
NETDIGTERE 
(aflyst tale fra Bogforum) 
 
Der er stor vækst i antallet af mennesker, som debuterer digitalt - og inden længe vil vi se 
digtere, der oplever analog rundspredning som anakronistisk og bruger hidtil ukendte 
argumenter for ikke at udkomme på papir. Men endnu taler litteraturens vogtere om 
netdigtere som et kuriøsum, der ikke er på omgangshøjde med papirskriftens udøvere - 
som om de to var umiddelbart sammenlignelige. 
 
Det er fristende at begynde med at sige, at enhver hjemmeside på Nettet rummer en 
forfatter: en tekstforfatter, en journalist, en prosaist, essayist, en digter og blandingsformer 
af nævnte - at Nettet kort sagt for en væsentlig del udgøres af forfattere. For, en forfatter... 
det bliver man i mine øjne af at forfatte, og digter... det bliver man af at digte - og så er 
både rundspredningsmediet og kvalitetsniveauet absolut sekundært. Men med så megen 
tekst, der er på nettet, må en ny læsers førsteprioritet være er at omdefinere sin opfattelse 
af litterær kvalitet, hvis man skal kunne navigere og ikke drukne.  
 
De "gode" digtere på nettet, altså, dem man kan lide, finder man i udgangspunktet 
nogenlunde som man køber vine i supermarkedet - efter anbefalinger, forudkendskab til 
smag og virkning, æstetik, eller pris, som på nettet er lig med tid investeret - hvorefter man 
springer ud i det, fordyber sig i forskellighederne, indtil hele området begynder at tale til 
én; indtil man får defineret sin smag. Overordnet set super enkelt, men det tager tid, og 
kan muligvis være en hjerte- og tåknugende opgave for den litterært skolede 
(læs=ensrettede), som ikke selv behøver at udgive egne digte.  
 
Så er det sagt. 
 
Der findes mange personlige blogs og hjemmesider, hvor alle fra begyndere til etablerede 
navne udgiver deres egne ting, i frekvens fra flere gange dagligt til meget sjældent, og i 
rasende blanding af eksperimenteren, spejling af trykte digte, afprøvning af digte, der skal 
trykkes, digte der aldrig vil ramme papir, med mindre læseren printer dem ud, samarbejder 
med andre skrivende og mange andre muligheder for fordybelse. Derudover findes tillige 
genrespecifikke fora, som tilbyder begyndere, øvede og professionelle muligheder for at 
udgive - og hvad danske netdigte/re angår, er det uomgængeligt at nævne digte.dk.  



Digte.dk er et site, som køres fuldstændig con amore - uden reklamer og generende 
associative tiltag - og fokus er da således også kun på tre ting: at udgive egne digte, læse 
andres, samt at diskutere alt muligt digtrelateret fra hvordan til hvorfor omkring dét at være 
digter. I dag ligger henved 300.000 digte tilgængelige hér, fra knap 15.000 forskellige 
profiler og 1500 profiler er jævnlige, hvis ikke daglige bidragydere.  
 
Kender man kun digte fra den analoge litteraturhistorie, vil man måske umiddelbart blive 
overvældet af tekst, som man enten synes er umoden eller genrefremmed... Men svaret på, 
hvad netdigte er, kan netop fint opsummeres alene ved studie af dette site: Der er meget; 
det er svært at finde det gode ved første, andet og tredie øjekast, men det ér der.  
 
Der er en maksime i kunstverdenen, som ingen kunstsælgere har råd til at tale om, men 
som alle kender: "Det gode findes kun ved at lytte til sig selv..." I dag vil mange 
skriftinteresserede nok stadig være af den umiddelbare opfattelse, at uredaktionelt 
behandlet tekst ofte er "løs". Men lige som alle nye kunstformer skal også netdigte - hvad 
enten det handler om digte på blogs, hjemmesider eller på sites som digte.dk -  sanses på 
deres egne præmisser.  
 
Ikke-redaktionelt behandlede digte er et nyt kunstnerisk udtryk. Og lige som alle andre 
kunstudtryk findes og vil findes også her både gode og mindre gode udøvere. Og en 
væsentlig del af dét, der adskiller det "normale digt" og netdigtet i sin reneste form, og 
dermed hvad det består af, er deres respektive tilblivelser.  
 
Vi ved, at talent kan pirres af interesse; kan folde sig ud af anerkendelse. I dén 
sammenhæng er forummet - papir eller nettet - irrelevant. Men hvor den klassiske analoge 
digtning, hvor et forlags økonomiske og litterære risikovurdering, i kombination med staben 
af litterære anmeldere, er en kritik af digterens dannelse og dermed en opretholdelse af en 
litterær standard i klassisk forstand, vurderes netdigtning normalt først efter publicering, og 
oftest ud fra digterens subjektive behov og kompentencer, og opnår dermed et andet 
psykisk og litterært rumindhold, en anden ånd.  
 
Det forløber sådan hér: Et digt eller en række digte offentliggøres på nettet i en eller anden 
form, og snart følger ofte meget umiddelbare reaktioner fra læsere, der i de fleste tilfælde 
selv skriver. Disse reaktioner kan afføde både diskussioner andre læsere imellem, og med 



digteren som deltager, rumme alt fra uvederhæftig til omhyggelig underbygget  fagligt 
stærk positiv/negativ kritik, og ikke sjældent udmunde i privat emailkorrespondence, som 
ydermere kan føre til oplæsnings- og samarbejdeinvitationer, venskaber, fjendskaber, 
parskabelser og professionelle opgaver, samt (endnu sjældne) invitationer til 
papirudgivelser. En kontaktskabelse, der i modsætning til den klassiske digters venten på 
respons fra et forlag, løbende er en integral del af såvel skrift som offentliggørelse!  
 
Det er den korte afstand mellem læser/kritiker på nettet samt responstiden, den 
umiddelbare pay-off, der gør netdigte fundamentalt anderledes - og nemt får den ene 
læsende læser til at føle sig som handlende i en ny supermarkedskæde, hvor intet angiver 
de produkter, der rager op over resten.  
 
Det er min hævd, at netdigtningen er en form for kundestyret supermarked, hvor den 
tættere kontakt til læserne og større umiddelbar blottelse af litterært og socialt skidt og 
kanel skaber selvbevidste mennesker, der skriver digte, hvilket for den tålmodige og 
deltagende læser forhåbentlig er en tydelig forskel:  
 
På nettet er digterne ikke usynlige væsener, der står bag trykte og samfundsanmeldte 
samlinger, hvilket blandt skrivende læsere rammer et ganske andet sted end i den 
markedsmekaniske verden, hvor "den gamle" elitære litterære hierakisering afføder 
overgåelsestrangmisundelse og selvundertrykkelsesmindreværd. Som med det nye 
madtempel: Et (godt!) digt, man finder selv, og ved kontakten til digteren på sin vis er med 
til at skabe, afføder en anderledes loyalitet, der læses ind i teksten; og er man skrivende, 
kan man opleve tilsvarende loyalitet fra sine læsere... Lad os ikke opfinde begreber som 
"social meddigtning" og "responsafhængig litteratur" - det har ganske enkelt betydning for 
netdigtlæsere, at de har lov at have egne præferencer i fred for professionel litterær 
befamlen. Selv at kunne mene noget. Og være i stand til at agere på sine meninger. Uden 
at gøre vold på klassiske dyder som rytme og form, eller selve begrebet "litterær æstetik". 
 
Det siger sig selv, at man ikke finder "det gode" på 5 minutter - hverken på nettet eller 
andre steder. At finde "sine" gode netdigte og digtere handler således i højeste grad om at 
lede efter dem - hvilket for mange hurtigt bliver en sport i sig selv. Og når man så har 
fundet dem, er det naturligt at man opdyrker dem. At man støtter dem. At man skænder på 
dem. At man følger med i at digterne vokser og modnes, eller bukker under og forsvinder... 



Ja, at man er alt andet end den klassiske læser: Ene observerende, modtagende, personligt 
udeltagende. Og som med indblanding i et barns aktiviteter risikerer man ved sin 
indblanding i et udtryk at udradere et sårbart menneskes skaben ved at være for negativt 
kritisk, eller med uforbeholden beundring at løfte dem højere end tinderne af deres 
formåen. Men ér man deltagende, vokser man selv i processen. Hvilket ikke blot skaber 
anderledes digte, digtere og læsere, men også muligheden for bedre, mere kompetente 
mennesker.  
 
En forsimplet opsummering kunne være: Væksten i brugen af nettet, og dermed væksten i 
mængde af tekst, fordrer aktive læsere: Og er man varm og kærlig og opmærksom på 
talenterne, får man harmoniske mennesker, der måske bliver ved med at skrive digte. Det 
skal man måske kun i få tilfælde håbe på. For heller ikke på nettet er dét det vigtigste i 
livet. 
 
Googl "digter" og "digt" og se, hvad der sker. Og pas generelt på jeres mennesker. Også 
dem, der digter. 
 
 
-- kenneth krabat


