
 

 

DM i poetry slam 

Lørdag d. 3. februar 2018 var der DM i poetry slam i Aalborg. Det var ti meget 

dygtige slammere fra hele Danmark, der havde kvalificeret sig, så det var et 

særdeles stærkt line-up der stod klar på scenen. Aftenens vært var Mark Jensen-

Skovgaard, der både præsenterede de ti poeter og underholdt publikum. Der 

var således lagt op til en rigtig god aften. 

De ti slammere, der havde kvalificeret sig, kom fra København, Odense, 

Aarhus og Aalborg, og de gjorde det alle rigtig godt. Man kunne godt mærke, 

at det her var et mesterskab og ikke bare en almindelig optræden. De leverede 

alle deres tekster med stor overbevisning, og indholdsmæssigt var de vidt 

forskellige: Nogle var sjove, nogle var tankevækkende og andre igen var 

observerende. Der var stor variation iblandt tekster og optrædener, og 

spændingen efter at finde ud af, hvilke seks poeter der gik videre til anden 

runde, var stor. 

For de seks deltagere, der gik videre til anden runde, var spændingen nu kun 

endnu større. Blandt de seks skulle findes tre til en finalerunde, så der var 

meget på spil. Som publikum i salen kunne man mærke, at de alle brændte for 

at komme i den finale, og de gjorde alle deres bedste. 

I pauserne var der live musik, som blev leveret af en på bas og en, der sad og 

samplede, at han skrev. Altså lyden af pen på papir, papir der krølles sammen, 

nyt papir der rykkes af. Det var meget specielt og passede rigtig godt til sådan 

en aften. 



 

 

 

De tre finalister viste sig at blive Michael Dyst, Lasse Nyholm Jensen og Sara 

Hauge. Foruden æren ved at kunne kalde sig danmarksmester i poetry slam, 

var der også en plads ved EM og VM på spil. Ligeledes kunne vinderen se frem 

til at gå hjem med 2500 dkk. De gjorde alle tre deres bedste og publikum 

bidrog også til en rigtig god stemning. Det var virkelig spændende, men efter 

de tre optrædener var der vist ikke megen tvivl blandt publikum. De havde 

deres klare favorit. Fordi det var finalerunden, var det dog ikke kun de 

tilfældigt udvalgte dommere iblandt publikum, der afgjorde det hele. Alle 

publikummer måtte en tur op og stemme ved scenekanten. Det foregik i god 

ro og orden og var hurtigt overstået, så efter en kort pause, hvor stemmerne 

blev talt op, var det tid til at kåre en danmarksmester. 

 

Nummer tre blev Michael Dyst, nummer to blev Lasse Nyholm Jensen og 

vinderen af titlen blev, fuldt fortjent, Sara Hauge. Inden aftenen var helt slut 

skulle hun selvfølgelig fremføre et vinderslam, som endte med at blive et, hun 

havde fundet inspiration til hos Michael Dyst. 

Det var en rigtig fin aften, og der var stor tilslutning fra publikum. Der var 

også masser af publikummer med, der aldrig tidligere havde været til poetry 

slam, så de fik sig noget af en debut. Jeg håber, mange af dem kommer igen, 

for den danske slamscene er efterhånden ret solid, og den fortjener al den 

opmærksomhed, den overhovedet kan få. 

/Irene Jensen 


