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Kære Digter,

ingen kender konsekvenserne af bibliotekslukningerne - for skønlitterære, faglitterære, illustratorer, 
oversættere og... digterne.

Hvor mange bibliotekspenge mister vi; hvor stor nedgang i eksemplarsalget? Vi ved det ikke.

Hvad sker der med digtsamlingerne på de lukkede biblioteker - bliver de makuleret? Overflyttet til andre 
biblioteker eller magasin? Solgt til borgerne via bibliotekerne? Vi ved det ikke.

Vil den eksisterende bibliotekspenge-pulje på 150 mio kroner blive formindsket med eksemplar-reduktionen, 
eller eksemplar-honoreringen sat tilsvarende i vejret? Vi ved det ikke.

Hvad med betaling for digitalt udlån - der er ingen (relevant) honorering på området; vil en evt. 
tilkendegivelse af honorering for digitalt udlån blive taget fra den eksisterende bibliotekspulje, eller fra en 
helt ny pulje? Vi ved det ikke.

Digterne Anne-Lise Marstrand og Lene Henningsen har nogen tid forsøgt at lave et Poesiens Hus, som skulle 
rumme et så komplet bibliotek som muligt over den danske digterskat. Hvordan kan vi - eller KAN vi - stille 
krav om, at digtsamlingerne fra lukkede biblioteker indgår i en sådan samling?

Hvad med lyddigtning? Der er et stigende antal oplæste digte på nettet - det er kun et spørgsmål om tid, før 
noget i stil med mit eget initiativ "digterstemmer.dk", som jeg knækkede nakken på i 2004, opstår igen; skal 
lyddigtning som podcast eller netradio honoreres? Og i så fald, fra hvilken pulje? Vi ved det ikke. 

I midt-90'erne tror jeg det var, sagde en statitstik, at en roman går gennem to hænder, mens en digtsamling 
går gennem ti. Altså, at der er 9 gange så mange, der læser en digtsamling uden at købe den, som der er ikke-
købende læsere af en given roman. 

Denne fordeling har til en vis grad givet sig udslag i sideprisen for lyrik i Biblioteksafgiften, og mens DR endnu 
betalte for litteratur, kunne man føle sig reelt honoreret for sig arbejde, hvis man fik rundspredt et digt via 
P1.

Men i en tid, hvor bogsalget i stigende grad går på private hænder, ikke mindst pga. bibliotekslukninger, bliver 
digtsamlingers oplag mindre og de etablerede forlag, som forstår at stille krav til digterne, skærer ned på 
antallet af udgivelser. Og om end priserne også ofte bliver lavere, pga. småforlags altruistiske tildeling af 
arbejdskraft, stiger digterens andel af overskuddet ikke tilsvarende.

Digtningen for mig er stadig et spørgsmål om at besvare de væsentlige spørgsmål i livet set fra et sted, der 
ikke udelukker nogen form for videnskab, filosofi, politisk, religiøs eller kulturel erfaring - den poetiske 
genskabelse/synliggørelse -  og hér oplever jeg poesien som transcenderende markedsmekanismer, ikke mindst 
pga. de små oplag; Ikke at der ikke findes populistiske digtsamlinger, men derudover har jeg virkelig svært ved 
at se nogen skrive en digtsamling med henblik på salg. På relateret virksomhed, hvis den anerkendes af 
kredsløbet, ja, men ikke på salg.

Jeg står således ved min tale til Generalforsamlingen 2008 om at digteren bør holde sig fra at blande tanker 
om indtjening ind i dét at skrive sine digte. Men når hele erhvervet, hele kunstformen, er truet af 
tvangslukning, må vi tænke anderledes. 



Hvor mange digtere kan ikke i året undvære det minimale forskud, der gives på en analogt udgivet samling? 
Hvor mange kan ikke undvære indtægten af et solgt oplag på 3-500? Hvad ville der ske, hvis man i stedet lagde 
sine digte, og sine oplæsninger på nettet til fri afbenyttelse - i ringe, men skærmlæsbar og -hørbar kvalitet - 
og så henviste til POD, hvis en læser ville eje et trykt eksemplar? 

Ville det ændre synderligt på ovennævnte forhold på 1:9 mellem købt og læst digtsamling? Og hvem tør gå 
først, næst, så?

alt godt,
Deres Mellemdyd


