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skrev jeg ”Den ny går til karate - og andre digte”, en
bog til 4.- 6. klassetrin. Den blev en succes og kom i
flere (for en digtsamling) store oplag. Den blev også
oversat til islandsk. Flere af digtene kom ud i andre
bøger de kommende år, antologier o.lign.

Men det ville blive dyrt. På dette tidspunkt i processen
havde jeg disse ideer:

En dag fik jeg en opringning fra en redaktør fra et tykkeblad, altså et blad, der henvendte sig til overvægtige
mennesker. Hun havde set dette digt i ”Den ny går til
karate”:
    T Y K K E F I L I P S O N D E C I R K E L
Tykke Filip er tyk, fordi han spiser kager.
Tykke Filip spiser kager, fordi han må trøste sig.
Tykke Filip må trøste dig, fordi han bliver drillet.
Tykke Filip bliver drillet, fordi han er tyk.

Hun spurgte, om hun måtte trykke digtet i sit blad. Jeg
sagde: ”Ja, men på én betingelse. Du skal trykke det i
en cirkel, så man kan se, at det er en ond cirkel.”
Det gjorde hun. Efter dette satte jeg selv digtet op i
en stor cirkel og optrådte med det, når jeg var ude på
skoler.
2010

Så gik der mange år. Det blev d. 19. november 2010.
Den eftermiddag tænkte jeg, at man kunne lave en bog
med digte, der stod i cirkler ligesom Tykke Filip. Jeg
satte mig ned og skrev de første cirkeldigte.
Hvorfor havde jeg ikke fået den ide før? Spørg mig
ikke. Hvorfor var der ingen i Danmark, der nogensinde
havde fået den ide? Jeg ved det ikke.

Den næste uges tid skrev jeg cirkeldigte, flere om dagen. Det foregik i min lænestol, hvor jeg arbejder, når
jeg skriver med blyant og kuglepen. Jeg skrev 25 og
smed fem væk.

det duer ikke, for
jeg kommer ikke
ud af steder, når
jeg skriver, så

Så det lignede en underskudsbog. Men sådan en bog
kan godt i sidste ende give overskud. Der er bibliotekspenge. Nogle af digtene kommer måske ud i antologier og giver lidt royalty. Osv. Men under alle omstændigheder ville jeg lave bogen.

illustrationerne
29.11.10 Men tyve digte er altså for lidt til en digtsamling. Det
er tyve sider. Jeg måtte op på i hvert fald det dobbelte.
Måske kunne jeg selv illustrere dem. Der er en masse
cirkler ude i verden og i religioner, alt fra cykelhjul til
zenbuddhistiske mandalaer og yin og yang symbolet.
Jeg kunne eventuelt fotografere. Men jeg gik fra den
ide igen. Den var billig, men ikke god nok, og jeg er
heller ikke god til sådan noget.
Nej. Det var en dårlig ide.
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1. Oplaget ville blive lille.
		 (Det gør trykkeudgiften på hver bog højere.)
2. Bogen skulle være i farver.
3. Der skulle en grafiker på til at sætte cirklerne op.
4. Der skulle en illustrator til at illustrere alle digtene.
5. Jeg ville ikke søge støtte til bogen (det gør jeg al		 drig), og jeg ville ikke have at prisen blev mere end
		 125 kr.

30.11.10 Jeg blev enig med mig selv om, at jeg måtte have fat på
en god illustrator. Den bedste til den her opgave. Jeg
besluttede mig for Tea Bendix og kontaktede hende på
Facebook.

Mail: Thorstein Thomsen 30. november 2010
Hej Tea - Jeg skal bruge 20 vignetter til digte til børn.
Laver du sådan noget eller er du gået helt over i forfattergerningen? Kh T
Mail: Tea Bendix 30. november 2010
Jeg har droslet meget ned på det fordi jeg brugte
mange RAM på at skrive, ... men fortæl mig lidt mere,
hvilken genre, hvilken stil eller ring, ... MÅSKE er jeg til
at lokke, er begyndt at tage lidt ind fra tid til anden...
tea
Mail: Thorstein Thomsen 30. november 2010  
Jeg må nok hellere ringe, for det er en lidt speciel ting ...

bogens format
Den 26. november 2010 talte jeg med en bibliotekar. Vi
kom frem til, at et kvadratisk format måske signalerede
noget, der var for barnligt som Lotte og Totte bøgerne.
Men to dage senere så jeg Ole Bundgaards digtsamling UPS! og tænkte, at det var et suverænt format til
cirkeldigtene, og hvis forsiden signalerede noget helt
andet, noget mere voksent, så betød det ikke noget.
Jeg besluttede mig til at snuppe Ole Bundgaards format, 14 gange 14 cm. Og forære ham en bog, når den
kom ud.
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Herefter ringede jeg. Tea havde straks en masse ideer,
jeg forstod ikke det hele, men det gik bl.a. ud på at
samtænke illustration og grafik, og det var lige præcis den anden grund til, at jeg kontaktede hende. (Den
første var, at hun er god og jeg gerne ville lave noget
sammen med hende.) Cirklerne kan jo ikke bare sættes
op på mange måder, de kan også farvelægges og … ja
tilrettelægges grafisk, sådan så illustrationer og grafik
går op i ét.
Tea forestillede sig, at jeg kunne gå ud over cirklen,
f.eks. lave to cirkler, der går ind over hinanden som
delmængder med visse ord som fællesord (dér hvor
cirklerne rører hinanden).
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