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Lyrik kan beskrives som en måde at sige en masse på, 
med få ord. Det kan dreje sig om alle livets facetter og 
udfordringer, og kan være meget direkte eller billedrigt i 
sproget. 

Nogle digtere beskriver den nære hverdag, andre det sto-
re kosmos. Noget lyrik kan være debatskabende, og andet 
kan være smukke perler, der forsvinder i glemslen. Lyrik 
findes til enhver smag, og er ikke nødvendigvis svær at 
læse. 
Men der findes også lyrik som udvider og sprænger ram-
merne for hvordan vi normalt bruger sproget. 
Det er virkelig en fornøjelse at give sig i kast med at læse 
lyrik!



Jetlag: digte
af Henrik Nordbrandt: 
 
Om angsten og frustrationen over flyrejser og 
disses stærkt nedbrydende effekt på selvtilliden 
og ens velbefindende. Et andet tema i bogen 
er USA og Costa Rica og indtryk herfra, men 
de lande er jo meget besværlige at komme til, 
hvis man ikke flyver. Kritik af den 
moderne verden adresseres fx til 
Henry Ford, der kaldes ”verdens-
ordensopfindere”. Bogen bringer 
grafiske arbejder af Tal R. Digterens 
eksistentielle rejse gives denne 
rammende karakteristik: ”Du er her 
kun så længe / du slet ikke / kan 
forestille dig”.

Jeg vil aldrig blive smuk nok til 
at gøre os smukke sammen
af Mira Gonzales:

Digte om ensomhed og angst i et miljø med 
druk, stoffer og sex som omdrejningspunkt. 
Der er en ladhed og ligegyldighed over den 
henkastede måde, hvorpå dagene går med 
ingenting, og tomheden fyldes med druk og 

sex. Forsøgene på samvær 
overtrumfes dog af hoved-
personens angst og introverte 
natur, og som det hedder i 
overskriften på et af digtene: 
”Jeg føler mig mere ensom 
når jeg er sammen med folk 
end jeg gør når jeg er alene og 
kigger på internet”.



Hadet: en illustreret roman i 64 
krigsdigte
af Thorstein Thomsen: 
Smuk hybrid mellem dagbog, digtsamling og 
graphic novel - en fortælling fra 2. verdens-
krig i Danmark. Bogen er en fortælling, hvor 
vi følger den unge Sara i perioden fra 3. maj, 
1944 til 1. december, 1945. ”Hadet” blander 
udtryksformer fra lyrikken med 
dagbogsformen og tegnese-
rien. Eksempelvis her, hvor Sara 
beskriver sin bror: ”Min bror, 
Frank, fløjter fantastisk. Det har 
han altid gjort. Han tager af sted 
hver morgen i sit hvide murertøj 
med fjorten halve, som mor har 
smurt.” 

Dīwān over fyrsten af Emgión. 
Eventyret om Fatumeh. Vejvi-
ser til underverdenen
af Gunnar Ekelöf: 

En smuk og mystisk digterisk rejse ind i den 
svenske digters Ekelöfs særegne orientalske 
univers. En stor digtcyklus om den blindede 
byzantinske fyrste Emgion, der føres gen-

nem en ørken ledsaget af en 
kvinde - en ”jomfru”. Under-
vejs observerer og taler han 
og beskriver omgivelser og 
reflekterer over sin skæbne. 
Digtene er ledsaget af kom-
mentarer og mennesketomme 
tidløse fotos med detaljer af 
klassiske bygninger og na-
turpartier. Kønnet, døden og 
eksistensen er centrale tema-
er i de ofte komplicerede og 
mystiske digte. 



Hvide mellemrum: digte
af Ib Laugesen:  

 
Forskelligartede digte, der med afsæt i forfat-
terens erfaringsbaggrund behandler det liv, der 
udfolder sig i samfundets skygge. 
Personlig, intens og slagkraftig debut, om livet 
uden for det etablerede samfund. 

Forfatteren har haft 74 boliger 26 for-
skellige steder i Danmark med lange pe-
rioder som gadesover. Laugesen skriver 
fremragende, enkelte steder nærmest 
berusende, og digtene trænger sig ind 
under huden på læseren.: ”Jeg er en 
ild med grønne øjne/ et opkast i byens 
hjørne.”

Malmö by night : digte
af Jakob Brønnum:

Iagttagelser og stemninger fra en sommer i 
storbyen kombineres med enkle metafysiske 
og eksistentielle betragtninger. 
Jakob Brønnum har en større produktion bag 
sig, der også tæller fortællinger og essays. 
Kombinationen af hverdagsagtige, eksisten-

tielle og simple metafysiske 
betragtninger hæver samlingen 
op på et højere niveau, og det 
virker rigtig godt. ”Det er tæn-
keligt at livets mening/ ikke 
findes/at den altid/ må søges 
gennem bevægelsen/henimod 
det sted/hvor alting er flygtigt/
undtagen flygtigheden”. 



Fantombillede
af Thomas Boberg: 
Maniske og dystre digte om forfald. 
I konstruerede portrætter af mennesket af i 
dag hudflettes vores moderne verden. 

Til læsere af digte der kommenterer på vores 
eksistens. Digteren Thomas 
Boberg har en lang karriere 
bag sig, hans digte kredser 
om eksistensen og det evige 
opbrud der er i verden. Og 
han er bestemt ikke blevet 
mildere med årene. Boberg 
af en af de ypperligste til at 
sætte det moderne samfund 
kniven for struben, stilen er 
set før i hans tidligere digte, 
men det bliver digtene ikke 
dårligere af.

Gogoilden
af Simon Grotrian: 

Avancerede og komplekse digte, der med 
særegne og originale ordsammensætninger 
sætter nye grænser for sproget. Digtene er 

som et væld af stemmer, der taler 
på kryds og på tværs med de mest 
uventede ordsammensætninger, der 
tænkes kan. I Grotrians kaskader af 
ord går man ind i et helt nyt og ander-
ledes univers, hvortil der naturligvis 
også hører et tilsvarende sprog med 
en række religiøse henvisninger. Dig-
teren Simon Grotrian er en af dansk 
litteraturs største nulevende sprogfor-
nyere. 



Poetry is the rhytmical creation 
of beauty in the words. 

Edgar Allan Poe
”



If there were no Poetry on any Day in 
the World, Poetry would be invented 
that Day.
For there would be an intolerable 
hunger.
Muriel Rukeyser

”



Ud i det u-løse
af Signe Gjessing: 

Digtsamling, hvor ord og betydninger 
sammensmeltes og sættes fri i universet, 
og metaforerne bliver taget til et helt nyt 
niveau. 
Gjessing er eminent til at vende op og ned 
på sproget. Men det er også så vildt og 
ustyrligt, at man nogle gange bliver lidt 

rundtosset. 
Men det er fine digte, der 
elegant og fantasifuldt både 
roder og sammensmelter ord 
og betydninger. 
I sin stil kan Gjessing minde 
om Morten Chemnitz og Inger 
Christensen, men er dog stadig 
helt sin egen. 

Digte
af Yahya Hassan: 

Digte der med vrede, indignation og stor sproglig 
kraft sætter ord på hvordan det er at vokse op i 
en ghetto, hvor vold, svigt og kriminalitet er en 
del af virkeligheden. 

Yahya Hassans radikale og sprog-
fornyende digte vil have bred ap-
pel, men måske især til den unge 
generation af lyriklæsere. 
En barndom med vold i familien 
og teenageår med kriminalitet, 
misbrug og anbringelser på 
specialskoler og opholdssteder. 
En stærk og kompromisløs digt-
samling af Yahya Hassan, som 
har ført meget debat med sig i 
medierne.

”



Digte 2014
af Theis Ørntoft: 

Vi befinder os under en økokatastrofe i nær 
fremtid, eller måske står vi allerede midt i 
den. Scenen er storbyen og en apokalyptisk, 
kaotisk verden, som er brudt delvis sammen, 
og hvor naturen er i overtag. 
En engageret og kritisk 
samling med kommentarer 
og manglende tro på vores 
samfund og levevis. 
Digtene er karakteriseret 
ved sin rytmik og kom-
plekse billedrigdom. For 
sin ungdommelige og næ-
sten gnistrende elektriske 
udladninger af originale 
billeder, minder Ørntofts 
univers om Michael Strun-
ges.

William Blake i udvalg
af William Blake: 

Kommenteret og illustreret udgave af en 
af romantikkens vigtigste engelske digtere, 
William Blake. 

Digtene er et udpluk af Blakes vigtigste 
digte fra hans samlede udgivelser. 

Introduktionerne til hver digt-
samling giver en indførsel i Blakes 
teologiske og mytologiske ver-
densforståelse. Målgruppen vil 
være interesseret i andre engelske 
romantiske digtere; Wordsworth, 
Coleridge og Keats især. 



”Poetry is an echo asking 
a shadow to dance
Carl Sandburg



R
in

g
sted

 B
ib

lio
tek o

g
 B

o
rg

erservice


