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Bornholms StemmeBornholms Stemme
Det handler om at digte og om at recitere digtene. Det handler om at være
sjov. Og så handler det om at vinde et Danmarksmesterskab. NORDJYSKE har
været til DM i poetry slam

Reglerne er enkle, og der er tre: Det skal være hjemmeskrevet materiale. Der må ikke
bruges rekvisitter. Og digtene må højst vare 3:10. Altså tre minutter og 10 sekunder. På
mange måder minde det om rap. Bare uden musik.

Med den viden på plads tager vi til DM i poetry slam, som for første gang holdes i Aalborg på
Studenterhuset fra lørdag aften til lørdag aften meget, meget sent.

Gevinsten til vinderen er ikke noget særligt: Et virkeligt grimt trofæ, nogle tarvelige
gavekort, en plade Marabou på 2 kg. Og så naturligvis æren.

Med æren følger dog også adgangsbilletten til EM i Malmø til foråret og VM i Paris til
sommer.

Men lad os komme i gang, for der er i alt 10 deltagere fra hele landet, som er fundet ved
indledende runder rundt omkring. To deltagere fra henholdsvis Aalborg, Aarhus og Odense.
Fire fra København - inklusive Bornholm viser det sig.

Hvem har et kondom?Hvem har et kondom?

Først skal der kåres nogle dommere blandt publikum. Det klarer aftenens konferencierer
Mathias Bundgaard og Mark Jensen-Skovgaard. Dommerne kåres ved at spørge: 

- Er der nogen, der har et kondom på sig?

En herre melder sig, og første dommer bliver kaldt Kondom-Christian efter indholdet i
inderlommen.

- Læser nogen sociologi?

Og sådan findes dommeren Rosa.

- Er der nogen, hvis fornavn starter med A?

Sådan findes Alba. Og Karin kåres, fordi hun tygger tyggegummi.
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Så kan første runde gå i gang. Og det er utaknemmeligt at starte. De første tre deltagere får
elendige point. Egentlig ikke fordi de er dårlige slammere. Mere fordi dommerne ikke er
kommet op i humør endnu.

Parodi på Jørgen LethParodi på Jørgen Leth

Sjette deltager er Claus Nivaa. Han reciterer digtet ”Hvis jeg var Jørgen Leth”. Det gør han
så hylende morsomt, at taget på Studenterhuset er tæt på at lette, da det er forbi. Han
vinder også denne første runde. 

Han efterfølges af sidste års vinder, Michael Dyst. Muligvis har han gemt sit bedste materiale
til de senere runder. I hvert fald placerer han sig langt, langt nede på pointskalaen og
kommer ikke videre. Så han må gå hjem med tre fede, ulæste digte i baglommen.

Men bornholmske Sara Hauge kommer lige efter, og for anden gang den aften letter taget,
da hun reciterer sit digt om at blive gammel. Hun laver nogle fede og overraskende rim,
men først og fremmest får hun folk til at grine. Altså sådan seriøst hulke af grin.

Sidste deltager i den indledende runde er Søren Wolf. Da han præsenteres, giver det igen
uro i tag-spærene. Han er lokal. Han er publikums favorit og helt. Han er elev på Aalborg
Katedralskole, og skolekammeraterne fylder meget i salen. Der bliver hujet og jublet, da 3.
G’eren fra skolen er færdig med sit digt. Her er der hjemmebanefordel så det vil noget.

Til anden rundeTil anden runde

Fire deltagere sorteres fra, så der kun er seks tilbage i semifinalen. Der findes nye
dommere. For at blive dommer kræves der denne gang proptrækkerkrøller, et
medicinstudium, et slips der ikke er sort, kontaktlinser med forskellig styrke og en flækket
tand.

Flækkket tand?

Det skal konferencieren lige have en forklaring på. Men Robert havde røget en joint på vej til
Studenterhuset og var styrtet på sin cykel. Så han blev dommer under navnet Narko-Robert.

Sara Hauge indleder semifinalen, og får næstflest point her på et hjemstavnsdigt om
Bornholm. Igen vanvittigt morsomt. 

Hun efterfølges af lokale Søren Wolf, der igen modtages blandt publikum som en konge. Han
er virkelig blandt venner. 

Han er dog ikke venner med dommerne, og modtaget semifinales ringeste score. 

Flest point er der til Dennis Buchleitner, og den tredje person, der kommer med i finalen
bliver Claus Nivaa, der er dansklærer på katedralskolen i Aalborg. Hans digt i semifinalen er
dog ikke så sjovt som i det indledende heat. Men han kommer med videre. Muligvis båret af
den stærke lokale medvind.

FinalenFinalen

Der er nu tre deltagere tilbage til finale-slammet. Dennis Buchleitner lægger ud med ”Et
brev fra min krop”. Det foregår med store fagter. Armede vindemølledanser til alle sider.
Men han får aldrig publikum med sig, for han mangler noget vigtigt: Humoren. Den har Sara
Hauge til gengæld masser af. Hun har gemt sit bedste slam til finalen, hvor hun på godt tre
minutter slammer om alle sine fobier, og hvad hun gør for at komme af med dem: Ender
med at få en fobo-fobi. 

Det digt giver hende 29,5 point af 30 mulige.

Sidste mand i finalen er Claus Nivaa. Han er ikke helt så sjov som bornholmeren, men
sprogligt er han bedre. Han maler meget flottere sproglige billeder. Og han tør bygge sit
finaledigt op, så det bliver sjovere og sjovere op gennem digtet. Som dansklærer ved han
også, hvordan virkemidlerne skal doseres. Derfor den fine, gennemtænkte struktur.

Set med litterære briller er det en flot teknik. Men hans værste konkurrent er og bliver dog
Sara, der er morsom straks fra første vers. Claus Nivaa scorer 28,9.

Den københavnske mafiaDen københavnske mafia

Men i finalen er det ikke kun dommerne, der bestemmer. Det gør resten af publikum også.
Dommerne har halvdelen af stemmerne - publikum den anden halvdel.

De tilrejsende københavnere blandt publikum er en smule i panik. Hvordan får de deres
kandidat, Dennis Buchleitner, på sejrsskamlen. Ja de beslutter sig for at stemme taktisk. Og
mødet herom holder de lige foran NORDJYSKEs udsendte.

Københavnerne er i vild panik. De tror nemlig, at Claus Nivaa vil vinde, fordi han er lokal.
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Hvad gør man så?

- Vi er nødt til at stemme på ”pigen”, siger de. Hun omtales ikke som Sara. Kun som
”pigen”.

Deres plan er, at hvis de stemmer på ”pigen”, så slipper de for at Claus Nivaa vinder, og så
kan deres kandidat, Dennis Buchleither, måske blive nummer 2. Deres taktik er lidt svær at
forstå...

Og vinderen er...

Stemmerne er talt op. Nummer tre kåres først: Det bliver Dennis Buchleitner. Så på den
måde lykkedes det ikke den københavnske mafia at møffe det rigtige resultat igennem.

Men det viste sig, at det ikke kun var dommerne, der foretrak Sara Hauge. Det gjorde et
flertal af den gigantiske skare af publikummer i Studenterhuset også. Og derfor lykkedes det
for første gang en kvinde at blive Danmarksmester i poetry slam: Sara Hauge.

Hun kvitterer med aftenens fjerde digt. Denne gang handler det om at få en lillesøster og
blive tilsidesat af forældrene. Ikke videre originalt. Men igen: voldsomt morsomt.

Det blev Bornholms Stemme, der tog det farligt grimme trofæ med hjem.


