
  

 

 

SkriveCaféen   

23. marts 2019 

del 1 & 2 

 
Af 

John Erik Krajberg Knudsen 

(JohnEKKnudsen@gmail.com) 

 

 



2 

SkriveCaféen  23. marts 2019 del 1 

Ja, så sidder vi igen i christianshavns skønne lille kendte vagthus fra 1724. 

Rundt om bordet sidder vi 5 kvinder 1 mand og en dreng på omkring de 10 år med ho-

vedtelefoner og en spillekonsol. Han er gæst i dagens anledning. Det var vidst noget 

med en barnepige rolle en af damerne havde pådraget sig. hun havde forinden varslet 

situationen i en mail til skrivegruppen. 

Jane var i gang med at lave "gammeldags" kaffe på en termokande. vi plejede at få ”gør 

det selv” kaffe - altså pulverkaffe.  

Så alle så frem til rigtigt kaffe. 

Det er nu et godt stykke tid siden, at den samlede gruppe blev samlet. To af damerne 

havde været på rejse, den ene varslede nye rejseplaner. Jane var kommet godt over sin 

hofte operation og kunne se frem til at den anden hofte stod for tur, men det bekymre-

de hende ikke. Hun havde i øvrigt skrevet en historie på to sider, som vi fik udleveret, 

som en hjemmeopgave - altså noget med at give hende respons på den til næste møde 

i skrivecafeen. 

Jeg havde varslet, at jeg ville komme med et digt jeg havde skrevet i 2000, som de også 

skulle have med hjem - det var i hvert fald aftalen. Den ligger fortsat ved min side og 

venter på at blive omdelt. 

Ind imellem skriveriet nyder jeg den gammeldags kaffe, den lever helt op til mine for-

ventninger. Jeg skimter lige, at drengen fortsat sidder stille og koncentreret med sin 

spillekonsol og ”lyttebøffer”.  Alt imens hans tommelfingre klikker i hver sin side af kon-

sollen. Vi mærker overhovedet ikke noget til hans nærvær. 

Nu kan jeg mærke, at jeg er ved at løbe tør for inspiration til skriverierne. 
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”Den gode bog” 

Dagens emne gav mig i den gad problemer. 

Læser stort set aldrig skønlitteratur - dog kom jeg vist af vandvare til at læse en bog af 

en offentlig kvindelig kendt forfatter, som lige er gået bort - noget med Jane Åmund… 

Det var en lille (i antal sider) bog, der var hurtig at få læst, så for sådan en som mig, der 

ikke var vant til at spendere en masse tid, som ville holde mig væk fra min livs beskæfti-

gelse - computer teknologi i alle dens udformninger, så føltes den overkommelig. 

Jeg husker ikke hvad den hed, men kan stadig få nogle erindringsbilleder frem fra bo-

gen - noget med en fattig kvinde, der måtte gå så meget igennem. 

Engang imellem har jeg læst digte af H.C. Andersen - både fordi jeg havde fået fat i en 

app med hans skriverier til min tablet og fordi mange af hans digte var små og over-

kommelige. Læste dem tit højt for min hustru - det gav en sådan hyggelig stemning, 

mens vi havde en kop kaffe indenfor rækkevidde.  

jeg prøvede altid at ”pifte” højtlæsningen op ved at lave betoninger, som jeg syntes 

passede til teksten. så var det også mere spændende at høre på. 

Når jeg skulle vælge blandt de mange digte i app'en, bladrede jeg gerne forinden digtes 

sider igennem - ofte fyldte de ikke mere end 2-3 skærmsider - og når det var tilfældet, 

blev de ofte valgt - for så kunne jeg spørge min hustru om hun havde lyst til at høre en 

historie mere.  

På den måde havde vi lidt mere sammen.  Ikke fordi vi manglede denne sammenhørig-

hed, for vi har oplevet mangt og meget i vores mangeårige ægteskab med to børn, ven-

nerne og alle de andre. 

I tidens løb har jeg været medlem af en bogklub, jeg tror den hed Union. Hvilket afspej-

ler sig i mit reolsystem, der bugner af bøger.  Min plan var, at dem ville jeg læse når jeg 

bliver gammel - nu går jeg bare og venter på at blive gammel. Nogen gange, når jeg 

føler reolernes begrænsede plads, overvejer jeg rydde lidt ud i bøgerne til glæde for 

den nærtliggende nærgenbrugsstations mange gæster. Men støder tit på min hustrus 

bremsende mening i den sag. 

Så tilbage til mine computer aktiviteter - her kan jeg bestemme det hele uden indblan-

ding fra min hustru. Det der med edb/it har aldrig ligget indenfor for hendes interesse 

sfærre. 


