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Som næstformand i 
Århus Poetklub har 
20-årige Lise Dilling 
set den århusianske 
digterscene blomstre 
på klos hold. For hende 
er det et spørgsmål om 
at udvikle sig gennem 
sproget.

Af Dilan Tamac
dita@avisen.dk

Hun smiler genert og kram-
mer de hvide vanter i begge 
hænder.

Café Gemmestedet i 
Århus, der lægger lokale 
til Åben Poetisk Scene i 
poesi, er ikke just et frem-
med sted for 20-årige Lise 
Dilling, der på trods af sin 
unge alder har været en af 
de bærende kræfter i det 
århusianske digtermiljø. 

Som næstformand i Po-
etklub Århus og skrivende 
poet selv står hun for Åben 
Poetisk Scene-arrangemen-
terne, der er blevet en stor 
succes blandt århusianske 
digt-elskere.

»Hvis du kom til en Åben 
Scene-aften for et år siden, 
ville der måske sidde fire 
mennesker. I dag tropper 
mellem 40 og 50 menne-
sker op,« siger Lise stolt og 
gestikulerer ud i lokalet 
med de runde samtalebor-
de, hvor der to gange om 
måneden er Åben Poetisk 
Scene.

Poetklub Århus afvikler 
mellem 40 og 60 digt-arran-
gementer om året. Klubben 
står desuden for diverse 
digtudgivelser og tæller 
omkring 100 medlemmer.

Farlige ord
Lise læser til daglig littera-
tur på Aarhus Universitet. 
Hun blev for alvor bidt af 
poesien på sin gamle efter-
skole, da hun blev tvunget 
til at skrive digte en dag.

Indimellem støder hun 
på fordommene om, at 
digtere er nogle ulykkelige 
sjæle, der sidder alene der-
hjemme. 

»Mange af de unge, der 

kommer til Åben Scene, er 
dem, som du ser være seje i 
byen en fredag aften,« siger 
Lise og ser selv en smule 
overrasket ud.

For Lise er det at fortol-
ke sproget forfra gennem 
digte noget af det vigtigste, 
fordi hun mener, at sproget 
også udvikler sig den vej. 
Samtidig ser hun også, at 
digtene holder fast i spro-
gets gamle ord, der bliver 
levende i poesien. 

»Sproget afspejler sam-
fundet. Det, synes jeg, er 
særlig tydeligt i hele debat-
ten om, hvorvidt unge bru-
ger 'hårde' ord, når de taler. 
Det er en ny del af sproget, 
og jeg mener, at den del 
skal vi også tage del i. Det 
er ikke noget, man skal 
censurere væk – om man 
vil det eller ej, så skér det,« 
fagter Lise med vanterne 
og en fuldstændig rolig 
stemme.

Tabu-følelser
Det undrer Lise, at mange 
mennesker synes, at dig-
tere krænger lidt for meget 
af deres inderste ud.

»Det virker som om, at 
visse følelser er forbudte 
i dag. Vi ser deltagere ud-
levere sig selv for åben 
skærm i Paradise Hotel og i 
sexskoler på tv – og allige-
vel er det et tabu at føle sig 
utilstrækkelig eller at være 
jaloux,« siger hun.   

Åben Scene på Café 

Gemmestedet skal være et 
sted fri for smagsdommeri, 
holder Lise fast i.

»Der er ingen, der for-
venter, at det, du læser op, 
er genialt,« siger Lise med 
et skævt smil og understre-
ger, at den århusianske po-
etscene er åben for alle.

ODRSMED

De forbudte 
følelsers tid

■

ansk poesi

Århus-poesi

Århus Poetklub tæller 
omkring 100 medlemmer

Klubben afvikler mellem 
40 og 60 arrangementer 
om året og står samtidig 
for diverse digtudgivelser 

Tre til fi re gange om året 
udgiver klubben poesi-
magasinet 'M gasin'

To gange om måneden 
bliver der holdt Åben 
Poetisk Scene på Café 
Gemmestedet i Gammel 
Munkegade 1, hvor alle 
interesserede kan læse 
digte op

Åben Poetisk Scene 
holder ferie frem til 5. 
februar, hvor Café Gem-
mestedet igen lægger 
lokale til digtaften

På internetforaerne digte.
dk og fyldepennen.dk kan 
man publicere sine digte 
og få respons fra andre 
digtere
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Lise Dilling står for Åben Poetisk Scene-arrangementerne 
på Café Gemmestedet. Nyhedsavisen/Poul Madsen

»At tegne på sin tunge. At 
rive tanker ud af hovedet 
med neglene. At brække 
sig med bogstaver. At græ-
de blæk . 
At kradse 
sin hud op 
med pennen 
– søge efter 
digte. At æde 
stemmebån-
det. At være 
fanget i dit 
digt. At falde 
hver gang man 
går et stridt. At 
sove med digte 
i mundvigen og 
blæk på finge-
ren, men stadig 
at være vågen.« 

Klapsalver
Louises røde an-
sigt står i stærk 
kontrast til den 
zebras t r ibede 
heldragt, da hun 

træder ned fra scenen til 
publikums bekræftende 
klapsalver. »Hvis du kom 

til en Åben 
Scene-aften 

for et år siden, ville 
der måske sidde fi re 
mennesker. I dag 
tropper mellem 40 
og 50 mennesker op
Lise Dilling

KULDEN ER PÅ VEJ

Der falder alvor ned med regnen

disse eftermiddage

Vi forbereder os på at gå i hi

lukke os inde

i os selv

igen
Det er tid til at vi alle trækker os

lidt længere fra hinanden

for kulden er på vej

Regnen falder med alvorlig mine

og vi må ikke blive våde

LISE DILLING, ÅRHUS-DIGTER

»Ud fra den stemning, der er her, har 
jeg valgt en af mine lidt mere rå digte
Louise Russo


