
 

Skriveworkshop i Sverige 3.-4. februar 
Sidste stop på vores turné af skriveworkshops var hos Fyren bibliotek i 

Kungsbacka. I forstaden til Gøteborg mødte vi skrivesultne unge og Olivia 

Bergdahl, svensk Poetry Slammer, digter og forfatter. Olivia har boet i 

København og var dygtig til at oversætte de ord, vi hver især var i tvivl om.  

 
Jeg, Josephine, var inden afrejse nervøs for, om jeg kunne forstå det svenske 

sprog. Svensk er sværere at forstå end norsk, men det er bare en kode der skal 

knækkes og det går heldigvis hurtigt. Med Olivias hjælp forstod alle elever min 

undervisning, men faktisk var der rigtigt megetm de allerede selv forstod. Igen 

følte jeg at vores projekt har sin berettigelse: Udsætter vi ikke vores unge for de 

skandinaviske sprog, så er det selvfølgelig svære at forstå hinanden. Hvis vi 

stædigt bliver ved med at kommunikere på vores tre forskellige sprog, er jeg 

helt sikker på, at vi sagtens kan forstå hinanden. Det var i hvert fald min 

oplevelse af at tage til Sverige og være nervøs for, om jeg kunne forstå svensk. 

Det behøvede jeg slet ikke at være.  



 

 

 

Vi havde et meget intenst forløb, med en novelle der skulle skrives om 

lørdagen og et digt om søndagen. Olivia holdt et oplæg om at digte, hvor hun 

også viste eksempler på fremførelser og forskellige tematikker. Vigtigt var det 

at digtene blev skrevet ud fra noget genkendeligt, som de unge selv havde en 

form for kontakt med. Der kom nogen rigtigt stærke digte ud af det, som 

overraskede os alle og gjorde os stumme.  

 

Hele weekenden var der en god stemning. Der var en god dialog og der var 

rigtig meget plads til at få hjælp, til at tale om sine ideer og vende gode 

tematikker.  

Det er trist vi nu er færdige med disse workshops. Jeg vil savne at møde disse 

unge, kompetente forfattere. Forude venter at danne undervisningsmaterialet, 

så vi kan vise, at de skandinaviske sprog kan og bør bruges i undervisningen, 

samt at kreativ skrivning skaber grobund for samtaler om individ og sted.  

 


