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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



THE CORNER OF WRIT AND SPEAK 
(undertegnede KK har bedst ude i engelsk, og søger derfor naturligt pendenter på dette sprog. Men vi 
modtager gerne links og historier på og om andre sprog.) 
 
 
NÅR D IGTEREN DØR 
 
Digtere dør, præcis lige som andre mennesker. Og Brandmænd. Og pygmæer. Vi kommer 
ikke uden om det. Men i modsætning til så mange andre er digtere nok mere åbenmundede 
end de fleste, når det handler om døden.  
 
F. P. Jac døde som bekendt lige før jul - i følge medierne meget pludseligt - men der er 
ingen tvivl om, at Jac forholdt sig til, og accepterede, sin død længe før dagen, og var i skrift 
lige til det sidste. Det samme ved vi ikke om er tilfældet med Inger Christensen, der døde 3. 
januar - når vi taler om hende som en stor digter, er det nok bl.a. fordi hun er i stand til at 
invitere et flertal ind i sansningen af det varige og det forgængelige, uden at tale om sig 
selv.  
 
En historie om en anden nyligt afdød digter kan læses ved at følge nedenstående link. De 
fleste kender ham givet ikke, men det gør ikke historien mindre interessant, idét han 
konsekvent kom for sent til undersøgelser og generelt undgik at tage stilling til, at han var 
syg - som man nu gør det, når man er digter: 
 
 I’ve been avoiding my illness 
 
 because I’m afraid 
 
 
 I will die and when I do, 
 
 I’ll end up alone again. 
 
"The Lure of Death", New York Times 24.12. 2008 
http://www.nytimes.com/2008/12/28/magazine/28lives-t.html?_r=1&scp=2&sq=poetry&st=cse 

http://www.nytimes.com/2008/12/28/magazine/28lives-t.html?_r=1&scp=2&sq=poetry&st=cse


 
"Digtene findes", Nekrolog over Inger Christensen, Berlingske Tidende 5.1. 2009 
http://www.berlingske.dk/article/20090105/kultur/701050084/ 
 
17! nekrologer over Inger Christensen 
http://www.information.dk/178710 
 
"Hjertekinds far er død" - Nekrolog over F.P.Jac 
http://politiken.dk/boger/article619513.ece 
 
F. P. Jac. "Jeg er selv med i billederne - historier og sløjfer" anmeldelse 
http://www.sentura.dk/billederne_anmeldelse.html 
 
"Jeg kan bedst lide skæverter" interview med Jac i BT fra 2002 
http://www.bt.dk/article/20021115/underholdning/111150483/ 
 
-- 
 
POETRY AND POETS  
 
New York Times-on-line har et hjørne, hvor poesien naturligt har hjemme: "News about 
poetry and poets, including commentary and archival articles published in The New York 
Times." Det er gratis at registrere sig. 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/p/poetry_and_poets/index.html?scp=1-
spot&sq=poetry&st=cse 
 
-- 
 
POETRY IN MOVIES  
 
Overvejende mindre filmselskaber tager sig ind imellem råd til at være poetiske (læs = 
mere indbydelse til end påbud om at føle!), og en lang række filmtitler på ikke mindst 
engelsk frygter ikke poesiens følsomhed. 
 
Her følger nogle links til sider med lister over filmtitler, der enten ér meget poetiske 

http://www.berlingske.dk/article/20090105/kultur/701050084/
http://www.information.dk/178710
http://politiken.dk/boger/article619513.ece
http://www.sentura.dk/billederne_anmeldelse.html
http://www.bt.dk/article/20021115/underholdning/111150483/
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/p/poetry_and_poets/index.html?scp=1-


eller anvender digte som dramatisk materiale eller omdrejningspunkt. 
 
Amy King's alias 
http://amyking.wordpress.com/2008/08/11/movies-with-poetry/ 
 
Poetry Mom  
http://poetmom.blogspot.com/2007/06/poetry-in-movies.html 
 
Academy of  American Poets  - poets.org. Denne liste er alfabetiseret efter 
den anvendte digters efternavn. 
http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/19359 
 
 
 
Men hvad med danske film?  
Hvilke danske film er enten meget poetiske eller har navngivne digte og/eller digtere 
som væsentlig bestanddel? Lad høre fra dig. 

http://amyking.wordpress.com/2008/08/11/movies-with-poetry/
http://poetmom.blogspot.com/2007/06/poetry-in-movies.html
http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/19359


KONKURRENCE: SÆT ANSIGT PÅ DEBUTANTERNE! 
 
Pt. samler vi på debutanter til debutantaftenen i april 2009. Formålet er ikke blot at 
kunne præsentere årets debutanter - vi har jo også for vane at sende den bedst egnede 
debutant til Biskops Arnö som dansk deltager i det nordiske debutantmøde dér. Vi vil 
derfor gerne se debutanter, som ingen andre har fået øje på. 
 
Vi laver derfor en hurtig konkurrence, hvor ophavet til listen med flest debutanter vinder 
to flasker hæderlig vin. 
 
Gør sådan: 
- Lav en liste over årets debutanter - minimum 6! 
- Skriv titel og forlag (udgivelsesår skal være 2008 eller 2009 - datosatte udgivelser 
accepteres frem til 1.4.2009) (Hver debutant, der påføres kontaktadresse og tlf ell. 
mail, tælles som en ekstra debutant på listen!) 
- Lyrikdebutanten må gerne tidligere have udgivet i andre genrer 
- Påfør, hvor og hvordan du kan kontaktes, hvis du vinder. 
- Send listen til krabat@menneske.dk med "debutanter 2008/09" i emnefeltet. 
 
Listen med flest navne vinder. Vi trækker lod, hvis flere indsendere har lige mange på 
listen, og vinderen får personligt besked. 
 
Sidste frist 10.  februar 2009.  
 
Konkurrencen er ikke forbeholdt L-gruppens digtere, så sig det gerne videre til kolleger. 
 
Gevinsten fremsendes med posten eller kan afhentes i foreningen. 
 
(Til inspiration er hér bibliotekar Else Zakarias' debutantliste fra 2008, som man er 
velkommen til at studere: http://www.litteratursiden.dk/sw120375.asp ) 
 
---- 

http://www.litteratursiden.dk/sw120375.asp


KALENDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guantánamo-dage i  Poetisk 
Bureau 
 
Søndag 11/1 fra kl. 14.00:  
 
World Music & Spoken Word 
 
Vi satser på, at musikere fra Mellemøsten møder 
op på årsdagen for Guantánamolejrens 
oprettelse. Denne udgave af W M. & S. W. bliver 
for en gangs skyld forkortet pga. aftenens 
Guantánamo-arrangement.  
 
Gratis adgang for alle. 
 
Søndag 11/1 fra kl. 18.00:  
 
Guantánamo-digte: Udgivelse, fernisering, 
lyrik & musik 
 
Det Poetiske Bureau markerer 7-års dagen for 
indvielsen af Guantánamolejrens fængsel med 
udgivelsen af andet oplag af 'Digte fra 
Guantánamo', som en række prominente og 
lokalkendte digtere vil læse op fra, hvoriblandt 
Rene Sandberg, Kenneth Krabat & vor formand 
Martin Boff. Endvidere fernisering af en 
Guantánamo-temaudstilling.  
 
Gratis adgang for alle. 
 



 

Mandag 12/1 fra kl. 20.00:  
Guantánamo: Lyrik, Musik & Murat Kurnaz 
 
Det Poetiske Bureau indtager Helligkors-kirkens 
Menighedssal og byder på oplæs-ning af 
Guantánamo-digte og musik ved Shohreh 
Sharzad & Mizgin. Desuden kom-mer Murat 
Kurnaz, tidligere fange i Guantá-namolejren, 
inviteret til Danmark af Amnesty International, og 
læser op af sin bog, 'Fem år af mit liv'. Gratis 
adgang for alle.  
 
http://www.poet-bureau.dk/ 
Kunstforeningen Det Poetiske Bureau, 
Griffenfeldsgade 52, Kbh N  
Tirsdag-Fredag: 11-20 - Lørdag-Søndag: 12-18 

 
 

 

 
 
Se f i lmen "Inger  Chr istensen. 
Cikaderne findes"   
 
på Gentofte Hovedbibliotek  
13. januar 2009, 17-18. 
 
"Fredag den 3. januar mistede vi den store 
digter Inger Christensen. I anledning heraf viser 
vi den fantastiske film "Cikaderne findes" på 
storskærm i Øregårdssalen og skåler i kaffe for 
tabet af et lyrisk geni og det fabelagtige 
forfatterskab, hun har givet os." 
 
http://www.facebook.com/event.php?eid=47524235665 

 

http://www.poet-bureau.dk/
http://www.facebook.com/event.php?eid=47524235665


 

 

 
PIRATOPLÆSNING #4 
 
23. januar 2009 kl. 21:00 - 05.00 
 Kollektivet Lullita Invest, Valdemarsgade 26, 1. 
sal, København V 
 
Pirateriet er tilbage: De første to piratoplæsnin-
ger er planlagt i januar og februar: 
 
Oplæsere:  
- Christian Yde Frostholm,  
- Harald Voetmann (som læser op af sin 
oversættelse af Petronius´ Satyricon - saftige 
sager),  
- samt yderligere fire oplæsere, der snart 
offentliggøres. 
 
Piratoplæsning #5  
fredag den 27. februar kl. 21.00 
på Regensen ved Rundetårn  
 
Helle Helle læser op og fem andre, som også 
offentliggøres snart. 
 
Desuden planlægges en piratoplæsning til marts 
eller april i kollektivet Hermod i Åbyhøj, Århus. 
 
HUSK: Medbring selv drikkevarer, der er ingen 
bar. Og invitér frit. Vi ses! 
 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1070535626&v=photos&
viewas=1070535626#/event.php?eid=42532248946&ref=nf 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1070535626&v=photos&


 

vild med ORD / Århus Litteratur 
Festival 6. - 15. marts 2009 
 
 
 
http://www.facebook.com/event.php?eid=41145448596 
 
 
 
herunder bl.a.: 

  

 

Lyrikmaraton  - 15 minutter, en scene for 
kortere lyriske indslag 
 
7 . marts 12.00-18.00 
i Kulturgyngen, Mejlgade 53, Aarhus,  
 
http://www.facebook.com/event.php?eid=42995362659 
 
 
<- Jeppe O 

  

 

De gale Poeters Café ,  
 
7 . marts , 21:00 - 22:35, 
Katapult, Rosensgade 11, Aarhus 
 
"Seriøs lyrik gakkes op med gale improvisa-
tioner og nye universer dannes og blandes... 
Velkendte skikkelser kan opleves igen - 
VitaVrap-Manden, Mike Remonce fra Metal-
Land og Sune The Lagerarbejder..." 
 
http://www.facebook.com/event.php?eid=43511560484 

http://www.facebook.com/event.php?eid=41145448596
http://www.facebook.com/event.php?eid=42995362659
http://www.facebook.com/event.php?eid=43511560484


 

Åben poetisk scene - åben for alle 
med lyrik i ærmet 
 
10.  marts 2009 , 20:00 - 23:00,  
Café Gemmestedet, Gl. Munkegade 1, Aarhus 
 
"Åben Poetisk Scene er den åbne scene for 
poesi, der vil op af skrivebordsskuffen og ud 
over scenekanten. Her eksperimenterer 
poeter med ord til glæde for publikum." 
 
http://www.facebook.com/event.php?eid=44490878894 

http://www.facebook.com/event.php?eid=44490878894


TIL INSPIRATION 
 
 
LUK OP FOR LYRIKKEN 
  
"Luk op for lyrikken" er en anderledes og mere direkte form for formidling af lyrik og 
litteratur end eleverne er vant til i den daglige undervisning. Fællesarrangementet omfatter 
digtoplæsning af Jens Fink-Jensen og ledsagende musik samt et tilhørende diasshow med 
musik for hele eller dele af gymnasiet. Luk op for lyrikken har optrådt for grupper fra 100 
og op til over 800 elever på en gang, og det fungerer fint både med få og mange tilhørere. 
 
Efter fællestimen besøger Jens Fink-Jensen en eller flere udvalgte klasser med dialog om 
skriveprocessen og digtenes indhold mv. Endelig har gymnasiet som supplement mulighed 
for gratis at låne JF-J's digt-/fotoudstilling "OrdBilleder" i en periode. 
 
http://www.facebook.com/event.php?eid=42995362659 - /group.php?gid=47930508072&ref=ts 
 
-- 
 
RETTIGHEDSGIVELSE 
 
CREATIVE COMMONS 
Værktøjet, som ophavsmennesket kan anvende til selv at styre brugen af sine digitalt 
spredte tekster med. 
http://creativecommons.org/ 
 
COPYLEFT "sammenskudsgilde, ikke gratis buffet"  
(kronik om tidlig dansk pendent til CC, ved undertegnede) 
http://krabat.menneske.dk/_debat/copyleftkronik.htm 
 
-- 
 
 

http://www.facebook.com/event.php?eid=42995362659
http://creativecommons.org/
http://krabat.menneske.dk/_debat/copyleftkronik.htm


LITTERATURSIDEN 
har fået nyt design - det funker! 
http://www.litteratursiden.dk/ 
 
-- 
 
DANSK FORFATTERFORENINGS HJEMMESIDE 
Hvad synes du om det nye design og hvordan er det at finde rundt på siden? 
http://danskforfatterforening.dk 
 

http://www.litteratursiden.dk/
http://danskforfatterforening.dk

