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Poesi om kroppe,
spejlbilleder og
fremtidsdrømme

En fod i en hvid sneaker vipper hurtigt op og ned. Alberte
Mølsted, elev på Frijsenborg Efterskole, sidder i den store sal på det aarhusianske bibliotek Dokk1. Det er lørdag
27. november, og hun venter på, at hun skal fremføre sin
tekst til DM i Poetry Slam for Efterskoler.
Ind i salen strømmer efterskoleelever, lærere,
forældre og andre interesserede, som langsomt fylder
stolerækkerne foran scenen.
Mens Alberte Mølsteds fod vipper videre, indtager
efterskolelærer og arrangør Kim Linnet scenen.
“Vi skal have ord i mikrofonen, og vi skal gøre
denne dag helt speciel. Vi skal opleve, hvad ord kan,
når poeter giver det bedste af sig selv,” rimer han.
Ud over at være lærer på Ollerup Efterskole er han
selv poetry slammer. Sidste år fik han to måneders orlov
betalt af Børne- og Undervisningsministeriets orlovspulje til at udvikle Efterskolernes mesterskab i Poetry Slam.
I år løber arrangementet af stablen for anden gang. Han
ønsker at give eleverne en oplevelse sammen med andre skribenter og muligheden for at give deres tekster
liv på en anden måde, end de er vant til.
“I skolesammenhæng har vi jo skolernes motionsdag, og der er masser af konkurrencer til dem, der er
hurtigst og alt muligt andet. Men hver gang, du skriver

noget, er det for det meste en envejskommunikation
med en lærer. Kammeraterne ved ofte ikke, hvis man
skriver godt og formulerer sig spændstigt. Derfor har
jeg mange gange oplevet, at en stiller sig op, og flokken
bagefter udbryder: ‘Wow mand, det vidste jeg ikke, du
kunne,’ fortæller Kim Linnet.

Bagom Poetry Slam
Poetry Slam er en form for scenekunst, hvor
de optrædende, kaldet poetry slammere,
konkurrerer om at give den bedste mundtlige
fremførelse af egne litterære værker. Der findes
Poetry Slam-foreninger i flere storbyer, og der
afholdes hvert år flere konkurrencer i Poetry
Slam, heriblandt danmarksmesterskaberne. I et
par år har efterskolerne også haft deres egen
DM i Poetry Slam.
LÆS MERE efterskolernespoetryslam.dk

DM i Poetry Slam for Efterskoler er en konkurrence, men i
lige så høj grad en fællesskabsoplevelse for de deltagende
efterskoleelever.

Efterskoleelever fra hele landet var 27. november
samlet til DM i Poetry Slam for Efterskoler.
En efterskolelærer står bag arrangementet, som giver
dygtige skribenter mulighed for at konkurrere
og opleve et fællesskab omkring deres talent.
TEKST Katrine Friisberg redaktion@efterskolerne.dk
FOTO Tor Birk Trads
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Forfatterskole, en populær
sommerskole for unge skribenter.
“Jeg synes, det er
spændende at høre, hvordan andre gør det. Der er
nogle, der er virkelig gode
til det. Jeg vil også gerne
have, at folk hører og læser
det, jeg skriver. Jeg bliver
inspireret af dem. Det kunne
være, at de også bliver det af
mig,” siger Alberte Mølsted.
Hun skal på som den
næstsidste ud af de ti deltagende elever til DM på
Dokk1 i aften.
Mens Alberte Mølsteds konkurrenter en efter
en går på scenen, vipper
hendes fod stadig ustoppeligt op og ned. Syv piger og
en dreng indtager scenen
med deres ord. Ord, som
strømmer ned over publikum og river dem med.
De unge på scenen
hvisker, råber, taler langsomt, speedsnakker. Nogle vækker latter med ordspil
og tankevækkende spørgsmål. Andres ord får stilheden og alvoren til at sænke sig over publikum. Nogle
står stille foran mikrofonen og bevæger kun armene
og munden, mens andre vandrer rundt med mikrofonen
i hånden.
Flere af pigerne fortæller om kroppen. Om spejlbilledet, vægten, om overgreb, hænder på baller, tilskyndelser til at dække sig til og tilråb.
“Hvis jeg går tættere på mikrofonen, kan I så fatte
min besked? Ja, vi har kroppe, lad os være i fred,” lyder
det fra Noa Viemose fra Viby Efterskole.
Muligheden for at udtrykke holdninger er en af
Poetry Slams styrker, understreger arrangør Kim Linnet.
“Det er en platform til at komme ud med holdninger og følelser. De får mod til tale om tingene. I Poetry
Slam har de haft tid til at tænke over, hvad de virkelig
mener, og hvad de gerne vil gøre noget ved, og på den
måde kommer man et spadestik dybere,” siger han.

Når en slammer har forladt scenen, løfter fem
dommere, tre elever fra Aarhus Efterskole og to
erfarne poetry slammere, røde mapper med de
tal, som de vælger at give som point.

I tiden op til DM i Poetry Slam for Efterskoler tager forskellige poetry slammere ud på skoler og afholder
workshops, hvor eleverne får mulighed for at prøve genren af. Derefter kan skolerne melde sig til DM.
Slammer om krop, vægt og overgreb
Den 16-årige Alberte Mølsted har altid skrevet. Især
fantasy/reality. Hun har før opsøgt andre med samme
interesse. F.eks. da hun gik i folkeskolen, hvor hun efterfølgende blev inviteret som publikum til en konkurrence
i Poetry Slam på det lokale teater.
“Det var virkelig fedt. Det var noget nyt. Jeg tænkte,
at det kunne jeg godt tænke mig at prøve,” siger hun.
Det fik hun for første gang mulighed for, da hun
fik plads på spoken word-modulet på Brønderslev

slammere, røde mapper med de tal, som de vælger at
give som point.
Det bliver Alberte Mølsteds tur.
De hvide sneakers tager store hurtige skridt op på
scenen. Hun stiller sig roligt foran mikrofonen.
“Hvad vil du være, når du bliver stor?” spørger hun
stille som et gentagende refræn gennem sit slam. Derfra
bugter det sig fra langsomt og roligt til en speedsnakkende opremsning af muligheder og frustrationer, der
knytter sig til spørgsmålet. Et tempo og en fremførelse,
som får en dommer til at udbryde et imponeret ‘wow’.
Da hun er færdig, nikker hun til publikum, som bryder ud i klapsalver og hujen, mens hun hurtigt forlader
scenen. Da hun sætter sig igen, smiler hun. En af kammeraterne giver hende en low five, mens en anden siger:
‘Godt gået.’ Dommerne løfter deres point. Den mindste

Vinderen bliver 1.000 kr. og dette trofæ rigere.

Videre til næste runde
Når en slammer har forladt scenen, løfter fem dommere, tre elever fra Aarhus Efterskole og to erfarne poetry
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Nogle af slammerne vækker latter med deres
ordspil, mens andre får stilheden og alvoren til
at sænke sig over publikum.
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karakter er 9,4. Hun er sikret en plads i næste runde. Den
hvide sneaker står afslappet på gulvet, mens Alberte hiver det andet ben op under sig og lytter
til den sidste fremførelse.
“Når jeg står deroppe, tænker
jeg ikke så meget over det. Jeg gør det
bare, og bagefter går det op for mig, at
jeg gjorde det. Bagefter er jeg helt vildt
glad,” fortæller hun.
Hun klarer 2. runde på samme fattede facon. Hun smiler ikke til publikum,
men først når hun kommer ned på sin
plads igen. Hun hører igen sit navn blive
råbt op som deltager i finalen. For tredje
gang står hun i sit sorte tøj med huller
— ALBERTE MØLSTED, POETRY SLAMMER OG ELEV PÅ FRIJSENBORG EFTERSKOLE
på knæene og et lilla og orange fredstegn på maven i spotlyset fra loftet.
Denne gang skal publikum lægge et stykke slik i
en af tre kurve med hver af finalisternes navne. Sammen

“Når jeg står deroppe,
tænker jeg ikke så
meget over det. Jeg
gør det bare”

Efterskolevennerne foreviger de
modige poetry slammere, som fra
scenen fortæller om alt fra at ville
have sin krop i fred til bekymringer
for fremtiden.
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Søg midler til udvikling

med dommernes vurdering bestemmer mængden af
slik, hvem der vinder.
Kim Linnet råber Albertes navn op først. Tredjepladsen. Andenpladsen går til Noa Viemose fra Viby
Efterskole. De smiler og klapper alle, mens Kim Linnet
overrækker trofæet og 1.000 kr. til vinderen Vigga Rohweder fra Langelands Efterskole og erklærer: “Det her
er en af Danmarks skarpeste stemmer.”
En af dommerne vender sig om og nikker anerkendende: “Hold kæft, hvor er du sej.” Alberte Mølsted
er ikke skuffet over tredjepladsen. Hun havde slet ikke
regnet med at klare sig så godt.
“De andre var helt vildt gode, så jeg sagde til mig
selv, at jeg også er god, selv om jeg ikke får lige så mange point. Så jeg er bare helt vildt glad.”

•	Børne- og Undervisningsministeriet bevilger hvert
år midler til en orlovspulje, som Efterskoleforeningen
administrerer. Det er bl.a. med midler fra denne pulje,
at der er finansieret udvikling af undervisningsmate
rialer, workshops og DM i Poetry Slam for efterskoler.
Efterskoler kan søge om dækning af vikarudgifter i
op til tre måneder, hvis en lærer ønsker at fordybe sig
i et emne, som har relevans for andre efterskoler
•	Efterskoleforeningen administrerer også en pulje,
der kan søges af efterskoler, der vil arbejde med for
søgs- og udviklingsprojekter, der kan komme andre
skoler til gavn. Læs mere på efterskolerne.dk under
‘Midler til pædagogisk udvikling’
LÆS MERE efterskolerne.dk
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