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bloggeren. Bogen viser, hvordan man griber skriveprocessen an og giver en række gode råd og fokuspunkter,
man kan tage med i betragtning, når man bevæger sig ind i klummegenren. Desuden gør bogen opmærksom
på de forskelle og ligheder, der er mellem klummen og beslægtede genrer, såsom causeriet og essayet, for på
den måde at skabe et bedre overblik over en til tider svært gennemskuelig genre. Klummer er – både i ældre
og nyere journalistik – en populær del af aviser og magasiner. Den lille kommentar til dagligdagen, hvor man
enten studser over det, vi andre måske ellers sjældent tænker over, eller som beskriver et af vores mange

irritationsmomenter i hverdagen. De seneste år har også webloggen (bloggen) vundet frem, hvor den er blevet
en fast del af mange menneskers hverdag – enten som blogskribenter eller bloglæsere. Bogen er fyldt med

eksempler og råd fra bl.a. Bettina Heltberg, Sissel-Jo Gazan, Sebastian Dorset, Flemming Kyed og
Spacemermaid, der guider dig gennem både din opstart og videre færd som klummeskribent eller blogger.
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