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Poetry Slam er skrevet til mikrofonen / fremførsel. Oplev 
det live ved at tage til et slam – eller book en workshop 

og lav jeres eget Poetry Slam-show på skolen! 

Indholdet af denne pdf må kun kopieres eller distribueres af institutioner, der har indgået 
aftale med Copydan Tekst & Node, og under forudsætning af, at anvendelsen af 
indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print 
og kopiering skal i givet fald indgå i skolensindrapportering til Copydan Tekst & Node. 

Titel: 10 milliarder 
Forfatter: Kim Linnet 
 

”Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten. Varmen stiger, 
CO2 stiger, mikroplasten stiger og skovene bliver mindre, jorden 
bliver udpint, arterne dør, der er afgifter på vedvarende energi og 
støtte til fossile brændstoffer.” 
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”Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten!”  
”Men heldigvis er Danmark i aften i finalerne i Eurovision. Wow, 
hvor er det sejt. De drenge kan godt nok noget, med deres 
vikingelook og deres sangtekster om hvordan det er at sejle ud med 
sit sværd og sætte sit mærke. Der føler jeg virkelig de rør ved noget 10 

urkraft, som berører alle mennesker.” 
 
”Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten!”  
”Men udover det, så bliver alligevel spændende at følge med i VM i 
fodbold. Og hvor må det også være fedt for dem som har 15 

muligheden for at flyve over at se kampene på de nyopførte 
stadions. Tænk sig at få lov til at stå og tylle fadøl ned, kun få 
hundrede kilometer fra den smeltende tundra, i et land med 
manipulerende statsnyheder og fængslinger for politiske 
opponenter. Det er da sku’ fedt det kan lade sig gøre, og viser da med 20 

al sin pragt hvor meget vi som menneskerace er i stand til at tolerere 
og lukke øjnene for.” 
 
”Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten!” 
”Og så kom sommeren endelig. Hold kæft hvor har det været fedt 25 

endelig at få fyret op for grillen og drikke sig småsnaldret i hvidvin 
fragtet hele vejen fra Californien. Mig og konen fik også bestilt en 
flyrejse til Tenerife, midt i Juli. Det bliver eddermame varmt, men de 
har nok heldigvis airconditioning.” 
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”Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten!”  
”Hold kæft, har I set det der Date mig Nøgen på TV2, det er fanme 
langt ude. The Rain er sku’ også meget fed. Og jeg glæder mig helt 
vildt til Game of Thrones næste år. Jeg var også i biffen og se den der 35 

Avengers, Infinity War. Det er altså fedt man bare kan få lov til at 
tænde for skærmen og så glemme madpakkerne lidt og drømme sig 
videre til helt andre verdener.” 
 
”Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten!”  40 

Jeg ved sku’ ikke helt hvad jeg skal stemme til folketingsvalget i 2019. 
Det er jo nok egentlig lidt lige meget. Der sker alligevel ikke rigtig 
noget for alvor. Måske skulle man bare blive hjemme, der er 
garanteret andre som husker at stemme. Politik er simpelthen så 
kedeligt, i hvert fald i forhold til så meget andet. 45 

 
”Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten!”  
”Det glæder jeg mig til. Så kan jeg garanteret blive kørt rundt i 
selvkørende biler selvom jeg er fuld, og endda spise en lækker 
burger imens. Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker på planeten. 50 

Der er nogen der siger det kan være et problem. Det kan godt være. 
Men når jeg dør, så er vi da en mindre – så har jeg da hjulpet så godt 
jeg kan. Skål!” 
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