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Kort og godt: 

Teksterne i ”Der var engang en gang” rækker fra det søde og sjove til 

både skarpe og skøre analyser af tilstande i vort samfund. 

I form og indhold, går teksterne fra harmoni til disharmoni.  Analogt til 

et samfund i en proces, hvor de, der har fundet sammen, taber deres 

indre vejledning og får stadigt sværere ved at kende forskel på disciplin 

og rytme, indsigt og information, egoisme og kærlighed, magt og afmagt. 

Det underliggende tema i teksterne er et spørgsmål som forfatteren 

følte i sig selv: Hvordan var det vi ønskede livet skulle være? 

Forvent at blive overrasket. 

 

 

Til hvem? 

Teksterne er skrevet til dig der undrer dig over dig selv, menneskene og 

det samfund vi er kommet til at lave. 

 

 

Udtalelser: 

Uanset hvad, mener jeg at manuskriptet rummer så meget kvalitet, at jeg 

kan anbefale digtsamlingen til udgivelse på Attika. 

Redaktør Søren K. Lauridsen, Attika. 

Jeg synes bestemt der er mange spændende ting i manuskriptet - jeg er 

pjattet med Mus og Mis! 

Redaktør Christel Sunesen, Ekbatana. 

Der er mange fine tekster imellem. Der er helt sikkert en bog i det her. 

Konsulent Steffen Baunbæk Pedersen 
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Mus 
 
Goddag, jeg hedder Mus. 
 
Hugo mus. 
 
Jeg er en god og dygtig 
mus. 
 
Jeg bor i et hus, 
sammen med andre 
gode og dygtige mus. 
 
Der er også nogle mennesker, 
og den slags. 
 
De lavede, 
en flot fælde til mig. 
 
Den slæbte jeg udenfor 
og 
gav til en regnorm. 
 
Han, 
begravede den. 
 
SLUT 

Kongehøne 

Han krøllede hele verden sammen, 
og sprøjtede den ind i dette runde æg. 

Op i kongehøne med runde æg! 
Op i kongehøne med runde æg! 

Og kongehøne bøvser 
med tyfoner 
af mørke blomster. 

De fylder vore hjerter med skam. 
De fylder vore hoveder med tåget lykke. 
 
I tåget lykke, hopper vi. 

I begejstringens rus, 
over den pragtfulde fremtid, 
mørke blomster forkynder os. 
Hopper vi, 
hopper vi, i sælsom takt. 

 

Da jeg ikke var glad   

Jeg var ikke glad. 
Så gik jeg til ministeren. 
 
Så sagde jeg: 
- Jeg er ikke glad. 
 
Så smilede ministeren til mig. 
 
Så sagde jeg: 
- Jeg vil gerne være glad. 
 
Så slog ministeren en knaldprut til 
mig. 
Den duftede af rosenvand. 

Min tunge ven 

Jeg løber og leger og falder. 
Jeg rejser mig hurtigt igen. 
 
De andre, de rejser sig også. 
Også min tunge ven. 
 
Min tunge ven rejser sig også, 
min tunge, tunge, ven. 



3              Copyright Søren Skogstad Nielsen   b:v2.1  
Bogomslag: Karina Bjerregaard 

email:skogstadnielsen@gmail.com 
 

Om Forfatteren:  

 

Jeg har tidligere skrevet et par innovative fagbøger. 'Objektorienteret analyse og design' 

ISBN: 9788741862248 og 'Inspektion i Praksis' ISBN:8775116960, 9788775116966 .  

 

Skønlitterært debuterede jeg med en novelle i Politikkens weekend tillæg, 1989-04-30. Med 

titlen: Den dag assurandør Enrico Ernst bed en betjent'. En underfundig lille sag. 

 

I 2014 udgav jeg digtsamlingen: ’Billeder fra Bagerste række’ på forfatterforlaget Attika. 

 http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/billeder-fra-bagerste-raekke/ 

 

Jeg har også udviklet noget så usædvanligt som en top professionel, men gratis, dansk 

platform for store 'Interactive fiction' projekter se: 
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/interactive-fiction/hvordan-kommer-jeg-igang/ 

 

Udover det lyriske arbejder jeg på at færdiggøre et stort romanprojekt med arbejdstitlen 

”Bladenes passagerer”. En kollektivroman der fanger et sted i vor civilisations udvikling - 

tiden omkring 1900. Som det i vore dage er vigtigt at forholde sig til. Se:  
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/bladenes-passagerer/ 

 

En anden af mine aktiviteter er et projekt med titlen: 'The friendly Poetry Hacker'. En app. 

som ud fra en tekstanalyse af et værk kan producere 'lookalike' tekster underlagt bindinger 

f.eks. på Haiku form, faste enderim, bogstavrim etc. Se: 
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/the-friendly-poetry-hacker/ 
 

 

Min uddannelse er civilingeniør. 

 

Jeg  gik på  Vesterbro Forfatterskole i 2017. 

 

Samfundet og menneskelivet: 

 
http://www.visionspartiet.dk/  (2008 -2012  - næstformand) 
http://basisindkomst.dk/      (2013 – 2019  næstformand) 
http://www.e-forskning.dk/harmoniisindet/hvem-er-vi/index.html 
http://www.linkedin.com/profile/view?id=3076675&trk=nav_responsive_tab_profile 
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