas 

Med skarpe kanter 

Glassommerfugle 

Orkidéer 

Røde farver 

I alle kroge 

Verdens farver 

Lad os lege med verden 

Med alt der spejler 

Lad os gå fra rum til rum 

I spejlenes verden 

Lad os følge lyset i alle vinkler 

I alle kroge 

Alle skjulte steder 

Lad os knuse steder 

Lad os knuse spejlene 

Gå igennem til den anden side 

Gå gennem uendeligheden 

Hvem er bange 

For et par snitsår 

Hæfteplasteret er opfundet 

 

 

 

 

Digtvæg 8.  

Væggen ved Cykelbutikken 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Tekst 44. 

 

Der er en grænse 

Jeg kan se 

Hun samler håret 

Høre lyden 

Fra hendes pen 

Der glider 

Hen over papiret 

Men kun 

Mærke bordet 

Under mine arme 

Når jeg skriver 

Om grænsen 

Der er en grænse 

I rummet 

I hvert øjeblik 

Skabes det 
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Fra stationen  til torvpladsen, henover 

torvepladsen og langs arkaden langs 

Superbrugsen, Superbest 

Digtvej 3 ( længde 350 m. ) 

 

Digtvej 3 

 

Langs stier og gader 

Vægge af glas 

Mure, pladser af sten 

Den er spændt ud 

Den tynde membran 

Når jeg ridser i den 

Med bogstaver, ord 

Når jeg ridser dybt 

Når sprækkerne dannes 

Er hun helt nær 

I den anden verden 

Hun ligger på bådebroen 

Bevæger sin fod i takt med svanens øjne 

Bevæger sig i pulsen fra membranens musik 

Membranens vibrationer 

Hun er i byens midte 

Hun er byens midte 

I dag, I går, I morgen 

Jeg kan mærke hende 

Mærke hendes varme hud 

Når jeg forsigtigt lader min hånd 

Glide langs den tynde membran 

Finde hvile  

I solen 

Lytte til sfærernes musik 

Når universet drejer 

I bølgerne der rammer 

Broen 

Jeg er helt tæt ved dig 

Mens jeg ridser dit navn 

I membranen 

Når membranen sprækker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digtvæg 9. 

Væggen ved Riedel 

1 digt fastgjort til væggen 

 

Tekst 37. 

 

Adskilt af to  

Lag af glas 

Rum af reflektioner 

Skydedøre 

Åbnes og lukkes 

Du kan gå  

Lige hen 

Til hende 

Adskilt af to 

Lag af glas 

Rum af reflektioner 

Skydedøre  

Åbnes og lukkes 

Du kan gå  

Lige hen 

Til hende 

Adskilt af to 

Lag af glas 

Rum af reflektioner 

Skydedøre 

Åbnes og lukkes 

Du kan gå  

lige hen 

Til hende 
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Digtvæg 10. 

Væggen under den første vindeltrappen ved 

Superbrugsen 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

Tekst 46. 

 

Se 

Hun er  

En  

Af dem 

Der finder 

Roser 

Steder 

Hvor ingen leder 

Barer 

Barnætter 

Forsvinder 

Se hende 

Hun tager rosen 

Med sig 

Når hun går 

 

 

 

 

 
 

 

På søjlerne i arkaden 

2 digte fastgjort til søjlerne 

 

 

 

Tekst 38. 

 

Bildæk lyser 

Dækket af regnen 

Som ham 

Der flænses  

I dråber 

Trævler af vand 

Røde, gule 

grønne farver 

Hvislende lyde 

Af kaskader 

Der kastes 

Mod ham 

Mod hende 

Venter 

På tiden 

På tegnet 

Snart  

Skal han gå 

Venter 

Bildæk 

Lyser 
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Tekst 35. 

 

Kommunikation 

 

optiske fibre / 

kobberledning / 

os / 

 

Rejser langs  

Elektromagnetiske 

Felter 

Undersøiske 

Kabler 

Kobber 

Glas 

Alt 

Der leder 

Lys 

Strømme 

Al 

Der leder 

Til dig 

 

Jeg følger 

Mine ords rejser 

Jeg ved  

Ikke helt 

Hvor de fører 

Hen 

Jeg følger 

Mine ords rejser  

I mine drømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Bymidtens sydende, henover torvepladsen 

og arkaden langs Imerco, bageren 

Digtvej 4 ( længde 260 m. ) 

 

 

Digtvej 4. 

 

Som glasset 

Der flyder 

Så langsomt 

Som dråbens form 

Farver 

Der lyser 

Som nattens røde øje 

Jeg samler hver drøm 

I skålen af jade 

Halvt gennemsigtig grøn 

Jeg tramper en rytme 

Så stille 

Som blade fra buketter af margarita 

Der falder 

Fra skålen 

I det grønne det røde lys 

I en halvcirkel 

Tegnet på gulvet 

Ved bordets kant 

Jeg tramper en rytme 

Så stille 

Rammer de 

Min hov 

 

 



 67 

Blomsterkumme 6 

Ved den første plads 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

 

 

Tekst 6 

 

Langsomt flyder 

Dråbesole 

Størknet glas 

Langsomt flyder 

Størknet glas 

Se 

Mit spejl 

Dækker jorden 

Alt der spejler  

Vokser 

Samler 

Solen, månen 

Natten 

Stjerner 

Samler alt 

I spejlets dyb 

Spejlet 

Spejlets mester 

Jeg elsker 

Alt 

Der er lavet  

Af glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomsterkumme 7 

Ved den anden plads 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

 

 

Tekst 7 
 

Slanger sitrer 

Forstøver 

Røde nuancer 

Klæber til huden 

Smag ham 

Smag slangens  

Ham 

Han er skabt påny 

Se han bugter sig  

Igennem 

Det røde støv 

Søen 

Luftspejlingen 

Gå ud i søen 

I kan gå på vandet  

Spejl jer 

Mærk det kølige vand 

Mod den varme hud 

Sluk jeres tørst 

Drik 

Synk støvet 

Fatamorgana 

Jeg er altid parat 

Til drømmenes 

Drømmens tid 
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Digtvæg 11.  

Ved Toftebo 9-16 

1 digt fastgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 42. 
 

At bevæge sig 

Gennem halvtoplyste kældre 

Pyramidelys 

Lave sofa tanker 

At følge sammenføjninger 

Eller revner 

I fliser af sten 

Der dækker gulvet 

At lade mit blik flyde ud 

Som en væske 

Halvt gennemsigtig 

Halvt blød 

Halvt varm 

Halvt kold 

Langsomt stiger den 

Omkring deres kroppe 

Langsomt fylder den rummet 

Snart kan jeg trække vejret 

Svømme gennem 

Støbejernsgitteret 

Gennem  

Kældervinduet 

Jeg vil 

Svømme gennem gaderne 

Ind i stuer på femte sal 

Dække verden 

Med den halvt 

Gennemsigtige 

væske 

Alle 

Oversvømmelser 

Starter et sted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På søjlerne i arkaden 

2 digte fastgjort til søjlerne 

 

 

 

Tekst 28. 

 

Du bor på en ø 

Omkranset af havet 

Tiden 

Muligheden for  

Evigheden 

Den evige rejse 

Vi gik i bobler  

Af lys 

Langs vandet 

Langs caféen 

Krogede stier 

Væltede træer 

De sidste rum 

Mellem rum 

De sidste tomme  

Kajer 

Rustne broer 

Kraner 

Skar havnens lys 

I geometriske formationer 

Vi så byen 

Gennem solen, disen 

Lyden 

Af langsomme 

Næsten stille bølger 

Cirkler 

Du bor på en ø 

Omkranset af havet 

Tiden 

Muligheden for  

Evigheden 

Den evige rejse 

Vi gik i bobler 

Af lys 

I forårssolen 

I dag 
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Tekst 39. 

 

Lyset bøjes 

I lukkede cirkler 

I lukkede flader 

Intet starter 

Intet slutter 

Kun gravitationen 

Når 

Den der er 

Derude 

I mellemrum 

Mellem nattens stjerner 

Glemte galakser 

Pladsen til at svæve 

Evigt vandre 

Lyset bøjes 

I lukkede cirkler 

I lukkede flader 

Solen stråler 

I en perfekt 

lukket sfære 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomsterkumme 8 

Torvet ved Skovgårds Allé 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

 

 

Tekst 8. 

 

En skygge af lys 

I mørkekammerets 

Væsker 

Samles 

Først uklart 

Som stjernetåger 

Ved kanten  

Af tidens grænser 

Så skarpt  

Som billedet 

Du brændte  

Kopi  

Efter kopi 

Simulacra 

Brændt ud  

Af din sjæl 

Præget i papiret 

Ved hjælp  

Af negativet 

Ned 

I kemikaliernes 

I mørkekammerets  

Røde lys 

Kan du se  

Hende  

Igen 
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Digtvæg 12.  

Ved Irma lige før broen 

1 digt fastgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 48. 

 

Hun sidder 

Så tæt ved stedet 

Hvor toge bruser 

Som floder 

Af lyde 

Stemmer driver 

Hun ser gennem 

Ruden 

De spejler 

De findes 

Derude 

De spredte lys 

I natten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomsterkumme 9 

Posthuset 

1 digt vokser op af blomsterkummen 

 

Tekst 5. 

 

Logik  

[om logos] 

 

Som solen 

Den blege skive 

I gråblege skyer 

Som lyset 

Der forsvinder 

I natten 

Som planter 

Der langsomt 

Æder det grå 

Dør 

Som farver 

Venter 

På vinterstjerner 

Sprækker 

I den yderste sfære 
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Digtvæg 13. 

Væggen ved posthuset nærmest stationen. 

1 digt fastgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 36. 

 

Som lys – 

der samles på røde vægge - 

i mørket – 

samler jeg alt der lyser - 

foton efter – 

foton – 

efter foton – 

bygger billeder - 

lys illusioner – 

om dig - 

visioner - i mit indre – 

søger gennem kabler - 

gennem optiske fibre - 

søger mod dit øje – 

gennem dine pupiller -  

ind i dig – 

i dine drømme – 

i dine historier – 

jeg håber – 

du vil ses – 

vi vil ses – 

vi vil mødes –  

i lyset – 

i mørket – 

mødes en nat – 

en dag –  

på de røde vægge - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digtvæg 14. 

Under postens skilt. 

1 digt fastgjort til væggen  

 

 

 

Tekst 34. 

 

Som lys 

Langs gader 

Langs sorte natte 

Sten 

Facader 

Natteskygger 

Lange gange 

Ind i huse 

Til de sidste 

Nattesteder 

Sidste barer 

Sidste øjne 

Strejfer 

Dit ansigt 

Ganske lidt  

Af din nøgne hud 

I en gade  

Kun fyldt af os 

Af nattelyset 

Nattesol 

Jeg har rørt  

Ved din varme 

Jeg gik gennem gader 

Næsten ukendte 

Fyldt af dig 

Som lys 
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Træerne ved posthuset som vender mod 

stationen 

2 digte fastgjort i træerne.  

 

 

 

Tekst 40. 

 

Når rosen  

Bryder gennem  

Sneen 

Er det  

Miraklernes tid 

Hvem 

Tror ikke på mirakler 

I det 21. årh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 31. 

 

Grammatik 

om fortid/nutid/fremtid 

 

En streg af lys 

Trukket mellem træer 

En solløber rullet ud 

Over græsset 

Træerne stillet op som  

Vagter 

Stille 

Hun sidder i græsset 

Læser, skriver 

Der er en gylden glorie  

Om hendes hår 

Hun minder  

Om hende 

Jeg kendte 

I græsset 

I solen 

Her 

Tæt ved 

Bænken 

Springvandet 

Lyden af biler 

Fra omkringliggende veje 

Måske 

Møder jeg hende 

I græsset 

På løberen af sol 

Med glorien 

Af lys om håret 

En dag
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Digvæg 15. 

Væggen ved politiet 

1 digt fastgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 23. 

 

Rummet bøjes 

I former 

I retninger 

Rektangler 

Cirkler 

Det du ser 

Det der forsvinder 

Det du ved 

Eksisterer 

Lys 

Der samles 

Spredes 

Ansigtet 

Der formes 

Smukke konturer 

Skarpe øjne 

Hun ser 

Andre rum 

Andre vinkler 

Verdener 

Hun ser 

Ligesom dig 

Ind i rummet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digtvæg 16. 

Gyden fra posthuset til gågaden. 

1 digt fasgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 41. 

 

om sidegader 

34
o
 

absolut ingenting 

 

En sidegade 

Til en sidegade 

Lyset blev hægtet af 

Ved sidste hjørne 

Vi er fem 

Dørene er åbne 

Stille jazz 

Alle kan komme ind 

Alle kan komme ud 

Kender 

Ingen 

Ingen kender mig 

Igen 

Flyder i skygger 

Alle fem 

Hilser på ingen 

Ingen hilser 

Igen 

Vi er gamle venner 

Her kommer ingen 

Jeg elsker ingen 

Jeg dyrker ingen 

I en sidegade 

Til en sidegade 

Lyset blev hægtet af 

Ved sidste hjørne 

Flyder ud i skyggerne 

Alle fem 

Der er intet 

I 34
o
 

Som ingenting 

Absolut 

Ingenting 
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Digtvæg 17. 

Væggen ved forstædernes bank mod Irma og 

det store træ 

2 digte fastgjort til væggen 

 

Tekst 14. 

 

At bevæge sig  

Gennem 

En gade 

At se hende 

Stå i lyset 

Der passerer 

Gennem glasset 

I sommernatten 

At se hende 

Stå der 

Mens gaden drejer 

Forsvinder 

At gå gennem 

Den tidlige nat 

Gå gennem dage 

Nætter 

Drømme, tanker 

At vente på vinterlyset 

Vinternattedage 

At vente 

På at året bliver  

Helt 

At sommer og vinter  

Forenes i lyset 

I mørket 

I dig selv 

I hende 

Du altid  

Har villet møde 

Igen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 15. 

 

Cocalulu /  

    Under glashimlen 

 

Opløser 

Billedet lyden 

Barens lys 

Cocalulu 

Under glashimlen 

Forsvandt 

Da baren lukkede 

Jeg husker billedet 

Da du forsvandt  

Ned ad gaden 

Da du stod ved baren 

Som et fotografisk  

Aftryk 

Høj 

Opløsning 

Knivskarp 

Cocalulu 

Du er  

En af de smukkeste  

Piger 

Jeg har set 
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Digtvæg 18 

Væggen ved det store blå rør. Ved gågdens 

afslutming i retning mod rådhuset 

1 digt fastgjort til væggen 

 

 

 

Tekst 45. 

 

Bar 

 

Som alle skyer 

Alt hvidt 

Alt gråt 

Er samlet 

I rammer af kobber 

Kroge 

Til dem der hænger 

Til det 

De ikke vil bære 

Når de står 

Smiler 

Tæt 

Når deres stemmer 

Samles 

Konturer 

Danner en skyline 

Mod alle skyer 

Alt hvidt 

Alt gråt 

Lys 

Skygger 

Snart er  

Natten her 

Snart vil 

Alt trækkes 

Herned 

Til baren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægge ved forretninger i gågaden. 

 

Digvæg 19.  

Under lampen ved den grønne skobutik 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

 

 

Tekst 19. 

 

Et mærkværdigt digt 

 

Jeg mærker det,  

håber du mærker det 

 

De danser 

I tiden 

I muligheden 

I tilfældigheden 

Se deres vel  

Koreograferede 

Bevægelser 

De danser 

I gader 

I åbne 

I lukkede rum 

De mærkværdige 

Bemærkelsesværdige 

De uskyldige 

Den uskyldige 

De danser 

I dagen 

I natten 

Jeg vendte tilbage 

For at se hende 

Jeg vendte tilbage 

Til stedet 

Hvor jeg vidste 

Hun var 

En gang til 

En tilfældighed 

Er ikke nok 

 



 77 

Digvæg 20.  

Under Lampen ved Susanne Slot 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

Tekst 13. 

 

Hun svæver 

Halvt virkelig 

Halvt uvirkelig 

Dine tanker samles  

Om det du ikke kender 

Ikke forstår 

Dine tanker samles  

Om hende 

Der ikke er 

Der 

Der hvor du er 

Du ved  

Hun går gennem 

En gade 

Holder hånden om styret 

På en cykel 

Går sin vej 

Du har hørt  

Så mange fortællinger 

Du har hørt 

Hendes navn 

Gang på gang 

Hun  

Er begyndt at gå igen 

I dine fortællinger 

Hun er  

Begyndt at gå igen 

I dine forsøg  

På at forstå 

Mysterier,  

Det du ved er  

men ikke kender 

Du prøver at se hende 

Gennem spejle 

Lukkede døre 

Du prøver 

At møde hende 

Et sted, en gang 

Nogen har fortalt dig 

At du kan gå gennem  

Spejlene 

Gennem  

De lukkede døre 

Hvis du får lov 

Af hende 

Hende der er 

Hende  

Du ikke kender 
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I den lille gyde ved gågaden 

Digtvæg 21.  

Væggen ved Hårspidserne 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

 

 

Tekst 24. 

 

Fire 

Fem 

Kanter 

Et sted 

Mellem en firkant 

og et pentagram 

Et sted 

Kanter 

Løsriver sig 

Forsvinder 

Kommer igen 

Alt 

Alle figurer har 

grænser 

Vibrerer 

Ord 

Bevæger sig 

Langs grænser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved gangbroen. 

 

Digtvæg 22.  

Væggen ved gangbroen 

1 digt fastgjort til væggen. 

 

 

 

Tekst 26. 

 

Suger drømme 

Opsuges af drømme 

Næres af drømme 

Det 

Der er så meget mere 

End en drøm 

Dig  

Da du gik gennem rummet 

Gik gennem ord 

Gennem digte 

Changerende stoffer 

Farverne 

Duftene 

Ægyptiske olier 

Da du sad 40 cm væk 

Løftede en kop kaffe 

Jeg dækker alt 

Der virkelig har mening 

I digtenes og ordenes 

Toner, farver 

I illusionen 

I drømmen 

Jeg har altid været 

Her 

Kun ganske få cm  

Fra det nøgne 
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Foto. Titti Albrecht 
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