
claus ejner - som insisterer på at skrive alt med minuskler - er en billedkunstner med et nært og 
særligt forhold til sproget. Både i sin værkpraksis og i sin nebengesjæft. For claus ejner er som 
mange andre gode billedkunstnere også digter.
Hans digte er undrende, konkrete og paradoksale. De kaster et fremmed blik på det sædvanlige, det 
daglige. På sproget selv. Det er en humoristisk digtning, men det er oftest en absurd eller desperat 
humor, der som nabo til sortsynet læner sig op mod intetheden. Dada og surrealisterne kunne være 
forbilleder og forbundsfæller, tænker man tit, når man læser claus ejner. Hverdag er illustreret med 
udvalgte fotografier fra hans igangværende, omfangsrige selvportrætserie. Også i disse selvportrætter, 
som i den grad er selviscenesættelser, spiller sproget en stor rolle.
Om bogen siger claus ejner selv: “Hverdag  handler om det, hverdagen handler om: kedsomhed, 
kærlighed, længsler, begær osv. I selvportrætterne står jeg på min egen tunge, den er lang, og skiftende 
regeringer har spurgt, om de måtte bruge den som bro til Femern-forbindelse. Jeg har hver gang 
takket nej.”

Hverdag er claus ejners anden digtsamling. Debuten Hjertet der faldt i søvn, som udkom i 2014 på 
forfatterforlaget Bibliotek Øverste Kirurgiske, fik 5 ud af 6 stjerner i Berlingske, og Jørgen Johansen 
skrev bl.a.: “I hans univers indgår det, han selv kalder ”vejarbejderhumor”, dryppende hotelbrusere 
og legoklodser i overraskende konstellationer, og indfaldene og de opfindsomme identifikationer 
skaber overraskende forbindelser mellem hverdagenes inventarliste og kroppen med dens forskellige 
legemsdele og organer ... De surreelle fantasier og de meget konkrete detaljer, der følger deres 
egen suveræne logik, etablerer en særpræget absurd-grotesk billedverden ... Claus Ejner ser med 
åbne, nysgerrige og ofte også vantro øjne på en omverden, der både kan vække ubehag og fascineret 
forundring. Collageteknikken, brokkerne af talemåder og fagterminologi og ikke mindst den vold-
somme visuelle humor holder hele vejen igennem kedsomheden på afstand i hans poesi.”

I 2013 blev claus ejner tildelt Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium for sit billedkunstneriske 
arbejde. I begrundelsen for tildelingen skriver udvalget: “Claus Ejners kunstneriske arbejde er kritisk, 
for ikke at sige brokvorent. Han afdækker med stor flid sit ubehag ved verden. Hans arbejde er på 
den anden side i lige så høj grad drevet af begejstring og fascination ved verden og tilværelsen i al 
almindelighed. Hans uhyre mangefaceterede oeuvre, som omfatter tegneserier, gouacher, fotografi, 
digte, kollager, tegninger, performance, video og ikke mindst en flittig blogvirksomhed og en stiliseret 
fremtræden på Facebook, giver en række spor af en personlighed, der mere ser det sublime i et 
bjerg af discount-roulade end Mount Everest.“

claus ejner (f. 1967) er født i Vejle, hvor han stadig bor. Han er uddannet på Jysk Kunstakademi og er desuden 
Cand.mag. i Nordisk Sprog og Litteratur og Kunsthistorie. På sit eget mikroforlag dada-invest har han udgivet 
en lang række små bøger, hvor han samarbejder med andre billedkunstnere og forfattere som fx. Jens Blendstrup, 
Thomas Krogsbøl, Sternberg og Lasse Krog Møller.
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