
 

Black Out Poetry 

Vi har holdt workshops på Mors og til Rethink Activism, hvor man kunne 

skrive digte uden at skrive ét ord. Det fangede manges interesse, for hvordan gør 

man det?  

Når man laver Black Out Poetry river man nemlig en side ud af en bog, og 

overstreger alle de ord man ikke har brug for. Nemt og udfordrende.

 

Et af digtene der kom 

ud af det var dette, 

som en elev fra 

Lødderup Friskole i 8. 

klasse har lavet. Her er 

der endda kommet lidt 

kunst ud af det, i form 

af en vej man følger, 

mens man læser.  

Det er en god øvelse, 

at digte uden at skrive, 

hvor man lærer at se 

nye muligheder, i det 

som allerede findes. På 

den måde skal du ikke 

hive ideer ud af den 

blå luft.  Det kan 

sparke gang i 

kreativiteten.  



 

 

 

Som workshops-moderator er jeg gang på gang blevet overrasket, hvor 

poetiske folk er. Selv synes jeg, at opgaven er sjov, indbydende og nem at gå til, 

men jeg er ikke så god til at få det poetiske frem. 

                                                             

Vores yngste deltagende i den åbne workshop til Kulturmøde Mors var 5 år og 

kunne kun genkende sit eget forbogstav M i alfabetet. Vi lavede så et digt, hvor 

vi overstregede alle ord uden M i. Det blev ganske morsomt.  

Til Rethink Activism læste vi alle digte op. Her var det et ekstra dogme, at man 

skulle tænke en form for budskab ind i det. Der kom ret flotte digte ud af 

siderne fra en fagbog om idræt og en slidt børnebibel. Her var der stille musik 

og en koncentreret ro, med lav snak deltagerne imellem.  

At have et emne virkede rigtigt godt, for det gjorde digtene mere målrettet og 

konkrete at arbejde med. Det blev nærmest mere ligetil. Så det skal man ikke 

være bange for, hvis man ønsker at arbejde med Black Out Poetry. Det er 

heller ikke sidste gang vi vil arbejde med det, især ikke efter at have oplevet 

succes med workshops til to forskellige arrangementer. 

Hvis du har et digt at vise, må du meget gerne dele det med os.  

/Josephine  

Som dette digt af en elev på 

Lødderup Friskole:  

mit liv 

er 

kærlighed 

Til mine 

elskede 
Eleverne på friskolen var vanvittigt 

dygtige til at tænke et kunstnerisk 

islæt ind i overstregningen. De lavede 

efterfølgende selv en udstilling med 

digtene på deres skole. Mange af 

dem læste også deres digte højt på 

Kulturmøde Mors 2017. Det var 

gode og tankevækkende digte der 

kom ud af workshoppen.  

  


