
KENN ANDRÉ STILLING OG HELLE MARIE RAFN, 

FORLAGET VICTOR B. ANDERSEN’S MASKINFABRIK

Den 1. maj 1974 udgav ’Forlaget Sommer-
sko’ antologien ”78 Danske Digtere – en 
Folkebog” med nye tekster redigeret af 
digterne Dan Turèll og Knud Holten.

De to digtere var blevet bedt om at sende en 

indbydelse til 100 digtere og forfattere i Danmark 

om at bidrage til bogen. Ud af det indkom der 78 

bidrag.

I invitationen blev det oplyst, at formatet var A4, 

og at hver deltager fik et opslag, altså to modstå-

ende sider til rådighed. På opslaget skulle der 

monteres et sort/hvidt foto af den pågældende 

person og en håndskreven tekst skrevet med sort 

pen på hvidt papir. De indkomne bidrag ville ikke 

blive redigeret, de ville blive trykt uden yderligere 

bearbejdning, og man var velkommen til at lay-

oute efter behag og intention. Man måtte indsende 

lyrik, prosa, manifest etc. Det måtte blot ikke være 

allerede offentliggjorte tekster – og allerhelst skulle 

det være originaltekster skabt til lejligheden.

Opfordringen til at bidrage til antologien blev 

sendt til en række af Dan Turèll og Knud Holtens 

kollegaer, som de begge mente ville kunne danne 

et uddybende, varieret og spændende billede af 

hvad og hvordan, der blev skrevet her i Danmark 

anno 1974.

Vi må holde øje med hånd-
skriften, den skulle nødig gå 
hen og blive danefæ.

 

I 2014 var det 40 år siden, bogen blev udgivet, 

og på forlaget, der nu hedder ”Victor B. Ander-

sen’s Maskinfabrik”, ville vi gerne gentage idéen, 

hvor en række toneangivende digtere igen skulle 

bidrage med samme regelsæt som i 1974. Digtere 

og forfattere, der var blevet inviteret til at bi-

drage i 1974, blev også inviteret til 2014-udgaven. 

Den nye antologi blev redigeret af digteren Lars 

Skinnebach og arrangør af Louisianas Litteratur-

festival Christian Lund, begge er tilknyttet redak-

tionen på forlaget ”Victor B. Andersen’s Maskin-

fabrik”. Til 2014-udgaven besluttede redaktionen 

kun at invitere digtere, og da vi var nået frem til 

deadline var 101 digte indsendt.

Da håndskriften i dag er kraftigt på retur funde-

rede vi over, hvordan man ud over bogudgivel-

sen kunne få håndskriften som udtryk formid-

let til et større publikum. I denne forbindelse 

allierede vi os med Det Kongelige Biblioteks 
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udstillingsafdeling og aftalte her med Maja Gro 

Gundersen og udstillingsproducent Christina 

Bach en udstilling, der løb af stablen den 2. maj 

2014. Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg fra 

Håndskriftsamlingen blev tilknyttet udstillingen 

og udvalgte i samarbejde med digteren Peter 

Laugesen tekster fra Håndskriftsamlingen, disse 

kom til at indgå på lige fod med bidragene fra 

”101 Danske Digtere”. Peter Laugesen skrev end-

videre kommentarer til det udvalgte materiale.

Vi må holde øje med håndskriften, den skulle 

nødig gå hen og blive danefæ, så næste gang for-

laget indkalder digte til ”X antal Danske Digtere”, 

bliver det om 40 år, samme sted og samme dato, 

år 2054.
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