
 

Skriveworkshop i Norge 
20. januar stod vi klar til at tage imod ni unge norske piger på Ski bibliotek, 

Norge. Sneen lå højt, mens vi præsenterede weekenden for så at at lære 

hinanden at kende. Mange af pigerne havde ikke mødt hinanden før, men var 

helt klar på at skrive en novelle og et digt, inden weekenden var ovre. 

Vi var en smule nervøse for om der ville være en sprogbarriere, os fra Ny 

Nordisk der talte dansk og pigerne fra Ski der talte norsk. Faktisk var der ingen 

problemer, pigerne var super kompetente til at forstå os og selv lærte jeg ordet 

’søppelkasse’ (skraldespand). Vi kunne tale og forstå hinanden, hvilket beviser 

at vores projekt med at vise vi i norden både er ens og forskellige er helt rigtigt. 

Vi kan forstå hinanden og lære hinanden mange ting, men sproget er på trods 

forskellighed ingen barriere i dette.  

Første del af programmet bestod af et oplæg af Neha Naveen, den norske 

børne- og ungdomsforfatter, som fortalte om det at skrive ud fra det man 

kender. Hun var utrolig kompetent og nede på jorden, hvilket gjorde hun kom 

i øjenhøjde med de skrivespirende unge. Neha var med hele weekenden og var 

virkelig dygtig til at give feedback og tale med pigerne om deres tekster, så 

teksterne kunne udvikle sig og pigerne lære noget af det.   

 

 

 



 

 

 

Den første dag skrev alle pigerne en novelle efter undervisning af mig, 

Josephine Valentin, og vi nåede tilmed også at få filmet dem læse teksten op. 

Optagelserne skal bruges som en del af det færdige undervisningsmateriale, så 

man både kan læse og høre sproget. Niveauet var faktisk rigtigt højt og alle ni 

tekster havde noget på hjerte.  

Om søndagen 21. januar stod vi igen klar, men denne dag skulle pigerne skrive 

et digt. De fik undervisning og hjælp af Lasse Nyholm Jensen, regerende 

Danmarksmester i Poetry Slam. Vigtigt for Lasse var det at pointere, at et digt 

må have den opbygning og det emne man brænder mest for.  

 

Digtene blev skønne, der var både fokus på rytme, emne og det at have noget 

på hjerte. Alle emnerne var vigtige for pigerne, hvilket kom til udtryk da de 

læste op foran kameraet. Lasse og Neha fik det poetiske frem i pigerne, mens 

Louise Eltved Krogsgaard og jeg gav pigerne peptalks. Vi hjalp dem med at 

komme videre i deres skriveblokeringer og gav dem den nødvendige selvtillid, 

man har brug for når man blotter sig selv på skrift. Igen var niveauet 

imponerende højt.  

Pernille Lisborg og Randi Rosasen fungerede som vores alle sammens madmor 

og hjælpere. Bibliotekarer er skønne.  

Weekenden i Norge var en kæmpe succes. Vi var trætte og glade da vi igen sad 

på båden og skulle hjem til Danmark. Næste stop: Sverige 

/Josephine 


