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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: Kend din slammer 
Forfatter: Rasmus Banke 
 

Indenfor Poetry Slam findes der mange slags digte. Det er bestemt 
ikke nemt at mestre disse forskellige genrer af digte. Nogle genrer 
kræver veludviklede, nærmest medfødte lyriske egenskaber. Andre 
genrer kræver elegance i ens kropssprog og oplæsning. Der findes 
også skriftligt affald som kræver et navn for at være godt. Herunder 5 

har vi mælkegenren. Det kan laves af en ko og det bliver surt efter en 
uge. 
Og mens vi alle stadig tænker på vores ekskærester – så har vi bitre 
kærlighedsdigte som lyder af dybfølt vrede og billig vodka. Så er der 
selvfølgelig almindelige kærlighedsdigte. De er kendetegnet ved en 10 

lang kø foran toiletterne hvor folk venter på at få lov til at stikke to 
fingre i halsen. 
 
Der findes det kort digt: Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg kan lide at gå på 
værtshus. 15 

Der findes det lange digt... Det har vi ikke tid til, men de består oftest 
af samfundskritik eller gode grunde til at spilde tiden. 
Det findes gode digte. Dem ved jeg ikke noget om. Der findes dårlige 
digte: indsæt stykke af tidligere oplæst digt 
 20 

Der findes filosofiske og gennemtænkte digte som mangler 
performance og levering: Jeg har en lille port i mit hoved. 
Modsat har vi de intetsigende digte som har en farverig udfoldelse: 
Jeg! Har en lille lort i mit hoved. 
En blanding af disse to er som et generisk produkt af Einstein og 25 

Madonna. Det kan gå begge veje. 
 
Digte som rimer er skrevet af folk som ikke behersker sprogets 
grænseløse muligheder.  
Digte som ikke rimer er skrevet af folk som slet ikke behersker 30 

sprogets grænseløse muligheder. 

Der findes umanerligt flabede digte – det er vi halvvejs igennem nu. 
Der findes intelligente digte. Digte så intelligente at publikum slet 
ikke kan relatere til digtet. I modsætning til dem findes der 
intelligente digtere. 35 

Der findes digte som gentager sig selv. Der findes digte som gentager 
sig selv. Der findes digte som gentager sig selv. 
Indenfor Poetry Slam findes der ulovlige digte, men jeg beholder mit 
tøj på i aften. En ekstra svær genre at mestre er de charmerende og 
scorende digte. Det kunne være man fik en god grund til at tage tøjet 40 

af senere. 
Der findes digte som er til grin: Heeeej! Mit digt handler om ananas! 
Der findes digte som er seriøst til grin:  Hej. Mit digt handler om 
ananas. 
Der findes digte som er skrevet under påvirkning af hash: sug 45 

synkronsvømning.. af-ask joint og pust er smukkere end ananas.. 
Der findes digte som gentager sig selv. 
Der findes digte som handler om at have det hårdt. Dem må man 
ikke gøre grin med, sååå... ja, de findes. 
 50 

Der findes digte som er skrevet til jer: Kære lytter.. hah psyche, mand 
– fuck jer. 
Stødende og grove digte er også en genre: Seriøst fuck jer. 
Der findes danske digte: Hej 
Engelske digte: Hello 55 

Franske digte: Hola! 
Ungarske digte... de er sjovest når digteren er nøgen. 
 
Til sidst findes der det mest perfekt afsluttede digt 
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