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Forord 

Det skolemateriale du sidder med, er 

udarbejdet i projekt ”Ny Nordisk” og er 

fra bibliotekerne i Brønderslev- og 

Frederikshavns Kommune. Det er 

udarbejdet med støtte fra 

Kulturstyrelsen. Materialet er udarbejdet 

til skolernes ældste klasser fra 7.-10. 

Klasse og er målrettet undervisning i de 

nordiske sprog. I materialet er der: 

Didaktisk grundlag, læringsmål, 

opgavehæfte samt tekster på dansk, 

svensk og norsk. Der medfølger også en 

YouTube-kanal, hvor du kan se de 

nordiske tekster læst op af de unge 

forfattere selv. Her kan du læse mere om 

projektet bag materialet. 

 

Projekt Ny Nordisk 

Ny Nordisk er et litterært projekt med 

fokus på dannelse og identitet set i et 

prisme af nordisk litteratur -for hvad 

betyder det at vokse op der, hvor vi gør, 

og hvad får vi med os i en litterær og 

identitetsdannende rygsæk? I 

Nordjylland udgår færgeruterne som et 

tydeligt spor fra Frederikshavn til Oslo 

og Göteborg, men hvad sker der, hvis vi 

forfølger dette spor i en litterær 

forståelse, som en dannelsesfærge, der 

forbinder os mere end det adskiller os? I 

projekt Ny Nordisk har vi opdyrket de 

litterære fællesskaber med fokus på de 

unge. Vi har samlet unge fra 

Brønderslev og Frederikshavn, 

Kungsbacka i Sverige og Ski i Norge. 

Missionen var klar; kan de unge samles i 

ny nordisk litteratur om sig selv, 

ungdommens identitetsopbygning og 

livet som ung lige uden for det hele? 

Bibliotekerne i Brønderslev og 

Frederikshavn tog udfordringen op, og 

derud fra kom projekt Ny Nordisk. På 

Frederikshavn Bibliotek har Pernille 

Lisborg været projektleder, og i 

Brønderslev har Louise Eltved 

Krogsgård styret slaget.  
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Formålet har været at udvikle nyt 

spændende undervisningsmateriale til 

alle landets folkeskoler og biblioteker, 

som i den kreative undervisning kan 

arbejde innovativt med dannelse, 

identitet og nordisk litteratur. Unge fra 

de tre byer har i løbet af workshops 

læst, lyttet og skrevet sig ind i deres 

egne lokale kontekst og via 

egenproduceret litteratur gengivet, hvad 

de får med sig fra, hvor de kommer fra. 

 

Biblioteket kan med deres store viden 

og kendskab til litteraturen formidle det 

nordiske perspektiv med de unge i 

centrum. Lige nu er der en tendens der 

igen peger mod det nordiske fælles 

ungdomsperspektiv, blandt andet fra 

succesen af den norske serie Skam, og 

nu en pendant i serien Blank. Serien 

viser tydeligt de forskelle og alligevel 

tungtvejende fælles relationer unge har 

på tværs af de nordiske lande - et 

perspektiv der har været glemt i 

drejningen mod de engelsktalende 

lande. Lige nu sejrer nordisk litteratur 

sig gennem verden og her bør unges 

stemme medtages. Med inspiration i 

metoden creative writing har litteraturen 

været i centrum i projekt Ny Nordisk - 

skrivning gennem læsning og kreative 

processer. 

 

Hvad er Creative Writing? 

En af projektets samarbejdspartnere er 

Charlotte Wegener, lektor fra Aalborg 

universitet. Charlotte har udgivet bogen 

“Skriv med glæde” og er ekspert i 

området creative writing. Skolelærer og 

forfatter Christine Lund Jacobsen har til 

projektet udviklet en didaktisk plan, som 

er skrevet i samtykke med Charlotte 

Wegener. Den sætter fokus på de 

tungtvejende fordele, der kan hentes i at 

udvikle kreative skriveformer. Det er her 

innovative kræfter udvikles og styrkes. 

Glæden ved at fortælle og at skrive en 

historie er med til at skabe stærke 

transformative kræfter ved de unge, som 

kan bruges i uddannelse, men langt 

vigtigere; som en indre styrke og en 

indre kraft, der kan trækkes på i livets 

udfordringer. 

Om creative writing konkluderer 

Christine med udgangspunkt i teori fra 

Charlotte Wegener: 

At skrive er en del af det at være et 

menneske i verden. Det er en måde at 

fordøje sin omverden på og skabe nyt. 

Kreativ skrivning er noget alle kan lære. 

Det handler om at få en vane, hvor man 

øver sig over længere tid - på samme 

måde som hvis man træner sig op til at 

løbe et maraton. Men det handler lige så 

meget om at kaste sig ud i det og 

opdage, hvad der sker, når man bare 

skriver løs. Selvom danskfaget har flere 

mål end blot at lære eleverne at skrive, 

kan skolen sagtens understøtte 

elevernes kreative skriveudvikling. Det 

vigtigste er at få erfaringer med, at det 

kan være sjovt og give energi at skrive. 5

-10 minutters daglig skrivning i en 

længere periode - enten som lektie eller 

i klasseværelset - kan gøre meget for 

den personlige skriveudvikling. Målet er 

ikke at skrive perfekte tekster. Men man 

kan lære at bruge skrivning til forskellige 

formål: som opvarmning, som 

undersøgelse og afprøvning af idéer 

eller som en måde at kommunikere og 

skrive til andre læsere på. Kort sagt 

handler Creative writing om at skabe 

noget nyt på sin egen måde. 

 

Hvad er Ny Nordisk? 

Som opstart til projektet var vi optaget 

af, hvordan vi kunne definere det nye 

nordiske. Vi ved ny nordisk ude i verden 

rimer på nye måder at lave mad på, men 
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vi sad midt i Skam-bølgen, som satte 

nye højder for unge, som nåede 

hinanden gennem den gode fortælling 

og en fælles forståelse af nordisk 

ungdom. Josephine Valentin 

studerende ved Nordisk sprog og 

litteratur fra Aarhus Universitet, som 

har været med fra projektets start, fik til 

opgave at omsætte en fælles proces i 

projektet, så den kunne indeholde alle 

vores forståelser. I denne brainstorm 

deltog også 15 nordjyske unge 

skriveglade fra Brønderslev 

Forfatterskole, som også gav deres syn 

på det særlige nordiske fællesskab.  

Derefter stod vi med projektets 

definition: 

 

I norden har vi en fælles mentalitet, 

Ny Nordisk er et projekt, der søger 

at finde ud hvad denne identitet betyder 

for ungdommen. Ved at tage 

udgangspunkt i sproget og give ordet til 

de unge selv, søger Ny Nordisk at danne 

bro mellem Danmark, Norge og Sverige. 

Bibliotekerne står som en central rolle i 

dette samarbejde, hvor dannelse, 

identitet og litteratur er vigtige bindeled 

for at finde ud af, hvad ny nordisk er, 

ikke for os, men den kommende 

generation. 

 

Workshops: 

Projektet har afviklet kreative 

skriveworkshops i alle tre nordiske 

lande, og det er gået ovenud godt på alle 

de tre deltagende biblioteker.  I oktober 

’17 var vi i Danmark, i januar ’18 i Norge 

og slutteligt i februar ’18 i Sverige. Det 

vil sige at vores målsætning er nået, og 

vi kom i land med succes på alle tre 

nordiske workshops. 

Alle teksterne er korrekturlæst i de 

pågældende lande, og er nu samlet i et 

temabasseret undervisningsmateriale. 

Vi har haft skolelærer Nikoline Asmund 

Thomsen til selve udarbejdelsen, 

således at materialet modsvarer 

folkeskolernes læringsmål i 

udskolingsklasserne. Nu kan skolerne 

tilgå materialet og vi har allerede haft 

stor interesse fra folkeskoler og 

gymnasier i Brønderslev og 

Frederikshavn. 

Vores tre workshops i Danmark, Norge 

og Sverige har alle produceret gode 

tekster og digte fra de unge. 

Nøglestenen for at udvikle 

workshopsene, og senere 

undervisningsmaterialet var, at de unge 

er blevet undervist af professionelle 

forfattere og digtere. I Danmark var 

forfatter Emma Elisabeth Nielsen 

underviser, i Norge havde vi forfatter 

Neha Naveen med og i Sverige var Oliva 

Bergdahl underviser både som digter og 

forfatter. Desuden har vi haft tilknyttet 

Peter Dyreborg, Lasse Nyholm Jensen 

og Christine Lund Jacobsen. 

 

Ved at vælge forfattere som selv er vant 

til at arbejde seriøst med ord, og som 

ved, hvordan men nedfælder tanker på 

papiret åbnes der for en helt anden 

dialog mellem deltager og underviser, 

end almindeligere undervisere kan 

facilitere. 

 

Udfordringer og læringspunkter 

Projektet har været en sjov og 

spændende udfordring. Der er ingen 

tvivl om, at et projekt med tre lande, tre 

biblioteker og tre hold unge er en stor 

opgave. Der skal koordineres og det er 

super vigtigt, at der er god tid til det 

hele. Gevinsten er dog også let at få øje 

på, vi kan utrolig meget sammen, vi 

ligner hinanden utrolig meget, og når 

” 

” 



10 

 

samarbejdet fungerer, har vi samme 

værdier for succes og hvad der er det 

vigtige. 

Nogle pointer fra arbejdet er: 

• Kun piger – og de kræver 

opsøgende arbejde 

Det er ikke let at få fat i den skrivende 

gruppe, de skal gerne prikkes til, 

opsøges og spørges. Det kræver gode 

relationer til forældre, skolelærer og de 

unge selv. I evalueringen fremhæver 

deltagerne især deres mødre, som dem 

der finder tilbuddene, og der de har hørt 

om workshoppen fra. 

• Gevinsten er meget trofaste  

biblioteksbrugere 

Når de unge har gennemgået en 

workshop er der en særlig mulighed for 

at knytte de unge til biblioteket, særligt, 

hvis de medarbejdere der har deltaget er 

til at kontakte. Det handler om de 

personlige relationer, kan man lige 

sende en sms, når man er i huset, og 

kan vi som medarbejdere invitere de 

unge til de arrangementer, vi tænker der 

passer. Der er også grobund for tilbud 

som videre skriveklub eller læseklubber 

for unge. 

• Nordisk samarbejde kræver tid 

og mange mails 

Der er ingen tvivl om at skabe tillid 

kræver tid, og det er forståeligt, at 

bibliotekerne vil være sikre på, at de får 

en god oplevelse, før de lader deres 

unge deltage. En personlig kontakt 

fungerer bedst. Det var også godt, at vi 

afholdte vores danske workshop først, 

hvor vi inviterede vores nordiske 

samarbejdspartnere til at deltage. Vi 

producerede også alt 

informationsmateriale, og fik det oversat 

af gode nordiske kollegaer. Det gjorde, 

at det hele fremstod professionelt og let 

at gå til. 

• Det nordiske sprog kan forstås, 

når bare vi skruer ned for 

tempo og op for mimik 

Heldigvis viste det sig også, at det var 

virkeligt let at forstå hinanden. Vi kunne 

lege, snakke og grine sammen. 

Forfatterne gjorde noget af 

oversætterarbejdet, når det blev teknisk, 

men igen gjorde en god forberedelse og 

god tid en forskel. 

 

Mod undervisningsmateriale 

I udarbejdelsen af 

undervisningsmaterialet har det været 

vigtigt, at materialet passer ind i 

skolernes formål og læringsmål. Vi har 

desuden arbejdet med, at materialet 

bliver så let at gå til som muligt. Der er 

udarbejdet videoforklaringer til 

opgaverne, ligesom materialet bliver 

inddelt i emner, der passer til teksterne. 

Alle nordiske tekster er på skrift og 

video, det er altså muligt at høre teksten, 

og se dem der har skrevet den. Vi har 

oplevet at ved at bruge både tekst, lyd 

og billede gør det sproget lettere at 

forstå. 

Materialet bindes sammen med de 

videoer og interview som er lavet af 

Ungdomsskolens Tv Hold i Brønderslev 

Kommune kyndigt styret af Jessica de 

Miguel. Vi har interview om kreativ 

skrivning med elever fra alle hold samt 

de tilknyttede forfattere. Skulle nogen få 

brug for yderligere materiale har vi på 

vores blog skrevet om alle elementerne i 

vores projekt. 

 

En titel 

De nordiske sprog er på mange måder 

ens, men noget af det vi lærte var, at der 

dog også er mange forskelle. Vi kan 

bruge de samme ord som rar og rolig, 
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men de betyder absolut ikke det samme, 

og vi danskere skulle også tælle 

omvendt. Men ud af det kom der også 

den forunderlighed, at det at gemme et 

dokument, hedder noget forskelligt på 

de tre sprog: ”at gemme” ”at lagre” og 

”at spara”, så det har givet vores 

tekstsamling den finurlige titel: ”at 

gemme, lagre og spare”… 

At gemme handler jo på mange måder 

om identitet at gemme på det inden i, 

som gennem ungdommen skal springe 

ud, at gemme på en hemmelighed, at 

gemme noget til senere, at gemme sin 

tekst, så den kan læses af andre. 

Vi har været heldige i projektet at kunne 

få støtte til vores aktiviteter fra 

Kulturstyrelsen, Fra Børns møde med 

kunsten, fra Edvard Pedersens 

Biblioteksfond og fra Nordisk 

Kulturfond samt bibliotekerne i 

Brønderslev- og Frederikshavn 

kommune. Det betyder at vi har kunnet 

få projektet til at lykkes. Vi har kunnet 

invitere de unge fra Norge og Sverige til 

besøg i Frederikshavn og sammen finde 

fælles nordisk sprog i nye fortællinger.  

Vi har fået designet et flot og let 

anvendeligt undervisningsmateriale, 

som efter projektet kan bruges i 

skolerne fremover. 

Projektet efterlader et stærkt nordisk 

netværk, som kan bruges i nye 

sammenhænge, men som også åbner 

muligheden for nye idéer og snitflader.  
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Forord 

Prosjektet Ny Nordisk 

Ny Nordisk er et litterært prosjekt med 

fokus på dannelse og identitet sett i et 

prisme av nordisk litteratur - for hva betyr 

det å vokse opp hvor vi gjør, og hva får vi 

med oss i en litterær og 

identitetsdannende ryggsekk? I 

Nordjylland går fergerutene som et 

tydelig spor fra Frederikshavn til Oslo og 

Göteborg, men hva skjer, hvis vi forfølger 

dette sporet i en litterær forståelse som 

en dannelsesferge, som forbinner oss 

mere enn det skiller oss? I prosjektet Ny 

Nordisk har vi oppdyrket de litterære 

fellesskap med fokus på de unge. Vi har 

samlet unge fra Brønderslev og 

Frederikshavn, Kungsbacka i Sverige og 

Ski i Norge. Missionen var klar: kan de 

unge samles i ny nordisk litteratur om 

seg selv, ungdommens 

identitetsoppbygging og livet som ung? 

Bibliotekene i Brønderslev og 

Frederikshavn tok utfordringen opp og 

dermed oppstod prosjektet Ny Nordisk. 

 

Formålet har vært å utvikle et nytt,  

spennende undervisningsmateriell til 

alle landets folkeskoler og bibliotek, som 

i den kreative undervisningen kan jobbe  

innovativt med dannelse, identitet og 

nordisk litteratur. Unge fra de tre byer 

har i løpet av workshops lest, hørt og 

skrevet seg ind i deres egne lokale 

kontekster og via egenprodusert 

litteratur gjengitt hva de får med seg 

derfra, og hvor de kommer fra. 

 

Biblioteket kan med deres store viten og 

kjennskap til litteraturen formidle det 

nordiske perspektivet med de unge i 

sentrum. Akkuratt nå er det en tendens, 

som igjen peker mot det nordiske felles 

ungdomsperspektiv, blandt annet fra 

suksessen av den norske serien Skam og 

nå et motstykke i serien Blank. Serien 
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viser tydelig de forskjell og allikevel 

tungtveiende fellesrelasjoner unge har 

på tvers av de nordiske land - et 

perspektiv som har vært glemt i 

dreiningen mot de engelsktalende land. 

Akkuratt nå seirer nordisk litteratur seg 

gjennom verden, og her bør unges 

stemme medtas. Med inspirasjon i 

metoden creative writing har litteraturen 

vært i sentrum i prosjektet Ny Nordisk - 

skriving gjennem lesing og kreative 

prosesser. 

 

Hva er Creative Writing? 

En av prosjektets samarbeidspartnere er 

Charlotte Wegener, lektor ved Aalborg 

Universitet. Charlotte har utgitt boka 

“Skriv med glæde” og er ekspert i 

området creative writing. Skolelærer og 

forfatter Christine Lund Jacobsen har 

utviklet en didaktisk plan til prosjektet, 

som er skrevet i samtykke med Charlotte 

Wegener. Den setter fokus på de 

tungtveiende fordeler som kan hentes i å 

utvikle kreative skriveformer. Det er her 

innovative krefter utvikles og styrkes. 

Gleden ved å fortælle og skrive en 

historie er med til å skape sterke 

transformative krefter hos de unge som 

kan brukes i utdannelse, men langt 

viktigere; som en indre styrke og en indre 

kraft, som kan trekkes på i alle livets 

utfordringer. 

 

Om creative writing konkluderer 

Christine med utgangspunkt i teorien fra 

Charlotte Wegener: 

Å skrive er en del av det å være et 

menneske i verden. Det er en måte å 

fordøye omverdenen sin på og skape 

nytt. Kreativ skriving er noe alle kan 

lære. Det handler om å få en vane, hvor 

man øver seg over lengere tid - på 

samme måte som hvis man trener opp til 

å løpe et maraton. Men det handler like 

mye om å kaste seg ut i det og oppdage 

hva som skjer, når man bare skriver løs. 

Selvom danskfaget har flere mål enn 

bare å lære elevene å skrive, kan skolen 

klart understøtte elevenes kreative 

skriveutvikling. Det viktigste er å få 

erfaringer med, at det kan være gøy og gi 

energi å skrive. 5-10 minutters daglig 

skriving i en lengere periode - enten som 

lekser eller i klasserummet - kan gjøre 

mye for den personlige skriveutviklingen.  

Målet er ikke å skrive perfekte tekster. 

Men man kan lære å bruke skriving til 

forskjellige formål: som oppvarming, som 

undersøkelse og avprøving av idéer eller 

som en måte å kommunisere og skrive til 

andre lesere på. Kort sagt handler 

Creative Writing om å skape noe nytt på 

sin egen måte. 

 

Hva er ny nordisk? 

Som oppstart til prosjektet var vi opptatt 

av hvordan vi kunne definere det nye 

nordiske. Vi vet at ny nordisk ute i verden 

rimer på nye måter å lage mat på, men vi 

satt mitt i Skam-bølgen som satte nye 

høyder for unge, som nådde hverandre 

gjennom den gode fortellingen og en 

felles forståelse av nordisk ungdom. 

Josephine Valentin, student ved Nordisk 

språk og litteratur fra Aarhus Universitet, 

og som har vært med fra prosjektets 

start, fikk oppgaven å omsætte en felles 

prosess i prosjektet, så den kunne 

inneholde alle våre forståelser. I denne 

brainstormen deltok også 15 nordjyske 

unge skriveglade fra Brønderslev 

Forfatterskole, som også ga deres syn på 

det særlige nordiske fellesskapet.  
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Deretter sto vi med prosjektets 

definisjon: 

I norden har vi en felles mentalitet. 

Ny Nordisk er et prosjekt, som søker 

å finne ut hva denne mentaliteten 

og identiteten betyr for ungdommen. 

Ved å ta utgangspunkt i språket og gi 

ordet til de unge selv, søker Ny Nordisk å 

danne bro mellem Danmark, Norge og 

Sverige. Bibliotekene står som en sentral 

rolle i dette samarbeid, hvor dannelse, 

identitet og litteratur er viktige bindeledd 

for å finne ut av hva ny nordisk er, ikke 

for oss, men den kommende 

generasjonen. 

 

 

Planlegging av ”En verden av Skam” – nå 

på skolen 

I våren 2017 hadde vi på bibliotekene i 

Brønderslev og Frederikshavn et 

foredrag om Skam og etterfølgende ble 

foredraget tilbudt til skolene i 

Frederikshavn Kommune og Brønderslev 

Kommune og tilbudet ble tatt 

overveldende godt imot. Vi fikk tatt hull 

på biblioteket som en debatarena, vi 

diskuterte bl.a. synet på 

homoseksualitet; hvordan litteratur, 

serier og film klassisk portretterer emnet. 

Vi diskuterte også seriens 

tverrmedialitet, og hvordan den speilte 

de unges egne medievaner, som zapper 

fra det ene til det annet. Vi fikk også 

grundig avlivet flow-tv, som veldig få av 

de unge tenkte på som den måte de så 

TV. YouTube og Instagram var til 

gjengjeld de klare favoritter.  

 

Workshops 

Ny Nordisk har nådd en avgjørende 

milepel, da vi har avviklet workshops i 

alle tre nordiske land, og det gikk veldig 

godt på alle de tre deltakende bibliotek.  I 

oktober ’17 var vi i Danmark, i januar ’18 i 

Norge og til slutt i februar ’18 i Sverige. 

Det vil si at målsettingen vår er nådd, og 

vi kom i land med suksess på alle tre 

nordiske workshops. 

Alle tekstene er korrekturlest i de 

pågjeldende land og er nå samlet i et 

temabasert undervisningsmateriell. Vi 

har hatt skolelærer Nikoline Asmund 

Thomsen til selve utarbeidelsen, slik at 

materiellet motsvarer folkeskolenes 

læringsmål i utskolingsklassene. Nå har 

skolene adgang til materiellet og vi har 

allerede hatt stor interesse fra folkeskoler 

og gymnaser i Brønderslev og 

Frederikshavn. 

Våre tre workshops i Danmark, Norge og 

Sverige har alle produsert gode tekster 

og dikt fra de unge. Nøkkelsteinen for å 

utvikle workshopsene, og senere 

undervisningsmateriellet, var at de unge 

er blitt undervist av profesjonelle 

forfattere og diktere. I Danmark var 

forfatter Emma Elisabeth Nielsen 

underviser, i Norge hadde vi forfatter 

Neha Naveen med og i Sverige var Oliva 

Bergdahl underviser både som dikter og 

forfatter. Dessuden har vi hatt Peter 

Dyreborg, Lasse Nyholm Jensen og 

Christine Lund Jacobsen tilknyttet. 

Ved å vælge forfattere som selv er vant til 

å jobbe  seriøst med ord, og som vet 

hvordan men nedfeller tanker på papir 

åpnes det for en helt annen dialog 

mellom deltaker og underviser enn 

almindelige undervisere kan fasilitere. 

 

Utfordringer og læringspunkter 

Prosjektet har vært en gøy og spennende 

utfordring. Det er ingen tvil om at et 

prosjekt med tre land, tre bibliotek og tre 

” 

” 
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lag unge er en stor oppgave. Det skal 

koordineres og det er svært viktig at det 

er god tid til det hele. Gevinsten er dog 

også lett å få øye på; vi kan utrolig mye 

sammen, vi likner hverandre mye, og når 

samarbeidet fungerer, har vi samme 

verdier for succes. 

Noen poeng fra arbeidet er: 

• Bare jenter – og de krever 

oppsøkende arbeid 

Det er ikke lett å få tak i denne skrivende 

gruppen; de skal gjerne prikkes til, 

oppsøkes og spørres. Det krever gode 

relasjoner til foreldre, skolelærere og de 

unge selv. I evalueringen fremhever 

deltakerne spesielt deres mødre, som 

dem som finner tilbudene, og som har 

hørt om workshoppen. 

• Gevinsten er trofaste 

biblioteksbrukere 

Når de unge har gjennomgått en 

workshop er det en spesiell mulighet for 

å knytte de unge til biblioteket, særlig 

hvis de medarbeidere som har deltatt er 

til å kontakte. Det handler om de 

personlige relasjoner; kan man sende en 

sms, når man er i huset, og kan vi som 

medarbeidere invitere de unge til de 

arrangementer, vi tenker passer. Det er 

også grobunn for tilbud som videre 

skriveklubb eller leseklubber for unge. 

• Nordisk samarbeid krever tid og 

mange mails 

Det er ingen tvil at å skape tillit, krever 

tid, og det er forståelig at bibliotekene vil 

være sikre på at de får en god opplevelse 

før de lar deres unge delta. En personlig 

kontakt fungerer best. Det var også godt 

at vi hadde vår danske workshop først, 

hvor vi inviterte våre nordiske 

samarbeidspartnere til å delta. Vi 

produserte også alt 

informasjonsmateriell og fikk det oversatt 

av gode nordiske kolleger. Det gjorde at 

det hele fremsto profesjonelt og lett å gå 

til. 

• Det nordiske språk kan forstås, når 

bare vi skrur ned for tempo og opp 

for mimikk 

Heldigvis viste det seg også at det var 

virkelig lett å forstå hverandre. Vi kunne 

leke, snakke og le sammen. Forfatterne 

gjorde noe av oversetterjobbet når det 

ble teknisk, men igjen gjorde en god 

forberedelse og god tid en forskjell. 

 

Mot undervisningsmateriell 

I kompileringen av 

undervisningsmateriellet har det vært 

viktig at materiellet passer ind i skolenes 

formål og læringsmål. Vi har dessuten 

jobbet med at materiellet blir så lett å gå 

til som mulig. Det blir utarbeidet 

videoforklaringer til oppgavene, og 

materiellet blir inddelt i emner som 

passer til tekstene. Alle nordiske tekster 

er på skrift og video så det er altså mulig 

å høre teksten og se dem som har skrevet 

den. Vi har opplevd at ved å bruke både 

tekst, lyd og bilde gjør det språket lettere 

å forstå. 

Materiellet bindes sammen med de 

videoer og intervju som er laget av 

Ungdomsskolens TV-hold i Brønderslev 

Kommune. Vi har intervju om kreativ 

skriving med elever fra alle lag og de 

tilknyttede forfattere. Skulle noen få bruk 

for ytterligere materiell har vi på bloggen 

vår skrevet om alle elementene i 

prosjektet vårt. 

 

En tittel 

De nordiske språk er på mange måter lik, 

men noe av det vi lærte var at det også er 

mange forskjell. Vi kan bruke de samme 
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ordene som rar og rolig, men de betyr 

absolutt ikke det samme, og vi danskere 

skulle også telle omvendt. Men ut av det 

kom det også den særhet, at det å 

gjemme et dokument heter noe 

forskjellig på de tre språk: ”å gjemme” 

”at lagre” og ”at spara”, så det har gitt 

tekstsamling vår den finurlige tittel: ”at 

gemme, lagre og spare”… 

Å gjemme handler jo på mange måter 

om identitet - å gjemme på det inni, som 

gjennem ungdommen skal springe ut, å 

gjemme på en hemmelighed, å gjemme 

noe til senere, å gjemme teksten sin så 

den kan leses av andre. 

 

Prosjektets videre drift 

Vi har vært heldige å kunne få støtte til 

våre aktiviteter fra Kulturstyrelsen,  fra 

Børns møde med kunsten, fra Edvard 

Pedersens Biblioteksfond og fra Nordisk 

Kulturfond samt bibliotekene i 

Brønderslev  og Frederikshavn 

Kommune. Det betyr at vi har kunnet få 

prosjektet til å lykkes. Vi har kunnet 

invitere de unge fra Norge og Sverige til 

besøk i Frederikshavn og sammen finne 

felles nordisk språk i nye fortellinger.  

Vi har fått designet et flott og lett 

anvendelig undervisningsmateriell som 

kan brukes i skolene fremover etter 

prosjektet. 

Prosjektet resulterer i et sterkt nordisk 

nettværk som kan brukes i nye 

sammenheng, og som også åpner 

muligheten for nye idéer og grensesnitt.  
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Förord 

Projekt Ny Nordisk  

Ny Nordisk är ett litterärt projekt med 

fokus på bildandet och identitet ses i en 

prisma av nordisk litteratur  

-för vad det innebär att växa upp, där vi 

gör och vad vi kommer att ha med oss i 

en litterärt och identitetsbildande 

ryggsäck? I Nordjylland går det 

färjelinjer som ett klart spår från 

Frederikshavn till Oslo och Göteborg, 

men vad händer om vi får följa denna väg 

i en litterär förståelse, som en 

utbildningsfärja som förbinder oss mer 

än vad som skiljer oss? I projektet Ny 

Nordisk har vi odlat de litterära 

samhällena med fokus på de unga. Vi har 

samlat ungdomar från Brönderslev och 

Frederikshavn, Kungsbacka i Sverige 

och Ski i Norge. Uppdraget var klart: Kan 

unga människor samlas i ny nordisk 

litteratur om sig själva, 

ungdomsidentitetsutveckling och livet 

som ung? Biblioteken i Brönderslev och 

Frederikshavn tog upp denna utmaning 

och skapade därmed ett nytt nordiskt 

projekt. 

 

Syftet har varit att utveckla nya 

spännande undervisningsmaterial för 

hela landets grundskolor och bibliotek, 

vilket i en kreativ utbildning kan fungera 

innovativt med utbildning, identitet och 

nordisk litteratur. Ungdomar från dessa 

tre städer har under workshops, läst, 

lyssnat och skrivit in sig i sina egna 

lokala sammanhang och genom 

egenproducerade litteratur återgivit vad 

de får med sig från deras ursprung. 

 

Biblioteket, med sin omfattande kunskap 

och kännedom om litteratur, förmedla 

det nordiska perspektivet till de unga i 

centrum. Just nu finns det en tendens 

som igen pekar på nordiska 

gemensamma ungdomsperspektivet, 



18 

 

bland annat från successen för den 

norska serien Skam och nu i framgången 

i Blank-serien. Serierna visar tydligt 

skillnad och de tunga viktiga 

gemensamma relationerna som 

ungdomar har i de nordiska länderna - 

ett perspektiv som har glömt bort i 

utveckling med engelska talande länder.  

Just nu växer nordisk litteratur sig 

igenom världen, och här bör ungdoms 

röst tas med. Med inspiration i Creative 

Writing har litteraturen varit fokus för 

projektet Ny Nordisk - både genom 

skrivning, läsning och kreativa 

processer. 

 

Vad är Creative Writing? 

En av projektets partner är Charlotte 

Wegener, docent vid Aalborg 

Universitet. Charlotte har publicerat 

boken "Skriv med glädje" och är en 

expert inom kreativ skrivning. Skollärare 

och författare Christine Lund Jacobsen 

har utvecklat en didaktisk plan för 

projektet, i samförstånd skrivet med 

Charlotte Wegener. Fokus på de viktiga 

fördelar som kan uppnås vid utveckling 

av kreativa skrivstilar. Här utvecklas och 

förstärks innovativa krafter. Glädjen att 

berätta och skriva en historia bidrar till 

att skapa starka transformativa krafter 

bland de unga som kan användas i 

utbildning, men betydligt viktigare; som 

en inre styrka och en inre kraft som kan 

dras i alla utmaningar i livet.  

 

På creative writing konkludera Christine 

utifrån teori från Charlotte Wegener: Att 

skriva är en del av att vara en människa i 

världen.  

Det är ett sätt att smälta sin omvärld och 

skapa nya. Kreativt skrivande är något 

som alla kan lära sig. Det handlar om att 

få en vana där man övar sig länge, precis 

som om man tränar upp sig till att 

springa ett maraton. Men det handlar 

lika mycket om att kasta sig in i det och 

upptäcka vad som händer när du bara 

skriver löst. Det viktigaste är att få 

erfarenhet till att det kan vara kul och ge 

energi till att skriva. Dagligt skrivande i 5

-10 minuter i en längre period - antingen 

som en läxa eller i klassrummet - kan 

göra mycket för den  personliga 

skrivutvecklingen. Målet är inte att skriva 

perfekta texter. Men man kan lära sig att 

använda skrivning för olika ändamål: 

som uppvärmning, som att granska och 

testa idéer eller som ett sätt att 

kommunicera och skriva till andra läsare.  

 

Kort sagt handlar Creative Writing om 

att skapa något nytt på egen väg. 

 

Vad är Ny Nordiskt? 

Som uppstart på projektet var vi 

medvetna om hur vi kunde definiera den 

nya norden.  

 

Vi vet att Ny Nordisk i världen betyder 

nya sätt att laga mat, men vi satt mitt i 

Skamvågen som satte nya höjder för 

ungdomar som nådde varandra genom 

den goda historien och en gemensam 

förståelse för nordisk ungdom.  

Josephine Valentin studerar nordiska 

språk och litteratur vid Aarhus 

Universitet, har varit med i projektets 

från början, fick en uppgift att översätta 

en gemensam process i projektet så att 

det innehöll alla våra förståelser.  

I den här brainstormingen deltog också 

15 nordjyska unga skriventusiaster från 

Författarskolan i Brönderslev, som också 

gav deras synpunkter på det speciella 

nordiska samhället. 
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Där ut av kom projektets definition: 

I norden har vi en gemensam 

mentalitet. Ny Nordisk är ett projekt 

som syftar till att ta reda på vad denna 

mentalitet och identitet betyder för 

ungdomar. Genom ursprung av språket 

och ge ordet till de unga, söker Ny 

Nordisk en bro mellan Danmark, Norge 

och Sverige. Biblioteken har en central 

roll i detta samarbete, bildning, identitet 

och litteratur är viktiga för att läsa vad 

den Ny Nordisk är, inte för oss, men för 

nästa generation.  

 

 

Planerar "En värld av skam" - Nu på 

skolan 

Under våren 2017 hade vi på biblioteken i 

Brönderslev och Frederikshavn ett 

arrangemang på Skam och därefter blev 

arrangemanget erbjudet på skolorna i 

kommunen Frederikshavn och 

Brönderslev kommun och erbjudandet 

blev väl mottagen med överväldighet.  

Vi använde biblioteket som en debatt 

arena, vi diskuterade Synen på 

homosexualitet.  

Hur litteratur, serier och filmer klassiskt 

beskriver motivet.  

Vi diskuterade också seriens tvärmedier 

och hur det speglade sig i ungdomens 

egna medievanor, som hur man byter 

från den ena till den andra.  

Vi avled också kraftigt flow-tv, som 

många av de unga tänkte på som hur de 

tittade på tv. YouTube och Instagram var 

på andra sidan de klara favoriterna. 

 

 

Workshops: 

Ny Nordisk har nått en avgörande 

milstolpe, eftersom vi har genomfört 

workshops i alla tre nordiska länder och 

alla tre deltagande bibliotek hade gått 

väldigt bra.  

I oktober -17 var vi i Danmark, i januari -

18 i Norge och slutligen i februari -18 i 

Sverige.  

Det vill säga vårt mål har uppnåtts och vi 

landade framgångsrikt på alla tre 

nordiska workshops. 

Alla texter är korrekturlästa i de berörda 

länder och samlas nu in i ett tema 

baserad undervisningsmaterial.  

Vi har haft skollärare Nikoline Asmund 

Thomsen för den själva förberedelsen så 

att materialet motsvarar grundskolornas 

läromedel i högstadiets klasserna.  

Nu kan skolorna få tillgång till materialet, 

och intresset från grundskolor och 

gymnasiumskolor i Brönderslev och 

Frederikshavn är väldigt stor. 

Våra tre workshops i Danmark, Norge 

och Sverige har alla producerat bra 

texter och poesi från ungdomarna.  

Nyckeln till att utveckla workshops, och 

senare undervisningsmaterial, var att de 

unga undervisades av professionella 

författare och poeter.  

I Danmark var det författaren Emma 

Elisabeth Nielsen undervisar och i Norge 

hade vi författare Neha Naveen med och 

i Sverige var Oliva Bergdahl som 

undervisade både som poet och 

författare. Dessutom har vi associerats 

oss med Peter Dyreborg, Lasse Nyholm 

Jensen och Christine Lund Jacobsen. 

Genom att välja författare som själva är 

vana vid att arbeta seriöst med ord och 

vet hur man skriver ner tankar på 

papper, öppnar sig en helt annan dialog 

mellan deltagare och lärare, än mer 

generella lärare kan gör. 

 

Utmaningar och inlärningspunkter 

Projektet har varit en rolig och 

spännande utmaning. Det är ingen 

tvekan att ett projekt med tre länder, tre 

bibliotek och tre grupper ungdomar är 

” 

” 
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en stor uppgift.  

 

Det måste finnas samordning och det är 

mycket viktigt att det finns gott om tid för 

allt. Vinsten är också lätt att upptäcka, vi 

kan otroligt mycket ihop, vi liknar 

varandra väldigt mycket och när 

samarbetet fungerar då har vi samma 

värde för framgång. 

 

Några punkter från arbetet är: 

• Endast tjejer - och de behöver 

uppdragsarbete 

Det är inte lätt att ta tag i skrivgruppen, 

skall gärna pekas till, uppsökas och 

ställas frågor till.  

Det kräver bra relationer med föräldrar, 

skollärare och till de unga själv. I 

utvärderingen framtonar deltagarna 

speciellt deras mödrar, som har hittat 

erbjudandet och vart ifrån de har hört 

om workshoppen.  

• Vinsten är väldigt trogen 

biblioteksanvändare 

När ungdomarna har genomfört en 

workshops finns det en speciell 

möjlighet att associera ungdomar med 

biblioteket, speciellt om de anställda 

som har deltagit är kontaktbara. Det 

handlar om personliga relationer, kan 

man bara skicka en SMS när du är i 

huset, och kan vi som anställda bjuda de 

unga till det arrangemanget  som vi 

tycker är lämpliga för dem. Det är också 

en spira till ett vidare förlopp till 

skrivklubb eller läsklubbar för ungdomar. 

• Nordiskt samarbete kräver tid och 

många email 

Det är ingen tvekan om ett förtroende, 

kräver tid, och det är förståeligt, att 

bibliotek skall vara säker på att de får en 

bra upplevelse innan de låter sina 

ungdomar delta. En personlig kontakt 

fungerar bäst. Det var också bra att vi 

höll vår danska workshop och inviterade 

våra nordiska samarbetspartner till att 

deltaga. Vi producerade också allt 

informationsmaterial och fick det 

översatt av bra nordiska kollegor. Det 

gjorde det professionellt och enkelt att 

gå till. 

• Det nordiska språket kan förstås när 

vi bara skruvar ner på tempot och 

upp för mimik 

Lyckligtvis visade det sig att det var 

väldigt lätt att förstå varandra. Vi kunde 

leka, prata och skratta tillsammans. 

Författarna gjorde en del av 

översättningen som fungerade när det 

blev tekniskt, men igen gjorde bra 

förberedelser och bra tid en skillnad. 

 

Mot läromedel 

Vid utarbetandet av 

undervisningsmaterialet har det varit 

viktigt att materialet passar in i skolans 

syfte och inlärningsmål. Vi har också 

arbetat för att göra materialet så enkelt 

som möjligt.  

 

Videoförklaringar görs för uppdragen, 

liksom materialet delas in i ämnen som 

matchar texterna.  

Alla nordiska texter är skrivna och 

inspelade på video, så det är möjligt att 

höra texten och se de som har skrivit 

den. Vi har sett att användandet av både 

text, ljud och bild gör språket lättare att 

förstå. 

 

Materialet är kopplat till videon och 

intervjuer som ungdomsskolans tv-team i 

Brönderslev kommun har stått för.  

Vi har intervjuer om kreativt skrivande 

med elever från alla lag och de 



21 

 

associerade författarna. Om någon 

behöver ytterligare material, har vi skrivit 

på vår blogg om alla delar av vårt projekt. 

 

 

En titel 

De nordiska språken liknar varandra på 

många sätt, men något av det vi lärde 

oss, var att det också finns många 

skillnader.  

Vi kan använda samma ord som rar och 

rolig, men de betyder absolut inte 

detsamma, och danskarna borde också 

räkna tvärtom. Men utöver det kom också 

uppfattningen att spara ett dokument är 

något annorlunda på de tre språken: 

"gemme" "at lagre" och "spara" så det 

har gett vår textsamling den fina titeln: " 

att gemme, lagre och spara "... 

Att spara handlar på många sätt om 

identitet för att spara på det som är inom 

en, hur ungdomar ska springa ut, för att 

gömma i hemlighet, för att spara något 

för senare, för att spara texten så att den 

kan läsas av andra. 

 

Ytterligare drift av projektet 

Vi har haft tur i projektet för att kunna få 

stöd från våra aktiviteter från 

Kulturstyrelsen, Fra Barns möte med 

konsten, från Edvard Pedersens 

biblioteksfond och från Nordiska 

kulturfonden dessutom från biblioteken i 

Brönderslev och Frederikshavn.  

Det innebär att vi lyckats att få projektet 

framgångsrikt genomfört. Vi har bjudit 

ungdomar från Norge och Sverige till att 

besöka Frederikshavn och tillsammans 

hitta gemensamma nordiska språk i nya 

berättelser. 

Vi har utformat ett trevligt och lättanvänt 

undervisningsmaterial som, efter 

projektet, kan användas i skolor i 

framtiden. 

Projektet lämnar ett starkt nordiskt 

nätverk som kan användas i nya 

sammanhang, men öppnar också 

möjligheten till nya idéer och korsningar. 
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Denne introduktion til Creative Writing 

er skrevet af forfatter Christine Lund 

Jakobsen. Hovedinspirationskilden er 

Charlotte Wegeners bog “Skriv med 

glæde - En guide til akademisk 

skrivning” samt interview og foredrag 

med Charlotte Wegener. Charlotte 

Wegener har godkendt følgende 

didaktiske skriv.  

 

Hvad er Creative Writing? 

At skrive er en del af det at være et 

menneske i verden. Det er en måde at 

fordøje sin omverden på og skabe nyt. 

Kreativ skrivning er noget alle kan lære. 

Det handler om at få en vane, hvor man 

øver sig over længere tid - på samme 

måde som hvis man træner sig op til at 

løbe et maraton. Men det handler lige så 

meget om at kaste sig ud i det og 

opdage, hvad der sker, når man bare 

skriver løs. Selvom danskfaget har flere 

mål end blot at lære eleverne at skrive, 

kan skolen sagtens understøtte 

elevernes kreative skriveudvikling. Det 

vigtigste er at få erfaringer med, at det 

kan være sjovt og give energi at skrive. 5

-10 minutters daglig skrivning i en 

længere periode - enten som lektie eller i 

klasseværelset - kan gøre meget for den 

personlige skriveudvikling.  

 

Målet er ikke at skrive perfekte tekster. , 

Men man kan  lære at bruge skrivning til 

forskellige formål: som opvarmning, 

som  undersøgelse og afprøvning af 

idéer eller som en måde at kommunikere 

og skrive til andre læsere på. Kort sagt 

handler Creative Writing om at skabe 

noget nyt på sin egen måde.  

 

Den nordiske dimension og Creative 

Writing 

 

I Fælles Mål for faget dansk forventes 

det, at eleverne får viden om forskelle og 

Unge,  
identitet 
og skrivning 
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ligheder i de tre skandinaviske sprog: 

Svensk, norsk, dansk. Den sproglige 

opmærksomhed og forståelse udbygges 

gennem hele skoleforløbet ved både at 

høre sprogene og arbejde med tekster 

på de tre sprog. Dette materiale 

understøtter dette arbejde, og ønsker 

samtidig at udvide horisonten, så der 

ligeledes er et fokus på forståelse for 

forskelle og ligheder i nordisk identitet 

og kultur. Hvilken opfattelse har jeg af 

mig selv? Af os? Og af hinanden? 

Hvordan lever jeg? Og hvordan opfatter 

jeg verden? 

Omdrejningspunktet for dette arbejde er 

en række tekster produceret af danske, 

svenske og norske unge i forbindelse 

med projektet Ny Nordisk. Teksterne 

bearbejdes ud fra den didaktiske 

tænkning, der ligger i Creative Writing, 

hvor skrivning i sig selv opfattes som 

identitetsarbejde, hvor vi kredser om 

spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvad kan 

jeg? Hvad er tilladt her? Hører jeg til? I 

det følgende uddybes tankerne bag 

Creative Writing. Når vi evner at 

udtrykke os om det poetiske og ikke blot 

det faktuelle, gør det os i stand til at 

være bedre mennesker og forstå 

hinanden, og det, der er anderledes.  

Skrivning som en vane 

 

En af hovedpointerne i Creative Writing 

er at gøre skrivning til en vane, hvor alt 

vi oplever kan bearbejdes på skrift. 

Opvarmning eller “strækøvelser” kan 

være en måde at få gang i sin skrivning 

på. Her er det ikke vigtigt, om man 

skriver klogt eller velformuleret, men 

blot at man får produceret noget tekst, 

fordi det i sig selv skærper ens 

opmærksomhed på den tekst, man skal i 

gang med at producere. Desuden 

medvirker disse øvelser til at få den 

indre kritiker til at tie stille. Mange 

kender den oplevelse, at der er en 

stemme, en indre kritiker, der fortæller 

en at man ikke er god nok, og det kan 

lamme evnen til at skrive, før vi 

overhovedet er i gang. Hvis vi slipper 

forventningen om, at teksten skal være 

perfekt, genial eller nytænkende, kan 

skrivningen udløse juveler. Ved at skrive 

lidt, men ofte fx i form af korte, daglige 

sessioner, bliver udbyttet ofte større, 

Hurtigskrivning 

Skriv løs i hånden eller på computer uden at læse eller rette i det, du 

skriver. Afsæt kort tid og brug alarm. Stop ikke undervejs - hvis du 

bliver selvkritisk eller går i stå, så skriv om det. Stavning og gramma-

tik er ikke vigtig. Skriv i dit eget sprog. Teksten er kun til dig selv og 

skal ikke vises til nogen. 

  

Der findes mange varianter af opvarmningsøvelser. Se fx i “Skriv 

med glæde” af Charlotte Wegener. 
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fordi man skriver, mens man har energi. 

At skrive på tid fx i form af fem-ti 

minutters daglig hurtigskrivning kan 

være overraskende fordrende for en 

skriveproces.  

 

Hurtigskrivning skal ikke bruges af andre 

end skriveren selv. Måske fik du en idé til 

indholdet, måske en halv sætning eller et 

ord, du vil have med. Måske blev du 

skarpere på din målgruppe. Måske kan 

du bruge meget, og måske kun et enkelt 

ord. Hovedsagen er, at du nu har boostet 

din opstart og sandsynligvis vil kunne 

arbejde mere fokuseret med det videre 

tekstarbejde. Hurtigskrivning kan både 

bruges specifikt på et skriveprojekt eller 

mere generelt som en skriveøvelse, eller 

simpelthen bare til at tømme hovedet for, 

hvad det nu end er fyldt af. Til dette 

formål kan bruges alle mulige udgaver af 

korte øvelser, hvor der skrives løs på tid. 

Fx. tag den første sætning fra en novelle 

og byg videre på den.  

Begrænsninger kan i det hele taget være 

sunde for skriveprocessen. Hvis ikke der 

begrænses på tid, kan plads også være 

en mulighed. Fx øges 

opmærksomheden, når man kun må 

skrive inden for en lillebitte ramme, eller 

max. må skrive sætninger på seks ord. 

Eller når du skal skrive indholdet af din 

tekst i én sætning eller i en sms..  

 

Bliv inspireret 

 

Inspiration kan hentes mange steder. Så 

at se film, lytte til musik og naturligvis 

læse alle mulige former for tekst er en del 

af det at blive god til at skrive. Alt 

behøver ikke være af høj kvalitet. Tag 

gerne udgangspunkt i det eleverne 

læser, ser og hører i forvejen, og supplér 

med værker af kendte og klassiske 

forfattere.  

Inspirationen kommer, når vi taler om 

skrivning som noget glædesfyldt og 

interessant, som fx at tale om, hvor man 

bliver inspireret. Er det musik? I 

biografen? Med venner? Osv. Det 

handler om at få samlet sig et forråd af 

inspirationskilder, der kan omsættes til 

tekst. 

 

Når inspirationen er indsamlet, kan den 

bruges til at bygge videre på: Skriv en 

alternativ slutning. Skriv en scene fra en 

anden persons perspektiv. Tag første 

linje af en novelle og skriv videre. Lav en 

ny titel til en tekst. Skriv en dialog, der 

ikke allerede er i teksten. Tilføj en person 

til teksten osv. Omskriv fra en genre til en 

anden. Ved at parafrasere over andres 

tekster, samler man “byggematerialer” 

sammen, som kan anvendes og 

videreudvikles i ens egne tekster.   

Skrivning er en social proces 

Vi spejler og bevæger os sammen med 

vores omgivelser. I det sociale ligger 

muligheden for at lære af andre - både de 

store mestre og dem, der er umiddelbart 

omkring os. 

 

Læremestrene 

Ved at læse gode tekster af andre, kan 

man stille skarpt på, hvad man kan lade 

sig inspirere af ved den forfatter. Er det 

indholdet? Ordvalget? 

Sætningskonstruktionerne? Osv. 

Analysér dig frem til, hvad det er du som 

lærling vil lære af din læremester - den 

professionelle forfatter.  

Skrivegrupper 

En respektfuld skrivekultur er også 

afgørende for, at processen får lov til at 

folde sig ud. Brug faste eller spontane 

skrivegrupper/skrivemakkere til at vende 
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problemstillinger og spørgsmål med 

hinanden i løbet af processen. For at en 

skrivegruppe skal fungere, er det 

afgørende, at deltagerne føler sig trygge 

ved hinanden og har tillid nok til 

hinanden til at åbne deres tekster for 

hinanden.   

 

Skab en feedbackkultur 

 

Feedback er helt afgørende for at 

producere gode tekster. Ofte venter man 

alt for længe med at få andres øjne på 

sin tekst. Det handler om at få skabt en 

 

Undgå skriveblokeringer 

 

Når man går i stå, kan man skrive om at 

man er gået i stå. Det vigtige er netop at 

fortsætte. Hvis man sætter sig ned og 

venter på at blive ramt af inspiration, sker 

der ofte ingenting. Sørg derfor for at 

bygge et forråd af inspirationskilder som 

gode ord, sætninger, ting eller tag et 

foto, når du ser noget, der måske kan 

bruges i en tekst senere.  

Feedback 

1. Skriv løs i hånden eller på computer uden at læse eller rette i det, 

du skriver. Afsæt kort tid. Skriveren har ordet og siger, hvilken 

type feedback han/hun har brug for. Fokusér på én ting: Indhold, 

struktur eller sprog. 

2. Den, der giver feedback, peger på tre ting: 

a. Det bedste sted - hvad rørte dig? 

b. Noget, der skal væk - er det for langt eller fungerer det ikke? 

c. Noget, der skal være mere af 

Skriveren slutter af med at reflektere højt og sige, om feedbacken har 

været hjælpsom. 

 og brug alarm. Stop ikke undervejs - hvis du bliver selvkritisk eller 

går i stå, så skriv om det. Stavning og grammatik er ikke vigtig. Skriv i 

dit eget sprog. Teksten er kun til dig selv og skal ikke vises til nogen. 

  

Der findes mange varianter af opvarmningsøvelser. Se fx i “Skriv 

med glæde” af Charlotte Wegener. 

 

 



26 

 

kultur, 

hvor 

det er accepteret, at en tekst altid har 

forbedringsmuligheder. Samtidig er det 

også vigtigt at pointere i fx skriveøvelser, 

hvornår vi skriver med “døren lukket” og 

hvornår vi skriver med “døren åben”.  

Ligesom det er vigtigt at opbygge en 

kultur for skrivning, er det lige så vigtigt 

at opbygge en god kultur for feedback. 

Det 

kan 

være svært for eleverne at give feedback, 

derfor kan der med fordel bruges en fast 

struktur:  

 

 Redigér teksten 

 

Ingen tekster er færdige lige efter de er 

skrevet. De fleste forfattere ved, at der 

Du skriver for lidt - Skrivning er en vane, der skal opbygges. 

Undersøgelser viser, at klasser der starter og slutter skoleda-

gen med en fem-minutters skriveøvelse hver dag er mere til-

fredse med at gå i skole. 

Du venter med at skrive, til du har udtænkt det hele i hove-

det - Hovedet skal udfordres til at få noget ned på papir, selv-

om det ikke er færdigt. Lav storyboards eller øvelser, hvor der 

skrives løs. 

Du forsøger at skrive “perfekt” med det samme - Ingen pro-

fessionelle skribenter skriver perfekt i første udkast. Tal om, 

hvordan en skriveproces ser ud, se eksempler fra professio-

nelles processer og arbejd med feedback. 

Du ved ikke, hvem du skriver til og skriver til for bred en 

målgruppe - Vælg en fiktiv person eller en, du godt kan lide 

og gerne vil have som læser. Forestil dig, at du skriver til 

ham/hende. 

Du mister modet og går i stå - Tal om, at det tager tid at skabe 

kvalitet. I starten er det vigtigste at producere, så kommer 

kvaliteten hen ad vejen, efterhånden som du får arbejdet med 

dit indhold, din struktur og dit sprog. 

 Du laver mange overspringshandlinger - Lav en skriveøvel-

se, hvor du beskriver alle dine overspringshandlinger. Uanset 

hvad, der blokerer dig, kan modstanden vendes til en drivkraft 

for at skrive. 

De mest almindelige skriveblokeringer. . .   
Og måder de kan løses på 
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skal mange gennemskrivninger eller 

redigeringsrunder til, før teksten er 

færdig. Læg teksten til side, og vend 

tilbage til den på et senere tidspunkt med 

friske øjne. Tag fx en runde, hvor du 

fokuserer på indholdet. En anden runde, 

hvor du fokuserer på sproget. En tredje, 

hvor du fokuserer på tekstens struktur 

osv. Vent med mikro-redigering som 

retstavning og tegnsætning til sidst. 

Måske kommer dele af teksten ikke med i 

den endelige version, så vent med 

detaljerne til du ved, hvad der skal med. 

Og brug frem for alt andres feedback til 

at gøre teksten bedre. Byt tekster og lav 

ændringsforslag til hinanden. 

 

Lærerens rolle 

 

Lærerens vigtigste rolle er at skabe en 

lethed - at skabe en måde hvor man kan 

være sammen om det at skrive som 

noget glædesfyldt. Alt vi oplever - om 

det så er trist, umotiverende eller 

glædesfyldt - kan bearbejdes gennem 

skrivning. Tal med eleverne om, hvor de 

henter inspiration. Er det musik? I 

biografen? Med vennerne? Og tal med 

dem om, hvordan inspirationskilderne 

kan omsættes til tekst.  

 

Det er afgørende, at læreren fra start gør 

det tydeligt, at der findes mange 

forskellige tilgange til skrivning. Det, der 

fungerer for den ene, fungerer ikke 

nødvendigvis for den anden. Ved at lade 

eleverne arbejde med mange forskellige 

typer øvelser, er chancen størst for at 

ramme noget, som den enkelte elev selv 

kan finde mening i. 

 

 

 

 

 

Andre gode inspirationskilder til 

skrivning og nordisk fokus 

 

• nordeniskolen.org  

• “Flowskrivning”, Bo Skjoldborg, 

bog.  

• “Bird by Bird: Some Instructions 

on Writing and Life”, Anne Lamott, 

bog. 

• “How to be an Explorer of the 

World” Keri Smith, bog.  

• “On Writing: A Memoir of the 

Craft”, Stephen King, bog.  
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Eleven kan læse, forstå og fortolke en tekst på svensk, norsk og dansk 

 

Eleven kan aktivt arbejde med tekster skrevet på forskellige nordiske sprog  

 

Eleven kan reflektere over og diskutere emnet identitet 

 

Eleven kan producere en tekst ud fra emnet identitet 

L   ringsmål 
I projekt 
Ny Nordisk 

E A 
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Følgende undervisningsforløb har til formål at gøre eleverne fortrolige med de 

nordiske sprog samt introducere dem for creative writing. Dels skal eleverne 

arbejde med sprogene, hvor de læser, oversætter og reflektere over forskelle og 

ligheder på sprogene. Dels skal eleverne arbejde kreativt og lave forskellige 

skriveøvelser.  

 

Undervisningsforløbet indeholder 

• Opgavehæfte til eleverne 

• Noveller og Poetry Slams skrevet af unge fra Danmark, Sverige og Norge 

sorteret i underemner 

• Introduktionsvideoer til aktiviteter og opgaver 

• Videoer med oplæsning af poetry slams 

• Et didaktisk grundlag samt mål 

 

 

 

 

 

 

L   rervejledning E A 
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Emnet for undervisningsforløbet er ’identitet’. De unges tekster er inddelt i 

underemnerne 

• Forventningspres 

• Sorg 

• Bryd ud 

• Venskab 

• Valg og konsekvens 

• Muligheder og begrænsninger 

• Tæt på 

• Start 

• I krig og kærlighed 

• Jag, megselv & jeg 

Under hvert af temaerne er der tre tekster på svensk, norsk og dansk (både noveller 

og poetry slams).   

 

Dag 1,  20 minutter i alt 
Førlæsning 

Læreren afspiller introduktionsvideo til forløbet. Videoen lægger op til en kort 

brainstorm på klassen. Snak med eleverne om, hvad de på forhånd ved om 

forskelle og ligheder på svensk, norsk og dansk, samt hvad de tænker om 

emnet ’identitet’ 

 

 Eleverne inddeles i firemands- eller tomandsgrupper  

 

Grupperne får udleveret underemne og tekster dertil, som de læser hjemme til 

dagen efter. Der er meget læsning, hvorfor teksterne er optaget på film. Det 

anbefales, at eleverne hører/ser nogle af teksterne på YouTube, eller at de 

udvælger to eller tre tekster for hvert emne, som de læser og hører/ser.  

 

Dag 2,  4x45 minutter i alt 
Underlæsning 

Del og fortæl, 15. min 

Hver gruppe fortæller kort til klassen, hvad deres underemne er, hvordan dette 

kommer til udtryk i deres tekster, samt hvordan dette passer på overemnet 

’identitet’. 



31 

 

Find klimaks og oversæt, 30 min.  

Hver firemandsgruppe deler sig i to. Tomandsgrupperne udvælger fem-syv 

linjer i henholdsvis den svenske og norske tekst og oversætter. Alle 

firemandsgrupper har derefter både et stykke svensk og norsk tekststykke, 

der er oversat.  

 

Ligheder og forskelle, 20 min.  

Udfyld skemaet med ligheder og forskelle på de nordiske sprog. Evaluer på 

klassen. Tal om sprogenes største forskelle og ligheder og fremhæv ord der 

minder meget om hinanden, og ord der er vidt forskellige.  

 

Efterlæsning 

Byt ord, 15 min. 

Eleverne ser introduktionsvideoen ‘Byt ord’. 

Hvert gruppemedlem udvælger et ord, som passer til deres underemne. Alle fire 

bytter ord, så alle til sidst sidder med fire ord der passer til identitet. Hvert 

gruppemedlem hurtigskriver en tekst, hvor alle emner er med i i 7 min (sæt et 

ur). Bagefter læser de op for hinanden. Denne øvelse skal få gang i ordene, 

så eleverne er varmet op til at skrive poetry slams.  

 

Poetry Slam, 50 min.  

Eleverne ser først video med slams fra de danske, svenske og norske unge. 

Derefter ser de, enten på hele klassen eller i grupper, undervisningsvideoen 

om poetry slams.  

Eleverne skal derefter ud fra deres tekst i ’Byt ord’ skrive et slam. Måske eleverne 

skal se videoerne med slams flere gange.  

 

Feedback, 20 min.  

1. Firemandsgruppen deler sig i to og to. 

2. To og to bytter man og læser hinandens tekster. 

3. Skriveren har ordet og siger, hvilken type feedback han/hun har brug for: 

Indhold, struktur eller sprog. Den anden person giver feedback og peger på tre 

ting: 

  Det bedste sted - hvad rørte dig?  

  Noget, der ikke fungerede. 

  Noget, der skal være mere af.  

4. Skriveren slutter af med at reflektere højt og sige, om feedbacken har været 

hjælpsom.  
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 Oplæsning, 25 min. 

 Eleverne skiftes til at læse højt i grupperne. Derefter læser eleverne højt for 

resten af klassen. 

 

Ekstra-opgaver 

Identitetsøvelse, 15 min. 

Skriv både danske, svenske og norske ord ud fra de forskellige bogstaver, som 

passer til emnet ‘identitet’. Ordene skal starte med det bogstav, de skrives 

ud for. 

 

Skriv kort novelle/scene (ca. 0,5 side) om identitet, 45-50 min.  

Brug teksten fra ‘Byt ord’ eller fra elevernes slams som udgangspunkt og 

skriv din egen tekst om identitet.  

 

 

Denne opgave kan eleverne også lave hjemme som hjemmeopgave.  

 

 

Digt videre, 20 min 

Eleverne vælger hver en af de læste noveller, som de digter videre på. Hvad sker 

der med hovedpersonen, efter novellen stopper?  

 

Film poetry slams, 45 min.  

Få et par af eleverne til at filme de andre elever fremføre deres slams. Eleverne 

klipper det samme, så klassen har en lang video med elevernes fremførelser. 

Se den sammen med klassen, skolen eller forældre.  

 

 

Brug denne opgave til at differentiere. Vælg to eller tre elever til denne 

opgave som enten er blevet meget hurtigt færdige, eller som kan have 

svært ved nogle af de andre opgaver.   

 

 

TIP 

TIP 
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I undervisningsforløbet er der nogle ekstra-opgaver, som eleverne kan 

lave . Enten kan elever der bliver hurtigt færdige lave disse, eller du 

kan forlænge forløbet ved at ændre dem til skal-opgaver.  

 

 

 

Til flere af aktiviteterne følger en introduktionsvideo.  

Videoerne kan findes på vores YouTube-kanal Ny 

Nordisk. 

      www.llk.dk/zu6a85 

 

 

 

 

Du kan forlænge forløbet ved efterfølgende at arbejde med novellen 

som genre og tage udgangspunkt i novellerne fra Ny Nordisk. 

Extraopgaver 

TIP 

Introduktionsvideo 
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I undervisningsforløbet er der nogle ekstra-opgaver, som eleverne kan lave (Inge laver et form 

for symbol ud for disse). Enten kan elever der bliver hurtigt færdige lave disse, eller du kan 

forlænge forløbet ved at ændre dem til skal-opgaver.  

 

Til flere af aktiviteterne følger en introduktionsvideo. Ud for disse aktiviteter ses dette symbol: 

Inge laver symbol 

 

Tip: Du kan forlænge forløbet ved efterfølgende at arbejde med novellen som genre og tage 

udgangspunkt i novellerne fra Ny Nordisk. 
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Se introduktionsvideo til forløbet og brainstorm på 

klassen. 

www.llk.dk/6osk19 

 

Emnerne der kan vælges imellem er:  

• Forventningspres 

• Sorg 

• Bryd ud 

• Venskab 

• Valg og konsekvens 

• Muligheder og begrænsninger 

• Tæt på 

• Start 

• I krig og kærlighed 

• Jag, megselv & jeg 

 

Opgaver 
Introduktionsvideo 
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Alle emner indeholder både danske, svenske og norske noveller og poetry slams. I 

læser og hører teksterne hjemme til dagen efter. Sammen med jeres lærer udvælger 

I de tekster I hver i sær skal læse og se på YouTube.  

 

Del og fortæl 

Hver gruppe fortæller kort til klassen, hvad deres underemne er, hvordan dette 

kommer til udtryk i deres tekster, samt hvordan dette passer på emnet.  

 

Find klimaks og oversæt 

Hver firemandsgruppe deler sig i to. Tomandsgrupperne udvælger fem-syv linjer i 

henholdsvis den svenske og norske tekst og oversætter. Alle firemandsgrupper har 

derefter både et stykke svensk og norsk tekststykke, der er oversat.  

 

Ligheder og forskelle 

Udfyld skemaet med ord der ligner om hinanden, og ord der ikke ligner hinanden.  

Brug evt. Google. 

  DANSK SVENSK NORSK 

LIGHEDER Solbrændt Brent av sola Solbrent 

FORSKELLE Lagkage Tärte Bløtkage 
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I ser introduktionsvideo til ‘Byt ord’. 

www.llk.dk/xo4gj1 

 

 

Hvert gruppemedlem udvælger et ord, som passer til deres underemne. Alle fire 

bytter ord, så alle til sidst sidder med fire ord der passer til identitet. Hvert 

gruppemedlem hurtigskriver en tekst, hvor alle emner er med. Bagefter læser I op for 

hinanden.  

 

 

 

Se video med poetry slams og video om 

undervisning heri. Brug teksten fra ‘Byt ord’ til 

inspiration og skriv dit eget slam.  

www.llk.dk/0ur3i0            

 

Feedback to og to  

Firemandsgruppen deler sig i to og to.  

To og to bytter og læser I hinandens tekster.  

Skriveren har ordet og siger, hvilken type feedback han/hun har brug 

for: Indhold, struktur eller sprog. 

Den anden person giver feedback og peger på tre ting:  

  Det bedste sted - hvad rørte dig?  

  Noget, der ikke fungerede. 

  Noget, der skal være mere af.  

5. Skriveren slutter af med at reflektere højt og sige, om feedbacken har været 

hjælpsom.  

 

Oplæsning 

Først øver I jer i at læse op for jeres gruppe. Derefter læser I op for 

klassen.  

 

Byt Ord 

Skriv et poetry slam-

www.llk.dk/coursk7 

www.llk.dk/gu6lei 
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Skriv både danske, svenske og norske ord ud fra de forskellige 

bogstaver, som passer til emnet ‘identitet’. Ordene skal starte med 

det bogstav, de skrives ud for.  

 

I = 

D = 

E = 

N = 

T = 

I = 

T = 

E = 

T =  

 

Brug teksten fra ‘Byt ord’ og skriv din egen tekst om identitet. 

 

 

 

I vælger hver en af de læste noveller, som I digter videre på. Hvad 

sker der med hovedpersonen, efter novellen stopper?  

 

 

 

Film hinandens slams og klip dem sammen til en video.  

 

Identitet 

Skriv kort novelle/scene om identitet 

Digt videre 

Film Poetry Slams 
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Tekster om identitet skrevet af unge fra Norge, Sverige og Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

www.llk.dk/2bt9wk 

 

 

 

 

 

 

 

 

At gemme 
Lagre 
Og spare 
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At passe ind  

af Eva Bach Jeppesen 

Danmark 

 

Hvem er jeg? Det spørger alle mig om. 

Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg?  

Hvis man gentager det nok gange 

begynder det at lyde mærkeligt. Det er 

næsten som om, det mister sin 

betydning. Jeg prøver noglegange at 

gentage det nok gange, for at se om det 

forsvinder helt. Det gør det aldrig.  

For jeg ved ikke, hvem jeg er, og jeg vil 

gerne vide det.  

Jeg ved, hvem andre tror jeg er og endnu 

vigtigere, hvad andre gerne vil have mig 

til at være.  

Mor vil gerne have mig til at være 

advokat, og som hun siger, for at være 

advokat skal man være dygtig. Far vil 

gerne have mig til at være biolog, og som 

han siger, for at være biolog skal man 

være ambitiøs, passe sin skole og lave 

masser af ekstraarbejde.  

Men hvad vil jeg gerne? Og hvordan 

finder jeg så ud af det?  

Jeg har mange tanker. Sådan siger min 

lærer ihvertfald til mine forældre til alle 

skole-hjemsamtaler. Hun siger også at 

jeg skal prøve at være mere 

nærværende. Forlanger hun, at jeg skal 

slukke for min hjerne?  

Jeg vil gerne være anderledes, og gå i 

andet tøj, og have andre meninger, og 

være stolt over det. Men kan man både 

gøre det og have venner på samme tid?  

Det tror jeg ikke.  

Bare se på Will fra vores klasse. Han er 

emo, eller det kalder han ihvertfald sig 

selv, og så stemmer han Alternativet og 

Forventningspres 
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er meget stolt over det. Han går ikke til 

sport ligesom de andre drenge.   

Han er klog og siger sine meninger højt. 

Han er sig selv, og han er stolt over den 

person, han er.  

Men samtidig har han ikke nogen 

venner. Det lyder meget barskt, men det 

har han ikke. Der er ikke nogen der tør at 

snakke til ham af frygt for at blive 

udstødt af alle dem, som har mange 

venner. Jeg ikke har selv taget mig mod 

til at snakke med ham. Men måske gør 

jeg det en dag.  

 

Jeg har ikke selv mange venner. Eller det 

kommer an på hvordan man ser på det. 

Jeg har folk jeg snakker med og er 

sammen med fredag aften og snakker 

om det nyeste afsnit af Rita med. Men 

jeg ved ikke om de er mine venner. Jeg 

kan meget godt lide dem, men ville de 

acceptere mig for den jeg er, hvem så 

end den person er?  

Jeg tror måske, jeg har glemt at fortælle 

jer om mig selv. Jeg hedder Lara. Lara. 

Det er et kedeligt navn, ligesom mig. Jeg 

har normalt, langt, lysebrunt hår, 

normale hasselbrune øjne. Mit tøj er 

normalt, ikke særligt vildt, mest grå trøjer 

og sorte busker med huller på knæene. 

Og jeg er ret lav.  

Jeg elsker matematik. Det er måske det 

mest unormale ved mig. Jeg elsker 

virkelig matematik. Bare tanken gør mig 

glad. 

Jeg tæller alt, hvad jeg kan komme i 

nærheden af, og laver regnestykker ud af 

de mærkeligste ting. Det fortæller jeg 

selvfølgelig ikke til nogen, men det er 

der.  

Jeg ville ønske at jeg turde og gøre noget 

andet. Jeg ville ønske, at jeg turde klippe 

mit hår af og gå i tøj, ingen andre går i. 

Jeg ville ønske, at jeg kunne sige mine 

meninger højt og erklære mig enig med 

Will, når han siger at Alternativet har de 

bedste meninger og holdninger. 

Men jeg vil jo også gerne have flere 

venner. Og der må jeg vælge.  

 

Jeg kan godt lide skolen, alligevel så kan 

jeg ikke. Men her står jeg igen, selvom 

jeg helst ville være hjemme sammen 

med mine tanker. Jeg går midt på 

gangen på vej op mod min klasse. Midt 

på den lange gang med de røde 

mursten. Midt på gangen med de 

grimme malerier, som mindst er 10 år 

gamle. Midt på den larmende gang på 

vej mod en endnu en dag der vil 

forsvinde i mine minder, som en tåge.  

Mine skridt er lange og tunge. 1 2 3 4 

skridt 5 6 7 8 skridt.  

“LARRAAAAA!” To larmende ansigter 

med for meget makeup på kommer 

løbende over til mig og slår armene om 

mig.  

Jeg skynder mig at klistre min maske på 

og virke interesseret i, hvad de fortæller, 

og jeg ved ikke om, jeg gør det godt, men 

jeg tror, at de køber den.   

Jeg prøver at snakke med dem, men jeg 

kan mærke, at det ikke går så godt idag.  

“Du virker fjern, er du ok?” spørger de 

med falsk interesse. Hvis jeg skulle tælle 

deres hjerneceller ville jeg blive færdig 

på 15 sekunder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15. Der var deres hjerneceller. De har 

måske 34 tilsammen. Højest.  

“Hallo”  

“Jaja jeg sov bare ikke så godt i nat,” 

siger jeg. Det er kun en halv løgn. Jeg 

sover aldrig godt, for min hjerne vil 

aldrig holde kæft. Jeg får måske 5 timers 
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søvn hver dag. Jeg har det fint, jeg sover 

bare ikke så meget. Der er bare så meget 

at tænke på.  

Jeg prøver at komme med i samtalen før 

timen starter, men så ringer klokken, og 

vi skal have matematik. I dag vil vores 

lærer have, at vi skal regne med brøker. 

Nemt. Det kan jeg godt.  

Men mine tanker er alle andre steder end 

i matematikken, og selvom jeg bliver 

færdig med mit kopiark 15 minutter før 

alle andre, har jeg stadig ikke gjort mit 

bedste. 

Jeg kigger på klassen, mens de er 

optaget af deres regnestykker.  

To piger sidder og kigger ned i deres 

mobiler under bordet, og en dreng 

spiller stille med en bold. Jeg kan se 

måske 4 personer, der rent faktisk laver 

vores matematik. Alle ansigterne er som 

fremmede for mig. Jeg kender dem, men 

det er, som om jeg ikke ved, hvem de er. 

Som om jeg, i mit forsøg på at blive 

accepteret og passe ind, har glemt alle 

dem, jeg snakker med. Som om jeg har 

glemt, hvem alle er. 

Ingen af dem har en personlighed, de er 

bare flere dukker i samfundets maskine. 

Ingen af dem tør at være nogen. Være 

nogen der betyder noget. Der skiller sig 

ud. 

Klokken ringer, og snart er 21 unge på 

vej ud af den lille dør med meget stor 

hastighed.  

Vores lærer prøver at råbe dem op, men 

ingen lytter. Man kan se, at vores 

stakkels lærer har givet op for længst.  

Jeg samler mine ark og går op med dem 

til ham. Han nikker til mig, da han 

forlader lokalet med de samme tunge 

skridt, som jeg tog, da jeg kom her til 

morgen. Hvad mon han tænker på? Har 

han de samme tanker som mig? Vil han 

også gerne være noget andet.  

Jeg er faldet i staver, og nu er der kun 

Will og mig tilbage i klassen. Jeg 

skynder mig ud før nogen ser mig alene i 

klassen med ham. Før nogen begynder 

at sprede rygter og alt mit hårde arbejde 

med at passe ind er spildt.  

Da jeg går ud af døren kigger han op fra 

sin bog, og vi får øjenkontakt i et 

splitsekund. Hans øjne er blå. Helt blå, 

ikke sådan en kedelig blå-grøn farve, 

eller blå med lidt grå. Nej, de er helt blå. 

Helt isblå. Jeg har aldrig lagt mærke til 

det før, men han er pæn. Han er høj og 

tynd og har markerede kindben.  

Nej.  

Jeg skynder mig ud af døren, inden jeg 

stopper op. Jeg må ikke tænke sådan. 

 

“Vi skal have en test i timen her, og det 

er vigtigt, at I koncentrerer jer, for det 

bliver vigtigt i forhold til jeres 

årskarakter.”  

Der var det igen. Vi skal bedømmes hele 

tiden. Det er, som om de tal, der kommer 

til at stå på det papir, vores historielærer 

er ved at udlevere, definerer os mere end 

vores personligheder. Vi skal testes hele 

tiden. Vi skal måles hele tiden. Jeg vil så 

gerne gøre det godt, men jeg ved bare 

ikke hvordan. For der er så meget, jeg 

skal nå. 

I dag er bare en dårlig dag. Jeg vil ikke 

testes. Men jeg må bide i det sure æble 

og tage mig sammen. For sådan gør 

man. Og det er man nødt til at gøre.  

Men jeg kan ikke. 

Min verden er grå, og jeg ser alting 

tåget. Mine tindinger gør ondt, og jeg 

kan mærke, at jeg snart ikke kan trække 

vejret mere. Jeg har ondt i min krop.  



47 

 

Læreren lægger min test på bordet, men 

mit syn er sløret.  

Jeg er så bange. Jeg er så bange for at 

fejle. For at dumpe.  

Ordrene er en stor sammensmeltning af 

grå masse.  

Jeg kan høre, at der ikke er mange 

ansigter, der er koncentrerede om 

prøven. Forstår de det ikke? Forstår de 

ikke, at det er vigtigt.  

Jeg kan mærke tårer presse på bag mine 

øjenlåg, og det gør, at jeg slet ikke kan se 

klart længere.  

Jeg lukker mine øjne hurtigt.  

“Der er 20 minutter tilbage af testen”  

Nej. Der er ikke gået så lang tid. Jeg har 

ikke engang svaret på et spørgsmål.  

Mine hænder ryster, og jeg må ud.  

Ud af den varme klasse, hvor luften er 

tungere, end vægtene jeg løfter i 

motionscenteret.  

Det hele går så hurtigt, at jeg ikke 

opfatter, hvad der sker. 

Jeg rejser mig op, nu med tårer 

strømmende ned ad kinderne, og mine 

ben fører mig ud ad klassen, jeg løber, 

som jeg aldrig har løbet før. Jeg skal 

væk.  

Jeg ender ude i skuret, hvor der holder 

cykler. Nu virker det ikke så 

underholdende at tælle dem.  

Jeg synker ned ad væggen og gemmer 

mit ansigt i mine hænder.  

Og så får tårerne ellers afløb med mig. 

Det strømmer ud. Alle mine frustrationer 

kommer ud gennem mine øjne.  

Jeg har mistet min tidsfornemmelse helt, 

men på et tidspunkt mærker jeg en hånd 

på min skulder.  

Jeg kigger ikke engang op, jeg prøver 

bare at vifte den væk.  

Det virker ikke, og jeg løfter langsomt mit 

ansigt, mens jeg tørrer tårer væk med 

min håndryg.  

Det er ham. Det er Will.  

To isblå øjne ser på mig med et bekymret 

blik.  

“Er du ok.” Et meget simpelt spørgsmål, 

som der ikke findes noget simpelt svar 

på.  

Er jeg ok. Nej.  

Jeg ryster på hovedet, og han holder om 

mig.  

“Vil du snakke om det?” han udtaler 

ordene blidt og fint.  

“Jeg vil bare ikke mere. Jeg er træt af at 

passe ind. Jeg er træt af at være den 

samme som alle andre. Jeg vil gerne 

være som dig og turde noget andet, men 

jeg kan bare ikke. Jeg er bange for at 

være alene. Jeg ved ikke, hvem jeg er. 

Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde 

ud af det.”  

Han kigger på mig med et blik, som om 

jeg lige pludselig var begyndt at snakke 

russisk.  

“Dét har du da masser af tid til at finde 

ud af. Du behøver ikke at beslutte noget 

nu” 

Med den sætning rejste han sig op, rakte 

sin hånd ud og smilte til mig.  

 

Jeg kigger ind i de hasselbrune øjne i 

spejlet. Saksen er tung i min hånd, og 

jeg fører den langsomt op til min kind. 

Min hånd lukker sig, og en lang brun 

hårtot falder ned på bordet foran mig. 

Og så en mere. Jeg klipper efter mit 

kindben, og det bliver helt kort. Det 
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bliver helt nyt.  

Jeg glæder mig til at komme i skole 

imorgen. Jeg glæder mig til at gå over til 

Will. Jeg glæder mig til, at de andre skal 

se mit hår. Jeg glæder mig til at stikke 

ud.  

Jeg møder igen mit eget blik i spejlet, og 

jeg smiler.  

Og fra det sekund ved jeg, hvem jeg er. 

Jeg er Lara, og jeg er stolt over den 

person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bare med deg  

af Nadia Lothe 

Norge 

 

«Dans med meg.» 

Jeg lå på ryggen i gresset og studerte 

himmelen. Sola hadde helt forsvunnet 

nå, men den hadde etterlatt seg et hav 

av blinkende, hvite prikker på svart 

bakgrunn. Stjerner hadde alltid fascinert 

meg. De var så innmari store, mektige. 

Likevel så de kun ut som punktumer for 

oss her nede. Strek-til-strek med 

historier til. Cassiopeia hadde alltid vært 

den mest spesielle, den mest magiske. 

Som straff for sin forfengelighet hadde 

hun blitt plassert med hodet ned på 

himmelen halve året. Kanskje jeg ville 

havne der oppe på stjernehimmelen en 

dag. Det kalde gresset luktet sommer. 

Det kilte mot ryggen, og minnet meg om 

varme sommerdager på barneskolen. 

Halvparten av alle klær jeg hadde på den 

tiden var dekket av de grønne flekkene. 

Musikk spiltes i bakgrunnen, og på tross 

av treveggen, hørtes høye, livlige 

stemmer innenifra hytta, men med 

himmelen over meg, hadde det vært lett 

å glemme lydene fra festen. 

«Dans med meg, Renée.» 

Stemmen var drømmende, og hadde en 

pen klang ved seg. Jeg hadde hørt den 

før. Kanskje i klasserommet, kanskje på 

festen forrige helg, det klarte jeg ikke 

huske. Av og til kan man føle  at folk ser 

deg, men de ser deg egentlig ikke, og du 

er ikke en av dem. Du er alene med 

naturen. Man kan se opp mot himmelen 

og føle seg uendelig, utrolig mektig, men 

likevel så bitte liten. Det er ingen dårlig 

følelse. Det er en kamp mellom 

mennesket og naturen, og naturen 
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vinner alltid. Andre ganger åpner man 

øynene og innser at mennesker er 

akkurat like vakre som naturen er vakker. 

Jeg visste hvem personen som snakket til 

meg var. Jeg vet ikke om det var ølen jeg 

hadde drukket, eller stemningen jeg var 

i, men plutselig var denne jenta så alt for 

vakker. Ada, som nå sto over meg, var en 

drøm. Hun hadde lenger hår enn meg, 

ned til skuldrene, og pannen var skjult 

bak en pannelugg. Blekinga hadde gitt 

en unaturlig, men pen lyseblond farge 

på håret hennes. Jeg lurte med ett på om 

hårfrisyren var for å matche klesstilen, 

eller om hun hadde valgt klær for å 

matche håret. For en hvilken som helst 

annen ungdom hadde den blomstrete 

kjolen fått dem til å se femti år eldre ut, 

men det var ikke tilfellet med denne 

jenta. Hun så retro ut, men var vakker og 

mystisk på samme tid. Jeg hadde alltid 

beundret Ada, og jeg nølte ikke da jeg 

sakte reiste meg. Ada var en sånn type 

jente man ikke kan si nei til. Lysten tilr å 

ta hennes utstrakte hånd var så alt for 

sterk til å motstå.  

«Bare med deg,» lo jeg og fulgte etter 

henne inn i den lille hytta. Da jeg hadde 

blitt invitert til fest, hadde jeg aldri trodd 

at så mange skulle komme, og noen kom 

definitivt til å ta en prat med den som 

hadde lekket informasjon om denne lille 

festen. Stua var overfylt av mennesker og 

tomme ølbokser lå spredt utover hele 

rommet. Kanskje Ada merket at øynene 

mine fløy frem og tilbake mellom disse 

menneskene, eller at håndflatene ble 

klamme. Over skulderen sendte hun meg 

et beroligende smil og trakk meg 

nærmere seg. Folkene danset for nære, 

musikken var for høy. Dette var aldri 

meningen. Han hadde sagt ti gjester. Ti 

gjester, pluss Ada. Noen dultet hardt 

bort i meg, og jeg kjente det velkjente 

stikket av panikk i brystet.  

Ingenting var greit lenger. Rommets 

vegger beveget seg mot meg. 

Menneskene brølte istedenfor å snakke, 

og musikken var blitt til kun banking. En 

gutt helte ølen sin over en jente, og hun 

skrek til ham, før håndflaten hennes traff 

ansiktet hans. Gutten slapp ut en slags 

lav tordenlyd før han bykset mot henne 

og plantet knyttneven sin i ansiktet 

hennes. Rommet ble rammet av et 

sekunds stillhet. Alt man hørte var 

guttens raske åndedrag og musikken 

som slettes ikke var så høy som jeg 

hadde trodd. Jenta hadde falt bakover og 

truffet bakken, og jeg fikk et godt syn 

over det nå røde kinnet hennes. Blodet 

rant fra nesa. Det var som om alle holdt 

pusten, før alle slapp den lettet ut igjen 

idet hun reiste seg. Da slapp helvete løs. 

Tre svære gutter braste mot den sinte 

gutten og tvang ham ned i bakken. Den 

laveste av dem – en skikkelig kraftig fyr 

med avrevne ermer – satt over magen 

hans og mælte til ham flere ganger i 

ansiktet. Roping spredte seg rundt i 

rommet, og fortvilte tenåringer flyktet fra 

stedet. 

Der jeg stod på sidelinjen og så på, 

kunne jeg ikke la være å tenke på jenta 

ved siden av meg. Jeg fikk ikke danse 

med Ada, og det føltes ikke greit. Jeg 

snudde meg mot henne og møtte de 

dype, mørkebrune øynene hennes med 

én gang. Hun hadde trolig stått og sett 

på meg. Kanskje hun tenkte på det 

samme som meg. For første gang på 

lenge kjente jeg ikke stikket av panikk i 

brystet lenger. Jeg var irritert. Irritert 

over at den ene gangen jeg hadde 

sjansen til å danse med den vakreste 

jenta jeg kjente, tok noen fulle gutter 

muligheten fra meg. 

«Dans med meg,» sa jeg. Hun rakk 

verken svare eller protestere før jeg tok 

hånden hennes og trengte meg frem 
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mellom alle menneskene, mot glassdøra. 

Det var fortsatt en skyfri himmel, og 

Cassiopeia lyste over oss med den 

mørkeste bakgrunnen. Ada sin hånd var 

varm og myk, og jeg følte meg trygg med 

det samme vi forlot hytta. Ada fikk meg 

til å føle meg trygg. Hele henne var myk 

og snill, og uansett hvor mange ganger 

jeg trakk meg, ga hun ikke opp. 

I måneskinnet glødet huden hennes, jeg 

har aldri sett noen så vakker før. Den 

svevende følelsen var tilbake, og et smil 

danset om leppene hennes da hun la 

armene rundt nakken min. Vi trengte 

ikke musikk. Vi trengte ikke noen andre 

for å skape stemning. Det var bare oss to. 

Hun og jeg. Og vi danset. Det kjølige 

gresset kilte oss under føttene, og hva 

som skjedde inne i hytta, var helt glemt. 

For andre gang den kvelden følte jeg 

meg uendelig. Vi var mektige, og vi 

hersket over verden, men vi var også 

bittesmå under stjernehimmelen. Vi 

trengte ikke tenke på noe annet enn 

akkurat det øyeblikket, og jeg følte for å 

kysse henne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det spelar ingen roll  

af Linnea Arvidsson 

Sverige 

 

Det är mörkt. Det är mörkt om natten. 

Jag vill tända men når inte 

lampknappen. 

 

så jag ser ut genom glasrutan 

ser skogen utan ljus 

 

Den ligger i mörker och jag undrar, ja jag 

undrar vad som gömmer sig där 

 

så jag blundar och lägger mig ner och 

låter fantasin flöda 

Ser vättens fru som med all möda hotar 

sorkarna bort från soppan med sin slev 

inte för att de blev rädda för det 

 

längre bort spelade lyktgubbarna 

schack, tills Gule blev sur och stack 

 

De elaka små älvorna hånar mig från 

andra sidan glaset 

men inte kan man dem klandra. För här 

ligger jag, 

insvept i täcken liten o svag 

men de ska allt få se 

ja men visst ska dem få de 

 

men inte nu för nu spelar det ingen roll, 

för det spelar ingen roll i 

skymningslandet 
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Nej för det spelar ingen roll. Ingen som 

helst roll att Marilyn Monroe sjunger från 

toppen av linden och aktar sig för den 

ostyriga vinden 

 

och nej det spelar ingen roll att den 

tvärfula dubbelnacken gråter när 

hyenorna skrattar tjoar och låter 

 

men under sängen morrar maran 

hon åbäkar sig o knorrar 

 

så jag reser mig och med ett hopp så har 

jag flytt 

sedan går jag o lämnar mattan där det är 

tryggt 

 

långsamt och försiktigt går jag mot 

dörren och drar ner handtaget för det är 

viktigt 

 

men jag öppnar inte 

nej för jag öppnar inte 

för tänk 

tänk när draken kommer och eldstänk 

bränner sönder allt 

 

då räds jag inte marans gestalt för då 

brinner vättesleven o Gule som inte 

hinner 

inte hinner be om ursäkt för sin ilska 

tänk lyktgummans hjärta som blivit 

spräckt om lyktgubbarna dör 

 

NEJ DE DÖR 

brinner smälter försvinner förintas och 

blör 

 

jag rycker upp dörren och till min fasa 

 

så är där ingen brasa 

för det finns ju inget där 

men spelar det någon roll 
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Marie og flaska  

af Julie Andersen 

Norge 

 

Jeg vet jeg ikke burde  

Men jeg vil ikke skuffe noen 

Alle bare maser uten å bry seg om meg 

Det er ikke lett å være ung i dag 

Pick me, pick me, pick me up 

Synger flaska  

Pick me, pick me, pick me up 

Roper alle 

  

Det smaker vondt 

Men jeg gjør det for det  

Angeren brenner i brystet 

Det er ikke lett å være ung i dag 

Pick me, pick me, pick me up 

Synger flaska 

Pick me, pick me, pick me up 

Roper alle 

 

Hodet er tåkete 

Verden snurrer 

Frem fra senga en jente ruller 

Det er ikke lett å være ung i dag 

Pick me, pick me, pick me up 

Synger flaska 

Pick me, pick me, pick me up 

Roper alle 

 

 

Alt blir verre 

Jeg skriker  

Jeg faller, ut 

Det er ikke lett å være ung i dag 

 

 

Min beste venn mobilen 

Enda en anmerking  

Det er ikke bra 

Livet, ha det bra 

Pick me, pick me, pick me up 

Hør på musikk uten stopp 

Pick me, pick me, pick me up 

Instagram og snapchat det er flott 

 

Ring, ring, ring 

Pling, pling, pling 

Enda en anmerking til 

Pick me, pick me, pick me up 

Hør på musikken uten stopp 

Pick me, pick me, pick me up 

Instagram og snapchat det er flott 

 

Klick, klick, klick 

Selfie og  bilder uten stopp 

Men nå må jeg danse med en mopp 

Pick me, pick me, pick me up 

Hør på musikken uten stopp 

Pick me, pick me, pick me up 

Instagram og snapchat det er flott 

 

Maze Runner 
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Hvem er jeg? 

Jeg husker ingen ting  

Mange fremmede mennesker 

Jeg skjønner ingen ting 

Vi må løse gåten fort  

Sorgene vil ha frokost 

Løp, løp, løp 

Mellom labyrintens vegger  

Overleve, overleve 

Så lett å si 

 

Ut vi kom  

Etter mange tap 

Dette var ikke en bra dag 

Noe nytt, ikke gap 

Ut i Svimarken  

Husk parasoll 

Mange skrullinger 

Uten kontroll 

Overleve, overleve 

Så lett å si 

 

Bare løgner 

Overalt 

Jeg har ikke  

Fortalt deg alt 

Menneskeheten på spill 

Det er ikke chill 

Handling må til 

Det er dette jeg vil 

Overleve, overleve 

Så lett å si 

Dette var slutten på denne trilogi 
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Derfor er jeg  

af Line Jensen 

Danmark 

 

Det startede faktisk først et godt stykke 

tid efter mor døde. Det med humøret, 

altså. De første par år efter, handlede det 

for det meste bare om at få hverdagen til 

at hænge sammen, og få hjulene til at 

køre igen, som de havde gjort førhen. Vi 

skulle tilbage i skole, kun få dage efter, 

at det skete, fordi det mente de voksne, 

specielt far, var det bedste for os. Vi var 

nødt til at tage tyren ved hornene, og 

opføre os lidt som om, at intet var hændt. 

Hvilket var svært, fordi mor havde været 

syg igennem en længere periode, og det 

havde taget hårdt på familien - mormor 

især. Det var jo hendes lille pige. Det var 

heller ikke altid let at se mor ligge der i 

hospitalssengen - det var det faktisk 

aldrig. Hun var svag, og næsten grålig, 

fordi sygdommen havde overtaget 

hendes krop. For hver dag der gik, så 

mor stadig mere syg ud, og hun 

begyndte næsten at blive ugenkendelig. 

Hendes ansigt var tyndt og kinderne 

sunket helt ind. Hun kunne ikke rigtig 

bevæge sig til sidst, og snakkede heller 

ikke rigtig med os mere. Hun lå bare i 

sengen, og kiggede. Ventede. Det var 

næsten som om, at hun bare ventede på 

at dø. Mine søskende, far og jeg, var hos 

hende to dage før, at det skete - men ikke 

på selve dagen. Vi var i skole, og far på 

arbejde. Det var den 6. december, og 

mormor skulle købe julegaver sammen 

med os. I stedet hentede far os, men som 

syv årig, tænkte jeg aldrig rigtig over, 

hvorfor. Det viste sig at blive sidste 

gang, jeg aldrig tænkte videre over 

tingene.  

 

Sorg 
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Det er næsten ti år siden, at mor døde. 

Til december vil det være præcis ti år 

siden. Det er surrealistisk at tænke på. 

Min lillesøster var kun to år gammel, da 

det skete - i dag er hun tolv. Og min 

storesøster enogtyve. Jeg besøger aldrig 

hendes grav - jeg ved faktisk ikke helt 

hvorfor. Jeg tror, det er fordi, at jeg ikke 

rigtig tror på, at hun ligger nede under 

jorden. Hvis hun er nogle steder, så er 

det i himlen, men det lyder også for godt 

til at være sandt.  

 

Jeg går i 2.G på gymnasiet her i byen, og 

selvom menneskerne er søde, og lærerne 

dygtige, så har jeg aldrig rigtig følt mig 

hjemme dér. Jeg plejede ellers at elske 

skole, også selvom mor døde. Men jeg 

bryder mig ikke ret meget om gymnasiet. 

Min psykolog siger, at det er fordi, at jeg 

er skoletræt - men jeg ved, at det ikke 

passer. Mit had til skolen, er ikke kommet 

af skoletræthed. Det er kommet af noget 

helt andet, som jeg ikke er uddannet nok, 

til faktisk at vide noget om. Min psykolog 

siger, at jeg bare er lidt ked af det, men 

hvordan kan jeg kun være ’lidt ked af 

det’, når jeg ikke har lyst til at stå ud af 

sengen om morgenen? Eller til at være 

sammen med andre mennesker? Eller 

når jeg er stoppet med at møde op til 

håndboldtræning, fordi jeg ikke rigtig 

orker det mere? Er man så bare ’lidt ked 

af det’? Eller er man noget helt andet?  

 

Far bruger aldrig ordet, fordi det bringer 

negativ energi med sig ind ad døren, 

siger han. Far har heller ikke været sig 

selv, siden mor døde. Han plejede at 

være glad, og smilende. Nu går han bare 

på arbejde, kommer hjem igen, laver 

mad, ser en times fjernsyn, og går så i 

seng. Han snakker ikke lige så meget, 

som han plejede at gøre, da mor stadig 

var her. Han færdiggør heller aldrig sine 

projekter, som han sætter sig for, at han 

skal lave. Tag for eksempel terrassen i 

baghaven… Han startede for halvandet 

år siden, og han er endnu ikke kommet 

længere, end til støttebjælkerne. Alt 

træet, som skal bruges, ligger i gården, 

men det er efterhånden gået i 

forrådnelse, fordi det altid regner. Vejret 

passer til fars humør, siger han. Og det 

regner altid. Måske er det sådan, det 

føles, når man mister sit livs kærlighed? 

Som en aldrig-endende regnbyge - 

måske endda en hel storm. Men hvem 

ved? Fordi far snakker ikke om det.  

 

Jeg er vokset op i den lille by, som ligger 

ved vandet. Alt jeg kender, er her. 

Villavejene, husene, menneskerne… Alle 

kender hinanden, hvilket kan være en 

god ting, men oftest føler jeg det 

modsatte. Alle kender vores historie - 

den om familien, hvor mor døde, og far 

aldrig var den samme igen. Historien om 

de tre piger, som mistede deres mor, og 

voksede op alt for hurtigt. Jeg har været 

voksen længe, siger de. Lige siden jeg 

var syv år gammel. Men jeg vil egentligt 

hellere bare være mig. Byen kender min 

historie, de ved hvem jeg er. Hvem min 

familie er, og hvordan vi har det. Nogle 

gange, ville jeg ønske, at jeg kunne 

starte forfra, så jeg ikke behøvede at 

være hende, som har mistet sin mor. For 

det er alt, som folk kender mig som. De 

kender ikke rigtig mig; kun den rolle, 

som jeg på forunderlig vis, er blevet 

tildelt af indbyggerne her i byen. Men én 

ting, som man vel lærer, ved tab af 

nogen man holder af, er; at sætte mere 

pris på de helt små ting - dem, som 

mange andre tager for givet. Jeg sætter 

større pris på, at jeg vågner op hver 

morgen, også selvom jeg ikke har lyst til 

at stå op. Jeg er taknemmelig for min 
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familie, på trods af, at den er en smule 

ødelagt hist og her. Jeg holder oftest 

mine tanker for mig selv, og lader ikke 

omverdenen vide, hvordan jeg egentligt 

har det, fordi det er nemmere bare at tie 

stille. Mormor er den eneste, som ved, at 

jeg ville ønske, at mor stadig var her; at 

tingene aldrig havde ændret sig, og at 

far ville snakke med os. Men det gør han 

ikke - ikke rigtigt. Forstår han ikke, at som 

et barn, som har mistet sin mor, har man 

brug for at snakke om det? Jeg tror ikke, 

at han er klar over, hvordan han skal 

starte samtalen. Det er jeg heller ikke 

selv. Min lillesøster forstår stadig ikke 

helt, hvad der er sket - hun kan ikke 

huske mor. Det ved jeg, fordi hun 

spørger altid, hvem hun var.  

 

Alle, som jeg har mødt siden det med 

mor, har altid haft ondt af mig, og af os. 

Jeg kan se det i deres øjne, når de kigger 

på mig, eller når de snakker til mig. Jeg 

kan også høre det, på den måde, deres 

stemme altid falder i toneleje. Efter mor, 

er jeg altid blevet behandlet, som om jeg 

var skrøbelig, og ude af stand til at klare 

mig selv. Lidt som om, at folk tror, at jeg 

knækker midt over, hvis de nævner 

hende, eller i en sætning, kommer til at 

nævne ordet; ’mor’. Ligesom om, at det 

er blevet forbudt at tale om, fordi jeg ikke 

selv har en mor længere. Specielt 

lærerne i skolen. De behandler emnet 

som om, at det er ét stort tabu, og at det 

ikke er noget, som man skal snakke om, 

fordi vi bare risikerer, at jeg bliver ked af 

det. For bliver jeg det, er der ikke nogen, 

som ved, hvad de skal sige, eller gøre. 

Alle fryser, og ser til med blinde øjne. Og 

sådan har det altid været. Igennem de 

sidste ti år, har jeg set, hvordan folk 

ændrer deres væremåde over for mig, 

fordi jeg har været igennem denne 

’traumatiske oplevelse’, som min 

psykolog så fint kalder det. Han siger, at 

det er noget, som jeg vil komme til at 

opleve resten af mit liv, fordi kun ganske 

få mennesker kan sætte sig ind i, 

hvordan det er.  

 

Når det sker, at jeg bliver ked af det - og 

det gør det ikke specielt ofte - så går jeg 

altid en tur ned til vandet. Vi bor oppe på 

en bakke, i den anden ende af byen, men 

det gør mig ikke noget. Når vinden 

blæser, og jeg kan mærke luften i 

ansigtet, føles det lidt som om, at alle 

mine bekymringer falder fra, og 

forsvinder ud i intetheden. Jeg føler mig 

fri. Jeg er slet ikke den person, som alle 

går rundt og tror. Jeg var ked af det i 

starten, jo. Det var vi alle sammen. Men 

med tiden, er det blevet bedre - det ved 

jeg, for selvom jeg savner mor, så er jeg 

egentligt ikke længere ked af det. Jeg 

føler mig ikke uretfærdigt behandlet, 

eller totalt voldtaget af livet. Ikke mere.  

 

Jeg vil så gerne ud i verden, og starte 

forfra. Det føles lidt som om, at jeg 

sidder fast i denne by. Selvfølgelig, har 

episoden omkring min mor ændret mig. 

Men ikke på en dårlig måde. Det troede 

jeg i starten, at det ville. At tabet af min 

mor, ville forsage, at jeg ville ende i et 

sort hul, og aldrig rigtig finde styrken til 

at kravle ud igen. Sådan endte det for 

min far - indtil videre i hvert fald. Men 

ikke for mig, for jeg er ikke længere ked 

af det, og jeg er på ingen måde 

deprimeret.  Faktisk, vil jeg sige, at jeg er 

glad. Meget glad endda. Jeg har venner, 

og familie. Jeg er ikke videre uintelligent. 

Jeg har noget mellem ørerne. Jeg har 

noget på hjerte, som jeg gerne vil dele 

med dem omkring mig. Men det skal 

være min historie, og ikke den 

forskruede fortælling, som dem i byen 
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har konstrueret.  

 

At vokse op i så lille en by, som denne, 

har haft sine fordele, det indrømmer jeg 

blankt. Men, jeg ville ønske, at folk - 

specielt nye mennesker - ville se ud over 

pigen, som mistede sin mor, og i stedet 

se mig, for den jeg er i dag. Det er svært 

for mig at være sytten år gammel, og bo i 

en by, som ser sig blind på min fortid. 

Jeg misunder tit min storesøster, fordi 

hun er flyttet herfra - det gjorde hun for 

to år siden. Jeg kan se, hvordan det har 

gavnet hende. Hun har venner og 

veninder, som ikke engang har kendskab 

til, at hun også mistede sin mor, da hun 

var ti år gammel. De ser ikke den side af 

hende, og det er det, som jeg ønsker. I 

mit eget hoved, er jeg større, end det, 

som jeg har været igennem. Det, som 

skete, definerer ikke mig, og jeg vil ikke 

defineres af min fortid. Jeg nægter det. 

Så nu tager jeg blyanten i den anden 

hånd, og gør mig klar. Jeg gør mig klar til 

at skrive min historie om, så jeg kan give 

dem omkring mig en chance for at 

opleve min historie. Den autentiske, og 

ærlige version af, hvad der egentligt 

skete dengang for ti år siden, da min mor 

døde, og min verden ændrede sig for 

altid. For jeg er stærk nok nu, til at stå 

frem, og fortælle verden, hvem jeg er, 

uafhængigt af, hvad jeg har været 

igennem.  

 

 

 

 

 

 

 

Av en annen verden  

af Elise Holt 

Norge 

 

Jeg legger boka fra meg og kikker opp. 

Der borte får jeg øye på noe rart. Jeg går 

bort til det, og plutselig skjønner jeg hva 

det er. 

Idet jeg går gjennom portalen, får jeg et 

sug i magen, og det føles som om jeg blir 

løst opp i bittesmå biter som fyker rundt i 

enorm fart. Så settes jeg på en måte 

sammen igjen, og så er jeg på et helt 

annet sted enn der jeg startet, og alt 

annet blir borte for meg. 

Jeg står barbeint i gresset. Hvordan 

havnet jeg her? Trærne står høye og 

tette rundt meg. Hva slags sted er dette? 

Lyden av kvister som knekker bak meg, 

får meg til å skvette. Hva var det? Jeg går 

bort til der lyden kommer fra selv om jeg 

egentlig ikke tør. Nysgjerrigheten har 

alltid vært en fiende. 

Jeg dytter greinene til side. Monsteret 

mitt er en liten mus som piler forskrekket 

bort. Jeg puster lettet ut. Jeg går tilbake 

til lysningen. Prøver å finne ut hvor jeg 

kom fra. Jeg kjenner meg ikke igjen. Har 

aldri vært her før. Hvordan i alle dager 

kom jeg meg hit egentlig?  

En skygge av noe som flyr over meg 

fanger oppmerksomheten min. Det flyr 

så raskt at jeg ikke ser hva det er. Hva var 

det? Jeg tar av meg den tykke boblejakka 

mi. Her i sommersola trenger jeg den 

ikke. Hva slags sted er dette? En ny 

skygge på himmelen som blir fulgt av en 

hel horde. Jeg tenker ikke noe mer på det 

før de endrer retning og kommer min vei. 

Jeg holder øye med dem. Ja, de har tenkt 

å lande i lysningen der jeg står. Når de 
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kommer nærmere, ser jeg at de ligner på 

mennesker. Men mennesker kan ikke fly. 

Hvordan går dette an? De lander foran 

meg. En etter en. Alle har forskjellige 

farger på klærne sine, og jeg ser at de er 

mennesker. De fleste er mennesker jeg 

kjenner! Klassekameratene mine, 

vennene mine, familien min og noen folk 

jeg så på vei til skolen i går. Hva gjør de 

her?  

Moren min trer fram. Det brune håret 

hennes og de blå øynene er ikke til å ta 

feil av.  

  «Hei!» roper jeg og smiler. Hun gjør ikke 

mine til å høre meg. Jeg roper igjen. 

Denne gangen til vennene mine. De 

svarer ikke. Bare snur seg og flyr sin vei. 

En etter en letter de mot himmelen og 

forsvinner ut av syne. Den siste som 

letter er en middelaldrende mann jeg 

ikke kan huske å ha sett før. Jeg løper 

etter. 

  «Vent!» roper jeg. Men de er borte. Da 

snur jeg meg og går inn i skogen der det 

nå er en sti. Til slutt kommer jeg til et 

berg. Under berget sitter det ei jente jeg 

kan huske at jeg har sett på skolen, men 

som jeg ikke har noen annen relasjon til. 

Hun gråter og sier at en venn av henne, 

som jeg også er venner med, har løpt og 

gjemt seg. Jenta spør meg om jeg kan 

hjelpe til å lete, og jeg sier ja. Jeg går 

rundt berget og opp skråningen på 

baksiden, der det er lettere å gå opp. Jeg 

går rundt på toppen og ser bak granene 

og furuene om hun er der, mens jeg 

roper navnet hennes. «Kristine! 

Kristine!» Ropet mitt og lyden av skoene 

mine som treffer skogbunnen under meg 

er det eneste som høres. Jeg har fått på 

meg sko nå. Jeg kommer til det bratte 

stupet som jeg hadde stått under og 

snakket med jenta og lener meg til et tre 

for å ikke falle utfor før jeg titter over 

kanten. Jeg rekker akkurat å se at jenta 

leter blant trærne der nede før treet jeg 

holder meg fast i knekker. Det var visst 

litt råttent. Redselen jager gjennom 

kroppen. Magen min er i kok. Det eneste 

som holder meg i live er det faste grepet 

rundt den våte og mosegrodde 

stammen. Regnet gjør hånda mi våt. 

Plutselig knekker treet og faller nedover 

det fem meter lange stupet med meg på 

slep. Jeg skriker. Vet at jeg vil dø. Treffer 

bakken med et ekkelt dump. Det gjør 

vondt i hele meg, og så våkner jeg. 

Jeg ser på klokka. Den er bare litt over 

tre. Da har jeg tid til å sove litt til. Jeg 

legger meg tilbake på puta og kjenner at 

portalen drar meg igjennom nok en 

gang. 
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Grått och blått  

af Hanne Robinson  

Sverige 

 

Grått, grått, grått… blått. 

De blå havet, det grå navet. 

Grått, grått som blått. 

 

Nu är min tid kommen, jag ser min 

guide. Min korp, svarta svarta korp.  

Timglaset är tomt, tiden är uppe.  

     

Å stilla natt, svart svart svart. 

Svart, vad är en natt. Natt är natt. Natt är 

svart. 

Nu nalkas namnlösa natt. 

 

Svart katt, grå katt… blå katt.  

Blå är kalt, grå är kalt, svart är… natt, 

tomt, inget. 

Svart är allt. Svart är alla. 

Svart sot, svart skrot… svart skratt. 

 

Grå som blå, å gräs. 

Grått gräs, gult gräs, livlöst gräs. 

Å skog, stora ståtliga skog.  

Svarta skog, sotiga skog. 

 

Å natt, namnlösa natt. 

Nu nalkas du, nu namnges du. 

Livliga natt, vackra natt. 

Jag ser ditt liv, jag ser din skönhet.  

Å vackra natt, jag ligger i din famn grå 

och blå.  

Nu namnger jag dig. 

Du får min kropp. Du får mitt namn.  

För behöver det gör jag inte, när jag 

ligger i din famn grå och blå. 

 

Jag ler för att min vackra vackra korp är 

här.  

Jag ler för jag har inte flytt, aldrig flytt. 

Inte ens från tanken. 

Jag ler för min tid än inne.  

Och det är okej, för jag är grå och blå. 

För alla har en tid.  

Allt har en tid.  

Och detta är min. 

 

Så du får mitt namn, å namnlösa natt. 
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Demogorgon  

af Dina Lothe  

Norge 

 

Den dreper. 

Den jakter i en annen dimensjon. 

Den forfølger, dreper, spiser. 

Den skaper noe større enn 

menneskeheten. 

Den skaper menneskenes største fiende. 

Den skaper frykt. 

Den splitter menneskenes personlighet. 

Den lager kaos. 

Den lager krig. 

Den får fiender. 

Fiender som er ute etter å drepe. 

Etter å forsvare. 

De er flere. 

De har våpen. 

De har blodtørstighet. 

Og de dreper. 

De vinner. 

Alt de gjorde for å være trygg. 

 

Er det mulig å temme et monster? 

Er det mulig å forme noe ondt, til noe 

godt? 

Kan man få et monster til å elske? 

Er man ond hvis man dreper for å 

beskytte? 

 

Den leter etter mat. 

Den gjemmer seg for menneskene. 

Den kan ikke unngå å bli sett. 

Den er redd. 

Prøver å rømme. 

Menneskers nysgjerrighet er farlig. 

Men det er godhet her. 

Ikke skal den sulte heller. 

Maten blir servert. 

Den spiser. 

Den liker. 

Flere folk. 

Altfor lyst. 

Den føler smerte. 

En smerte som ikke ligner noe annet. 

Den løper. 

Smerten avtar. 

Den stopper. 

Den har to nye utvekster i kroppen. 

To bein. 

Den spiser. 

Den føler elsk. 

Den føler kjærlighet. 

Viser kjærlighet. 

Smerte. 

Mennesker kan ikke elske monstre. 

De kan ikke elske mordere. 

Den dør. 
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Jeg dØde  

af Nikoline Fagereng  

Norge 

 

Jeg sitter på et stup. 

Er jeg DUM?! 

Jeg hopper ned. 

Ja, jeg er dum. 

Jeg brakk begge armene og ett ben. 

Stupet er dumt. 

Jeg er på sykehuset. 

Bip bip bip biiiiiiiiiip … 

Jeg døde. 

 

Jeg sitter på gulvet. 

Er jeg DUM?! 

Jeg stikker en gaffel i stikkontakten. 

Ja, jeg er dum. 

Jeg fikk et elektrisk støt. 

Stikkontakten er dum. 

Jeg er på sykehuset. 

Bip bip bip biiiiiiiiiip … 

Jeg døde. 

 

Jeg ser en giftig slange. 

Er jeg DUM?! 

Jeg pirker borti den. 

Ja, jeg er dum. 

Den biter meg. 

Slangen er dum. 

Jeg er på sykehuset. 

Bip bip bip biiiiiiiiiip … 

Jeg døde. 
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Hva som burde bli sagt  

af Selma V. Braarud 

Norge 

 

Øynene mine borer inn i både bakhodet 

hans og vennene hans. Hvor mange av 

dem vet hva som skjedde? Hvor mange 

av dem var med på det? De ler og tuller 

rundt, som om alt bare er bra i verden. 

Det er egentlig sånn alle i klasserommet 

oppfører seg, som om alt bare er bra, 

men jeg klarer ikke å late som om det er 

det.  

Kanskje jeg bare overreagerer, men 

følelsen jeg har i magen sier noe annet. 

Følelsen sier at alt ikke er bra, at jeg har 

rett i å være sint og at jeg burde si noe. 

Hvis jeg bare kunne la det ligge, men 

noe inne i meg klarer ikke.  

«Det var bare et veddemål lol,» var det 

han hadde svart når jeg skjelte han ut 

over melding. Det var bare et veddemål? 

Etter alle folkene som har skrevet 

#metoo, etter at Harvey Weinstein ble 

avslørt, så skulle man tro at noe hadde 

forandret seg, at de vet at slike ting ikke 

er akseptabelt. Ikke nok med at de ikke 

ser hva som er galt med det, men de 

syntes tanken om det var morsomt nok til 

å lage et veddemål om det. 

Hvorfor gjorde de det? Jeg har aldri gjort 

noe for å provosere dem, fordi jeg visste 

det var best å holde meg unna. Så 

mange rykter om dem gikk rundt skolen, 

men de var fortsatt regnet som de 

«populære» guttene. Kanskje fordi de er 

kjekke, eller fordi alle vet hvem de er, 

eller fordi de har fester hver helg, 

uansett hanger alle etter dem som om de 

var kjendiser. 

Ville folk fortsatt likt dem hvis de visste 

hva de gjorde mot meg? Ville folk ha stått 

med meg hvis de visste? Det er ikke en 

Bryd Ud 
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hemmelighet at de har gjort mange 

drøye ting, og alle liker dem nå, så 

hvorfor ville det forandret seg hvis jeg 

snakker ut? 

Jeg klarer ikke å se på dem lengre. Jeg 

må prøve å tenke på noe annet, men 

hodet mitt flyter tilbake til minnet med 

en gang. Det skjedde så fort, men jeg 

husker det klart. Etter skolen i går da jeg 

gikk hjem og hørte på musikken min, da 

kom han etter meg. Det var ikke før han 

tok på meg at jeg merket han og to av 

kompisene, for jeg vet at de tar en annen 

vei hjem.  

Igjen prøver jeg å riste tankene bort. Det 

lukter av sterk svette i det gamle 

klasserommet, gymtimen jeg ikke var i 

timen før måtte ha vært hard. Jeg ville 

ikke på skolen i dag, men etter å ha 

unngått de to første timene hadde 

mamma tvunget meg.  

Det er så høylytt i klasserommet nå at det 

føles som om hodet mitt skal eksplodere. 

Blandingen av støy og svettelukter gjør 

meg så kvalm at jeg løper til doen for a 

kaste opp, men ingenting kommer opp. 

Jeg bare sitter her på dogulvet og leser 

opp alle de fæle tingene som står på de 

nedslitte dørene. Tanken på å gå tilbake 

inn i klasserommet får hodet mitt til å 

spinne i angst. 

Jeg vet at det som skjedde er galt, jeg vet 

at læreren vil ta mitt parti, jeg vet at jeg 

burde si noe, men jeg vet også at en 

sladrehank ikke er veldig populær. Til og 

med vennene mine himlet med øynene 

da jeg fortalte dem det med tårer 

rennende nedover kinnene mine. Hvis 

jeg får guttene i trøbbel, kommer de 

garantert til å hate meg, hvor mange 

andre kommer til å gjøre det samme? 

Når ikke engang vennene mine bryr seg, 

er det ikke bedre å bare tie stille?  

«Jenny! Timen har startet, læreren sa jeg 

måtte hente deg!» Stemmen til Silje 

skremmer meg litt, men sakte reiser jeg 

meg fra gulvet. Silje henger ofte med de 

guttene, men hun har holdt seg unna 

dem i det siste. Jeg mister balansen litt 

og må lene meg på veggen mens jeg 

åpner døren.   

«Du ser jo likblek ut! Går det bra?» Hun 

løfter hånden for å kjenne på pannen 

min, men jeg vifter den bort med det 

samme. 

«Det går bra, jeg må bare drikke litt 

vann,» hvisker jeg. Inne i hodet mitt 

kjefter jeg på meg selv. Hvorfor sa jeg 

det? Det går ikke bra! Jeg vil skrike det, 

men noe holder meg tilbake.  

«La oss bare gå tilbake til timen» Silje 

går foran meg tilbake, mens jeg tusler 

bak henne.  

«Du burde si noe til læreren,» sier Silje 

og stopper opp. Ordene hennes 

overasker meg så mye at jeg ikke vet hva 

jeg skal svare. «De kommer til å gjøre 

noe sånt igjen, kanskje ikke til deg, men 

definitivt til noen andre,» hvisker hun 

mens hun snur seg mot meg igjen. «Du 

ser overasket ut, trodde du virkelig at de 

ikke hadde sagt noe? De snakker alltid 

om sånne ting, de synes det er drit gøy.» 

Stemmen hennes brister litt og øynene 

hennes blir blankere. «Hvorfor sier ikke 

du noe da? Hvis du har visst om det så 

lenge?»  

«Jeg tør ikke.» Jeg kan så vidt høre 

henne, men jeg skjønner hva hun mener, 

for jeg tør heller ikke å si noe. Hun ser 

ned på skoene sine, hun tør ikke engang 

å se på meg. En tykk taushet sprer seg 

mellom oss, vi vet begge hva vi burde 

gjøre, men vi er for redde til å gjøre det. 

Hvis vi velger å tie stille, ville det vært 

egoistisk? Hun har rett i at det kommer til 

å gjenta seg, selv om de mest sannsynlig 

kommer til å la oss være, er det ikke rett å 
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gi dem muligheten til å gjøre det til noen 

andre.  

Jeg kan føle hjertet mitt hardere i brystet 

mitt, jeg klemmer nevene mine hard 

sammen og lysten til å slå til noen vokser 

i magen. Tanken på hvor mange jenter 

som har opplevd det samme som meg, 

og at guttene har klart å flykte fra 

konsekvensene hver gang, vekker noe 

inni meg. Det er på tide at de får hva de 

fortjener.  

Før jeg får sagt noe, flyr klasseromdøra 

opp, og i døråpningen står læreren. Hun 

tar tre lange steg mot oss før hun 

begynner å kjefte. «Silje, sa ikke jeg at du 

skulle hente Jenny, ikke stå ute i gangen 

og snakke om gutter!» Jeg kan høre at 

noen inne i klaserommer begynner å le, 

men læreren hysjer på dem. «Timen har 

startet for lengst, men dere står her ute 

og prater? Kom inn igjen med én gang, 

vi har kastet bort nok tid allerede!» 

Læreren begynner å snu seg for å gå 

tilbake inn, men jeg stanser henne. 

«Først er det noe vi må fortelle deg 

privat, og det kan ikke vente!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er så nemt at 
vÆre helt almindelig  

af Amalie  Hovaldt 

Danmark 

 

Det er så nemt at være helt almindelig 

Man skal bare have hundrede venner på 

snapchat 

Og have streak med mindst halvtreds 

Man skal tage selfie med filter 

Og instagramme ethvert måltid man 

spiser 

Men jeg er desværre ikke helt almindelig 

 

Det er så nemt at være helt almindelig 

Man skal bare lave ingenting i matematik 

Og afsky alt der har med skolearbejde at 

gøre 

Man skal bare bagtale ens veninder 

For derefter at hyggesnakke med dem 

om Mathias fra 8.c 

Men jeg er desværre ikke helt almindelig 

 

Det er så nemt at være helt almindelig 

Man skal bare gå i Adidas, Tommy 

Hilfiger, og Yeezy 

Og vide hvordan man tegner de perfekte 

øjenbryn 

Forstå hvordan man lægger foundation 

Og hvordan man forlænger sine 

øjenvipper med mascara 

Men jeg er desværre ikke helt almindelig 

 

Og det er faktisk ret svært ikke at være 
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helt almindelig 

Når man bliver først færdig med 

opgaven i dansktimen 

Og de andre synes man er en stræber 

Når man fortæller at man egentlig ikke 

synes at Mathias fra 8.c er specielt pæn 

Og de andre synes man er en taber 

 

Hvem der dog bare var helt almindelig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepparkaksformar är 

15 cm höga  
af Alex Ekström  

Sverige 

 

Min vän sa att jag skulle gå upp i vikt om 

jag slutade röka. Så jag slutade försöka 

sluta röka, vikten var läskigare än 

lungcancer ändå. 

Jag är icke-binär, och de enda normer 

jag har att följa är kort och smal, liten ni 

vet, en pepparkaksperson, utskuren med 

vasst aluminium, men jag är inte 15 cm 

lång och en halv centimeter tjock, jag är 

en och sextionio och ska jag passa i 

formen är jag mer utanför än innanför.  

När jag var yngre svalt jag mig själv och 

det enda folk sa till mig var hur fin jag 

hade ”blivit”, och tydligen inte var 

dessförinnan.  

Häromdagen kollade jag och min 

flickvän på gamla bilder och hon pekade 

på ett kort på mig och sa ”Vad 

annorlunda du ser ut”, och jag grät för 

det var inte jag på bilden, det var 

ätstörningen och all den ondska den 

tillfört mitt liv.  

Mitt första minne är ett övergrepp och 

det har aldrig lämnat mig. Av samma 

person som fortfarande bär mitt 

dödsnamn på sina läppar. DET ÄR INTE 

MITT NAMN, DET ÄR INTE MITT 

NAMN. 

Normer stryper mig. Män ska vara si, 

kvinnor så, men enda ramen jag har att 

anpassa mig till är rak, smal. Det bästa 

jag vet är när min flickvän lägger handen 

på mig mage. Tänk om magen inte finns 

kvar, då skulle det bästa jag vet 

försvinna. Jag vill finnas kvar, jag vill inte 

tyna bort.  
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Tusen koppar te kan aldrig lugna 

nervositeten. Tusen koppar te kan aldrig 

lugna ångesten. Tusen koppar te kan 

aldrig läka såren jag gav mig själv.  

Min flickvän kysste mig aldrig när jag 

hade röksmak i munnen. Hennes läppar 

mot mina gjorde mig lyckligare än de 

blåbärssmakande filtren någonsin 

gjorde. Jag sa Camel lila double activate 

frenetiskt gång på gång på gång varje 

gång jag gick in på Pressbyrån.  

Jag bär kjol, men inte för att jag är 

kvinna. Jag bär byxor, men inte för att 

jag är man. Jag rakade håret av huvudet 

och det är det mäktigaste jag någonsin 

har gjort, det var äkta makt, och det är 

det mest mig jag någonsin gjort.  

Jag är min egen, och trots att tankarna 

om svält fortfarande hemsöker min kropp 

och ångesten ligger som en tät dimma 

runt min hjärna, är jag mer mig själv nu 

än jag någonsin var när jag var smal.  

Mitt liv har byggts upp av trauman och 

självhat, en norm jag inte hittar, ett själv 

jag tappat bort innan jag hade det, en 

barndom jag aldrig kommer få tillbaka.  

Jag slutade röka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald Trump  

af Sofie Garberg Strømme 

Norge 

 

En rar fyr, med gult hår som en sitron og 

oransje hud som en gulrot  

En rar kombinasjon 

En sur fyr, med stygge blå øyne, klarer 

ikke engang ha de ordentlig åpne 

En veldig rar kombinasjon 

En dum fyr, bygger en vegg på grensen 

til Mexico, fordi han ikke liker taco 

------ 

Hvis jeg hadde vært han, 

Ville jeg hatt normal fin hud 

Hatt fine blå øyne 

Og ikke bygd veggen på grensen til 

Mexico  

------ 

En fyr som ikke engang vant flertallet, 

fordi han var nedstemt 

En dårlig kombinasjon 

En fyr som meldte seg ut av Paris-avtalen 

fordi det var hans ‘plikt’ 

En utrolig dårlig kombinasjon 

Klarer tydeligvis ikke å holde taler, fordi 

han snakker bare tull 

------ 

Hvis jeg hadde vært han, 

Ville jeg ha vunnet flertallet 

Fortsatt vært med i Paris-avtalen 

Og øvd på å holde taler 

------ 

En fyr som er aktiv på Twitter, fordi han 
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er hekta 

En dustete kombinasjon 

Sparket mange, og han har alvorlige 

øyenbryn akkurat som Hitler, men ikke 

barten da 

En veldig dustete kombinasjon 

En tulling, fordi han bare er det 

------ 

Hvis jeg hadde vært han, 

Ville jeg ha vært aktiv på ordentlig! 

Sparket mindre folk, og heller gitt ut flere 

jobber! 

Og vært mer ‘mann’! 

------ 

Jeg håper at du blir sparket på 

bursdagen din fordi 

dama di syntes du snorker for høyt, og så 

dumper hun deg, og så bor du  

i gatene og tigger etter mat og drikke! 
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FØlelsen af en ven  

af Sigrid Marie Krogsgård 

Danmark 

 

Jeg sidder i hjørnet og laver lektier, da 

en pige pludselig kommer ind i klassen 

sammen med vores lærer. Jeg kigger op 

på hende. Hun ser ret mærkelig ud. 

Hendes tøj er mærkeligt, hun har så 

mange farver i sit tøj, at jeg bliver helt 

svimmel af at kigge på det. Hendes hår 

er farvet grønt og er helt glat, men fedtet. 

Hun har en knaldrød langærmet trøje på 

med et lilla dødningehoved på midten. 

Én stor funklende sten lyser op, der hvor 

der burde have være øjne, der er kun et 

og jeg tænker det andet må være faldet 

af.   Pigen har grå-sorte shorts, som ser 

helt nye ud. Hendes sko er forskellige, så 

den ene er grå og den anden er sort, selv 

snørebåndene har forskellige farver. Jeg 

har aldrig set en som hende.  Læreren 

præsenterer pigen og fortæller, at hun 

hedder Mette, og skal gå i klassen fra nu 

af.  Den eneste ledige plads ved siden af 

mig, for det er altid den eneste ledige 

plads. Ingen gider sidde ved siden af 

mig, jeg er for kedelig og grå. Mette 

kigger på mig, smiler og sætter sig ned. 

Jeg bliver helt stille og kan ikke engang 

sige mit navn, så jeg nøjes med at tænke 

det, “jeg hedder Carl” siger min hjerne 

til sig selv.  

Mette spørger “Hvad hedder du så?”  

Det er som om min hjerne er gået helt i 

sort nu, og jeg rejser mig og løber ud af 

klassen. Jeg kan høre, hvordan alle inde i 

klassen griner. Så går jeg hjem. 

 

Normalt er jeg altid den første, der 

kommer til klassen, men ikke i dag. Som 

jeg plejer, lister jeg ind til min plads, så 

Venskab 
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jeg er usynlig, men i dag ser jeg til min 

store overraskelse, at Mette sidder lige 

der på stolen ved siden af min.  

Hun smiler og siger: “Hedder du ikke 

Carl?” og jeg får fremstammet et “j-j-jo.”  

Jeg sætter mig på min plads, og bliver 

lettet over, at hun ikke har drillet mig. 

Mette begynder at snakke, hun stiller det 

ene spørgsmål efter det andet: “Hvor bor 

du?”, “Hvor gammel er du?”, “Har du 

nogen søskende?”, “Har du en hund?” 

“Kan du lide tegnefilm?”, “Hvis du var en 

sommerfugl hvilke farver ville du så 

have?” og til sidst spørger hun: “Hvad 

laver du i din fritid?”  

Jeg er blevet helt forvirret af alle de 

spørgsmål. Jeg er igen blevet helt 

rundtosset ligesom i går, da jeg så 

hendes tøj. Jeg får fremstammet et “øh-

øh-øh” men så smiler Mette til mig, og 

pludselig kan jeg mærke lilla, det har jeg 

aldrig mærket før, det føles meget 

mærkeligt, men også lettende.  

Mette spørger igen: “Men hvad laver du 

så i din fritid?” og det eneste jeg kan 

svare er et forvirret ryst på hovedet, for 

jeg laver ingenting. Mette smiler igen sit 

lettende, lilla smil og siger: “Så må vi 

finde en hobby, for jeg har heller ikke 

nogen.”  

Mette foreslår, at vi starter med 

Volleyball. Jeg nikker bare.  

 

Der lugter af sved i Volleyball klubben, 

som sure sokker, glemte makrelmadder 

og muggent hår. Her står Mette og jeg 

og er klar til vores første volleyball 

træning. Træneren pifter rigtig højt, 

meget tæt på mit øre, og vi skal alle gå i 

gang, det synger for mit øre. Da vi går i 

gang med at spille, går det ikke ret godt. 

Mette kommer til at misse en bold og den 

rammer mig lige i maven. Mette griner 

højt som trænerens fløjt. Resten af 

træningen kommer vi til at grine meget. 

Vi fjoller og prikker til hinanden og til 

sidst triller vi rundt på gulvet flade af 

grin og pludselig kan jeg mærke en 

spirende panggul farve dukke op i mine 

fødder som en kildrende fornemmelse. 

Da vi kommer ud efter træning, siger 

Mette, at nu har vi prøvet det, men det 

var ikke lige noget for os. Jeg nikker igen. 

 

På den anden side af hallen ligger 

Kulturskolen, Mette fortæller, at hun 

altid har drømt om at spille klaver. Så det 

bliver vores næste prøve på en hobby. 

Men det viser sig hurtigt at klaver, er 

rigtig rigtig svært. Der er så mange 

tangenter, og det er ikke let, selv om 

musiklæreren siger: “Musik Alfabetet er 

det nemmeste i verden.”  

Vi trykker og trykker, men det lyder 

hæsligt, som en måge der bliver trådt på 

sine halefjer. Musiklæreren sukker 

højere og højere. Til sidst lykkes det mig 

dog mig at ramme en rigtig tangent, og 

Mette hopper op i luften og giver mig et 

kæmpe kram, mens hun råber: “hurra.”  

En orange følelse af stolthed melder sig i 

mine ben, som om jeg kan gå 100 km og 

klare hele verden, endda sparke en bold 

helt op til månen. Mette mener, at med 

den ene tone, jeg ramte rigtig, må det 

være nok med at gå til klaver, det er også 

alt for svært. 

 

En sti går bag om Kulturskolen og forbi 

kirken. Mette siger, at hendes lillebror 

har hørt om en ungdomsklub, som er i 

kirken. Klubben hedder bindestregen, 

og Mette synes vi skal gå derind. Jeg kan 

mærke at alt, hvad Mette synes, det 

synes jeg også.  

Inde i kirken står Kirsten, hun siger, at i 
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aften er der spilleaften og vi må gerne 

spille med. Vi kommer ind i kirken og der 

er spil overalt. Mette, Kirsten og jeg 

starter med at spille Ludo, Kirsten 

vinder. Så spiller vi Uno, og Kirsten 

vinder igen. Så spiller vi vendespil og det 

vinder Kirsten også. Nu begynder Mette 

at give op, hun siger: “Jeg gider ikke 

tabe mere.” 

Og så vi er færdige med kirkeklub. Vi har 

tabt hele aften, tænker jeg og alligevel 

kan jeg mærke en meget heldig blå farve 

sprede sig i min mave, for jeg er faktisk 

heldig, jeg har fået en ven, tænker jeg. 

 

Vi går hjemad i regnen og i tåge, men 

pludselig dukker der et skilt op. Der står 

“kom ind og prøv at spille teater, vi 

starter d. 7/4 kl 19.00”. Mette siger, at det 

da er i dag, så det må vi prøve. Så vi går 

ind i teateret. Det er et stort rum med en 

stor scene og over 100 pladser til 

tilskuere. Vi ser to piger, de siger vi skal 

gå ind i den anden sal. Vi sætter os ned 

og så skal vi finde ud af, hvilket et 

teaterstykke, vi skal spille. “Vi skal 

stemme på Ronja Røverdatter, fordi det 

minder mig om os,” siger Mette. Jeg 

bliver glad og varm indeni.   Mette bliver 

valgt som Ronja og jeg bliver valgt til 

Birk. Først er jeg meget nervøs, men da 

jeg får kostumet på og står på scenen, 

får jeg pludselig følelsen af grønt mod 

der går helt ud i fingerspidserne. Og så 

tør jeg lige pludselig at sige noget.  

“Jeg er ikke længere den grå Carl” råber 

jeg ud fra scenen. Da stykket er færdigt 

løber jeg mod Mette og giver hende et 

stort kram. Nu er jeg både gul, orange, 

blå og grøn. Jeg kigger over på Mette og 

sammen går vi ind på scenen for at 

bukke.  

 

Dagen efter i skolen da vi kommer ind i 

klassen klapper alle og råber Ronja og 

Birk, Ronja og Birk, resten af årene 

kalder de mig for Birk og Mette for Ronja. 

Jeg kigger ned af mig selv og ser de gule 

sko med lilla snørebånd og orange 

bukser den blå trøje med grønne ærmer. 

Jeg tænker at jeg er blevet den jeg 

virkelig er. 
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Svart Himmel  

af Sofie Garberg Strømme  

Norge 

 

Regnet kom nedover i en brasende fart. 

Det plasket ned på bakken hvert eneste 

sekund. På under et minutt var bakken 

full av vanndammer, man kunne høre det 

plaske hvor enn man gikk. Dråpene falt 

ned fra hustakene og himmelen. 

Søppelkasser hadde blitt oversvømt av 

vann. Søppel lå overalt på gatene, det 

var som et hav av søppel. Et oversvømt 

hav av søppel som ingen her la merke til. 

Hun satte seg ned på benken utenfor 

den lille kaféen. Det ringte med bjella 

over døra da en mann kom ut med 

datteren sin. Hun så seg rundt, hun 

kunne høre folk snakke om hvor 

forferdelig regnet var. Regnet plasket 

ned på henne, hun satt i en slitt lærjakke 

hun hadde kjøpt på et bruktmarked på 

den andre siden av den lille byen. Etter 

litt var den allerede klissvåt. Nå hadde 

den ikke den fine brunfargen, men den 

hadde fått en stygg mørkebrun farge. 

Hun stakk den våte hånda ned i den 

klissvåte lomma og tok frem en gammel 

sigarettpakke. Den var litt ødelagt på den 

ene siden, men den kunne fortsatt 

brukes. 

Røyken spredde seg, nå regnet det ikke 

så mye som det gjorde for litt siden. Det 

kom bare litt småregn ned fra den 

skydekkede himmelen over henne. 

Kaféen var full som alltid, gatene var 

fulle av mennesker, og butikkene var 

fulle av familier. 

Hun kikket bort på en gjeng med gutter 

som var på hennes alder. Tjueårene. 

Hun kikket opp mot himmelen og lot 

regnet dette ned på henne. 

«Skynd deg!» 

Hun kikket opp, hun så mot enden av 

kaféen. Tre høye menn satt og snakket 

sammen. Hun kunne gjenkjenne 

stemmene, men var ikke helt sikker på 

hvor fra. Da en av de høye mennene så 

mot henne, gjenkjente hun dem.  

Nedover gata til den slitte leiligheten var 

det enda mer søppel, flere rotter og mye 

eklere å gå. Det var ikke et sted der det 

ikke var søppel. Hun rotet seg oppi et 

bananskall som lå på midten av fortauet. 

Hun bannet til seg selv og så under 

skoen. Det var masse banankliss under 

skoen hennes, noe gult og brunt. Hun 

prøvde å gni skoen mot den kalde 

asfalten. Det gikk ikke av med det første, 

men noe gikk av. 

Hun låste opp døra til leiligheten. Døra 

var hard å få opp, som om det var en 

jerndør fra et fengsel. Hun ga alt og fikk 

døra opp. Den kalde luften traff henne 

midt i ansiktet. Hun tok av seg skoene 

foran døra og gikk inn. Skoene var 

klissvåte av vann, og dryppingen fra 

skoene gjorde det gamle tregulvet vått. 

Hun tråkket ned og kunne kjenne kulden 

i gulvet. Hun tok av seg den våte jakka og 

la den til tørk inne på badet. Det var kaldt 

der også, men det var det eneste stedet i 

leiligheten hun hadde varmekabler i 

gulvet. 

Hun gikk ut av badet og la skoene inn på 

badet også. Da hun gikk inn, hørte hun 

en svak stemme fra det andre rommet. 

Hun la forsiktig fra seg skoene på gulvet 

og gikk mot den halvåpne døra i den 

andre enden av den trange stua. Hun så 

gjennom sprekken. Gutten. Døra gikk 

sakte opp da hun åpnet den. Hun gikk 

mot senga, halve madrassen var ødelagt 

og ganske hard. Gulvet her var kaldere 

enn i gangen. 
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 «Hei», hun satte seg ned og så et lite 

ansikt titte frem bak dyna. «Jeg fikk ikke 

noe i dag.» Hun kjente den kalde luften 

nedover ryggen. 

Det triste ansiktet så på henne med store 

grønne øyne. «Hei.» Han så på henne 

mens han hostet. Hun skulle til å svare, 

men ble avbrutt av magen som skrek 

etter mat. 

«Du må spise.» Den hese stemmen til 

gutten under dyna ble avbrutt av 

hosting. Han hostet igjen. Hun så på han 

med tårer i øynene. Det var minst en dag 

siden hun hadde spist et ordentlig 

måltid. 

«Nei, jeg kan ikke.» Hun kjente kniven 

stikke i hjertet sitt. «Du trenger kreftene, 

du må bli bedre, og en dag kommer du til 

å bli det.» Hun hadde håp innerst inne. 

Gutten hostet igjen. «Hvis du vil at jeg 

skal bli frisk,» han stoppet midt i 

setningen. «så må du få i deg krefter.» 

Hun tørket bort tårene. Hun viste at de 

kunne komme når som helst. 

Kjøleskapet var nesten tomt. Det eneste 

som var der var et brød som hadde ligget 

der fra i går. Hun strakte armen opp og 

fikk et godt grep på brødet. Det var mykt 

og klumpete. Hun satte det ned på 

kjøkkenbenken og la det på en 

plasttallerken. Hun delte det myke 

brødet i to og la det ene i kjøleskapet. 

Hun satt seg på stolen i stua. Den var 

myk, men den vippet på det ene 

stolbeinet. Hun ignorerte det og tok en 

liten bit av brødet. Det smakte surt, men 

deilig. Hun tygget i seg biten og gledet 

seg allerede til neste bit. 

Da hun skulle til å ta den neste biten, 

hørte hun hosting fra det ene 

soverommet. Hun la fra seg det deilige 

brødet på plasttallerkenen og la det på 

det lille trebordet ved siden av stolen. 

Døra var fortsatt bare halvåpen. Hun 

kikket inn og kunne se det hodet som lå 

på puta. 

Nå hadde hun stått utenfor i noen 

minutter. Det var en lidelse å se han lide. 

Hun kunne ikke tolerere dette lenger, 

innerst inne var det håp, men det håpet 

hadde nesten blitt borte. Hun kikket mot 

plasttallerkenen, det var fortsatt brød 

igjen. 

Før hun rakk å gripe plasttallerkenen, 

hørte hun døra til soverommet åpnes. 

Hun snudde seg. Tårer rant nedover 

kinnene hans. Han så på henne med et 

blikk hun aldri hadde sett før. Før hun 

rakk å reagere, løp hun bort til ham og 

klemte seg rundt ham. 

«Jeg skal gjøre deg frisk.» Hun trakk seg 

unna ham. «Det er et løfte.» Gutten 

klemte seg rundt halsen hennes og 

begynte å gråte. 

 «Lover du?» Han snakket med 

pipestemme. 

 «Et løfte er et løfte,» hun klemte han 

enda hardere. 

Alt hun kunne føle var smerte. Ikke noe 

annet. «Gå og legg deg igjen, Liam.» 

Hun så på Liam mens han gikk inn på 

soverommet igjen. Han ga henne et siste 

blikk før han gikk inn på soverommet 

igjen.  

   

Natten kom, det ble mørkt ute på gatene. 

De hadde fortsatt ikke vist seg. Hun 

smilte til seg selv. Hun var lettet. Selv om 

hun var lettet, var frykten fortsatt inni 

der. 

«Ro deg ned, Mia.» Hun så på seg selv i 

speilet. Det bustete mørke håret, kviser 

og tørre lepper. Hun sukket og gikk ut av 

badet.  

Da Mia åpnet døra til soverommet, traff 
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lukten av en sigarett henne i ansiktet 

med engang. Hun hostet og gikk bort 

mot vinduet. Hun så utover den tomme 

mørke gaten. Vinduet var åpent, og den 

kalde luften kom mot henne. 

Rotter og mus løp over gata, ville av sult. 

De la sikkert ikke merke til at de løp i et 

hav av søppel. De lagde rare lyder mens 

de løp så kjapt de klarte over veien. Mia 

fulgte dem med blikket og så dem løpe 

inn i mørket. 

Akkurat da hun skulle til å trekke for 

gardinene, kunne hun se skygger som 

gikk gjennom mørket. Hun skjønte hvem 

det var og kjappet seg å trekke for 

gardinene. Tankene var stresset, 

kroppen var varm, hva skulle hun gjøre? 

Hun løp inn til rommet til Liam. «Liam, 

våkne!» Hun ristet forsiktig i skulderen 

hans. «Liam!» Han åpnet øynene forsiktig 

og så på henne. Han hostet. «Du må 

gjøre som jeg sier, ok?» Han så 

spørrende på henne. Øynene hans var 

trøtte, men likevel nikket han. «Kom,» 

hun tok ham i armen og ledet han ut på 

kjøkkenet. 

«Hva skjer, Mia?» Han så på henne. 

Mia så på han med tårer i øynene. «Liam, 

de.» Hun stirret på ham. 

«Nei.» Han så på henne. «Nei!» Han 

begynte å hyle. Tårene falt nedover. 

«De tar deg ikke, jeg lover.» Mia klemte 

hånda hans. 

Trappeskritt ble hørt. Liam så på henne. 

«Mia.» Mia tok han. Hun nektet å la noen 

ta han, ikke denne gangen. Hun klemte 

hardt rundt halsen på han. 

Så hørte hun. De hadde kommet seg inn 

i leiligheten. Blodet pumpet. 

En høy mann kom og tok henne i armen. 

«Nei!» Hun skrek og prøvde å vrikke 

mannen av seg. «Nei! Liam! Løp!» Hun 

gråt. 

Liam så på henne med store øyne. Tårer 

rant nedover kinnet. «Mia!» Han skrek 

navnet hennes. 

Alt hun husket var at alt ble svart, og hun 

hørte noen falle på bakken sammen med 

henne. 
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Hvem er jeg?  

af Eva  Bach Jeppesen 

Danmark 

 

Hvem er jeg?  

Jeg er en pige  

Tror jeg  

Hvem er jeg?  

Min yndlingsfarve er grøn.  

Hvem er jeg? Og hvordan finder jeg ud 

af det?  

 

For folk har forventninger 

Til at jeg skal være en bestemt person og 

leve op til kravene, alle stiller mig.  

De vil have mig til at få 12 i matematik 

og gå op i mit udseende og tabe mig 

mindst 5 kilo 

De vil have mig til at være den bedste og 

være smuk 

 

Hvem er jeg?  

Jeg læser meget 

Og når jeg læser, dykker jeg ind i 

universer, hvor folk ikke har så mange 

fandens  

Forventninger  

Hvor jeg kan fordybe mig i dårlige 

romaner om dæmoner eller kliche 

kærlighedsbøger, som altid har den 

samme slutning 

Hvem er jeg?  

Jeg vil gerne gøre folk glade  

Og tilfredse.  

Men jeg kan så godt lide mad 

Jeg vil bare gerne gøre det godt 

Hvem er jeg? Og hvordan finder jeg ud 

af det?  

 

For folk har forventninger.  

Jeg skal lave ekstra skolearbejde i 

historie  

og passe mine lektier 

Og de vil gerne have, at jeg når 

Det hele.  

De vil gerne have, at jeg skal klare mig 

godt, og jeg forstår, men det er så 

fandens mange krav de sætter 

Hvem er jeg?  

Jeg kan godt lide efterår, når  

Bladene falder af træerne, og jeg sidder 

med 

Utallige tæpper over min krop med en 

stor kop kakao, der varmer mine hænder 

Ikke den gode slags kakao, bare den 

billige fra Rema 

Hvem er jeg? 

Jeg kan godt lide elefanter. Og sushi.  

Jeg kan godt lide sushi, når vi på min 

fars fødselsdag tager ud at spise, til vi 

rent faktisk sprænger.  

Hvem er jeg? Og hvordan finder jeg ud 

af det?  

 

For folk har forventninger 

Jeg skal øve på min guitar og lære en 

sang udenad om ugen 

Jeg skal tømme opvaskemaskinen 2 

gange hver dag  

Og jeg skal støvsuge huset, når jeg 
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kommer hjem fra skole 

 

Hvem er jeg?  

Jeg vil gerne træne  

Jeg vil gerne tabe mig, for som min indre 

stemme siger til mig: “du er jo tyk” 

Hvem er jeg?  

Jeg er en pige, der ikke er god til at holde 

orden  

Men det skal jeg, for det er, hvad der 

forventes af mig 

 

For folk har så mange fucking 

forventninger  

De forventer, at jeg skal se perfekt ud 

hver dag  

De forventer, at jeg skal lave det bedste 

mad  

De forventer, at jeg skal være cool og sej 

 

Men Hvem er du? 

Er du en af dem, der altid retter på 

andre? 

Er du en af dem, der skriver 3 siders 

dagbog hver dag? 

Hvem er du?  

Er du en af dem, der er god til alle fag 

eller? 

Er du en af dem, der går med 2 kilo 

makeup hver dag? 

Hvem er du? Og hvordan har du fundet 

ud af det?  

 

For folk har forventninger til dig  

Du skal holde orden på dit værelse 

“Saml så de sokker op” ‘ 

Du skal lave de bedste fremlæggelser i 

tysk 

Selvom du har snakket sproget i et år  

 

Hvem er du?  

Er du en af dem, der gerne vil være 

psykolog?  

Eller er du en af dem, der bare ikke ved, 

hvad du vil? 

Hvem er du?  

Er du en af dem, der læser mindst 11 

krimier om ugen?  

Eller måske er du en af dem, der kan tale 

6 forskellige sprog? 

Hvem er du? Og hvordan fanden har du 

fundet ud af det? 

 

For folk har forventninger til dig  

De har forventninger til, at du skal have 

den bedste uddannelse  

Og tjene millioner af kroner hvert år  

De forventer, at du ikke bliver hjemløs, 

og at du skal arbejde hvert eneste minut 

 

Hvem er jeg? 

Jeg er Eva.  

Jeg er Eva, og jeg er træt af 

forventninger 

Jeg er træt af, at alle stiller krav til mig 

og min fremtid, for i sidste ende burde 

det være mig, der beslutter det. 

Hvem er jeg?  

Jeg er Eva, der gerne vil leve sit liv og 

være stolt af sig selv  

Men  

Hvordan gør man det, når alle bliver 
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skuffede hver eneste gang, jeg dumper i 

engelsk?  

Hver eneste jeg dumper i matematik  

Hver eneste gang jeg dumper i tysk  

 

For alle har forventninger til mig.  

Og mest af alt har jeg for mange 

forventninger til mig selv.  

Og måske er det bare… 

den jeg er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katt  

af Marte Berntsen 

Norge 

 

Katter Er Late 

Katter Er Spreke                                                                      

Katter Er Elegante 

Katter Er Små 

Katter Er Store 

 

Katter Er Forskjellige 

Men En Ting Har De Felles: 

De Er Alle Stolte, Flotte Dyr 

Som Beskytter Det De Eier 

 

Kattepelser Er Grå 

Kattepelser Er Svarte 

Kattepelser Er Gylne 

Kattepelser Er Flekkete 

Kattepelser Er Stripete 

Kattepelser Er Korte 

Kattepelser Er Lange  

 

Kattepelser Er Forskjellige 

Men En Ting Har De Felles: 

De Varmer Godt,  

Og Er Myke Flotte Bylter 

 

Katter liker å klatre i trær, gardiner og 

lekestativer 

Katter liker å spise skinke, fisk og 

kattemat 
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Katter liker å leke med strikker, nøster og 

halvdøde mus 

Katter liker å sove i gyngestolen, sofaen 

og på gulvet 

 

Katter liker mye rart som det er vanskelig 

å forstå seg på 

Men det er deres sak, ikke våres nå.  

 

 

Den er… 

Katten er i hagen 

Den er jaguaren som smyger seg etter et 

bytte 

Den er panteren som hopper oppe på 

fjellet 

Den er leoparden som løper over 

savannen 

Den er løven som brøler til sine fiender 

Og den er tigeren som slåss for det den 

elsker 

  

Med andre ord er katten det mest 

fantastiske dyret i verden 
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Bare en fest  

af Julie Andersen 

Norge 

 

Hjertet mitt banker, og hendene er 

svette. Jeg må komme meg ut, jeg må. 

Det er typisk meg at jeg måtte ta den nye 

toppen hennes. Den jeg hadde ønsket 

meg i ukevis. Det visste hun og kjøpte 

den før hun skulle ha hjemme-alene-fest. 

Hun trodde at jeg ikke ville prøve å ta 

den når hun skulle ha fest. Jeg skulle jo 

sove søtt hos grandtante Olga. Jeg liker å 

låne tingene hennes. Selv om hun ikke 

en gang er søsteren min. Dumme Sara 

som tror hun er bedre enn alle andre. I 

noens øyne er hun perfekt med lyst, 

langt hår, tynn, pent ansikt og skinnende 

blå øyne. For meg er hun en djevel i 

englekostyme. Det beste er når det lyner 

av øynene hennes når jeg har gjort noe. 

Da kaller hun meg mange stygge ting. At 

det sorte krøllete håret mitt er et 

kråkereir, og at jeg har bæsjebrun hud 

og dumme hundeøyne.  

Der sitter hun og Justin og kliner. Med 

hver sin ølflaske i hånda. Lyden nedenfra 

blir bare høyere og høyere. Musikken får 

hele huset til å riste. Jeg begynner å bli 

sliten av å stå i skapet, og luften er klam 

og kvalmende. Plutselig slutter de to 

turtelduene å kline. Jeg holder pusten, 

og hjertet mitt banker så hardt at det er 

på vei ut av brystet mitt. «Jeg har en ny 

topp du må se». «Bare gå og hent den, 

søta». Jeg hører Saras skritt som nærmer 

seg skapet. Lyden av de lange, falske 

neglene hennes som skraper mot 

metallhåndtaket på døra. Nå er det over. 

Jeg har signert min dødsdom. Det 

handler bare om sekunder. 

«Sara, jeg har en god forklaring på 

dette.» Sara snur seg. Venninnen 

Valg og konsekvens 
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hennes, Marie, som ingen skulle tro var 

blondere enn Sara, og da snakker vi om 

blond på alle måter, står i alt for 

høyhælte sko og veiver med armene som 

en sjimpanse med sukkerkick. «Kom, 

Marius prøver å fiske i akvariet deres!» 

Sara himler med øynene og går ut etter 

venninnen med en skuffet Justin 

subbende etter. Endelig kan jeg puste 

fritt igjen. Jeg smeller opp døra til 

klesskapet. Det gjør ikke noe å lage lyd. 

Musikken der nede er sikkert så høy at 

alle er døve. Nå som Sara ikke er på 

rommet, tar jeg meg mine friheter. Den 

dyreste parfymen hun har er morsom å 

sprute ut gjennom vinduet og rundt i 

rommet. Sara har den mykeste senga 

med best sprett. Jeg hopper og hopper 

til jeg er helt gjennomsvett. Jeg bruker 

resten av parfymen på senga. Klarer jeg 

å komme meg ut uten å bli oppdaget, vil 

noen andre få skylda uansett. 

Så hører jeg dem. Det er ikke Sara og 

Justin, men jeg må gjemme meg for det. 

Senga er det nærmeste, og jeg smetter 

under så støvkorn flyr til alle kanter. Det 

er i siste øyeblikk. Døra blir revet opp, og 

en stank av alkohol og svette svever inn i 

rommet og gjør at neseborene mine 

brenner. Inn kommer Marie og to jenter. 

De har med seg så mange flasker som 

mulig, og er fulle allerede. Jeg stirrer på 

de høyhælte skoene som sjangler fram 

og tilbake på gulvet. «Godsakene ligger 

under senga», roper Marie med ustø 

stemme. Hjertet mitt hopper over et slag. 

Jeg ser de alt for høyhælte skoene som 

sjangler mot stedet mitt. Nå er det over. 

Er det en ting som faktisk er verre enn 

Sara, så er det et rom med fulle 16-

åringer. Med ett og ett skritt kommer hun 

nærmere. Jeg skjelver av redsel mens 

hun nærmer seg. 

Hjernen min jobber på spreng. Jeg må 

finne på noe. Så dukker det oppe en idé i 

hodet mitt, som om noen har skrudd på 

en lyspære. Jeg krøller bena sammen så 

mye som mulig. Puster dypt ut og prøver 

å ikke skjelve. Tre, to, en. Jeg spretter 

frem fra senga og velter stakkars Marie, 

som skriker av forskrekkelse. Jeg hører 

raske skritt på vei opp trappa. Jeg har 

dårlig tid. Jeg dytter bort de andre og 

løper mot vinduet. Jeg skyver det opp og 

titter ned på hagen langt der nede. 

Pulsen stiger. Det er nå eller aldri. Marie 

og de to andre skrur opp volumet på 

skrikinga når jeg plasserer begge føttene 

i vinduskarmen. Jeg krøller bena under 

meg klar til å sprette ut. Jeg har gjort det 

før, den gangen jeg brakk et bein og en 

arm. I det døra smeller opp, hopper jeg. 

 

Luften presser seg mot ansiktet, og 

tårene renner. Jeg ser hvordan bakken 

nærmer seg med rasende fart. Hjertet 

dunker hardere og hardere. Lurer på 

hvor mange bein jeg klarer å brekke 

denne gangen. Noen har trykket på en 

knapp på Marie og de to jentene, for de 

står og skriker som gale. Bakken nærmer 

seg kjapt, men det er noe mellom meg og 

bakken. Epletreet. 

Greinene på epletreet pisker mot ansiktet 

og skraper det opp. Jeg krøller meg 

sammen og lander perfekt på den tykke 

greinen.  En liten grein klarer akkurat 

ikke å stikke ut øyet mitt. Stolthet 

flammer opp i meg, og jeg smiler. Marie, 

Sara og Justin henger ut av vinduet. Alle 

med et skremt og bekymret utrykk i 

fjeset. Justin finner fram en lommelykt 

han har i lomma. Jeg må blunke flere 

ganger når lysstrålen treffer meg rett i 

fjeset. Jeg gnir meg i øynene og mister 

balansen. Tyngdekraften presser meg 

mot bakken. Jeg hører Marie skrike, 

igjen. Og ser hvordan bakken nærmer 

seg. 
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Jeg lander på bena og ruller bortover 

bakken. Hele kroppen skriker av smerte, 

og hodet dundrer mer enn musikken fra 

huset. Jeg klarer å rulle bak treet. Det er 

flaks, for nå kan ikke de andre som står i 

vinduet se meg. Forslått og omtåket titter 

jeg rundt stammen på treet. Marie og 

Sara henger fra vinduet og måper som 

noen dumme sauer, men hvor er Justin? 

Lyset går sakte opp for meg. Jeg snur 

meg og løper mot veien så fort bena kan 

bære meg. Lyden av ytterdøra som blir 

åpnet og løpende føtter som er etter 

meg. 

Et skingrende skrik får meg til å 

bråstoppe. Justin som er i full fart bak, 

klarer ikke å reagere fort nok. Jeg har 

aldri ligget inntil Sara sin kjæreste før. 

Bare vent til jeg forteller det på skolen. 

De kommer sikkert ikke å tro meg en 

gang, men det gjør ikke noe så lenge jeg 

vet at det er sant. Hodet mitt gjorde 

vondt i stad, men nå dunker det så hardt 

at det sikkert snart vil eksplodere. 

Når jeg har fått meg løs fra Justin-

knuten, reiser jeg meg opp for å se etter 

kilden til skriket. De to andre jentene står 

i vinduet og måper som enda dummere 

kuer. Sara kommer løpende ut fra huset. 

Merkelig nok løper hun ikke mot oss, 

men mot et punkt på bakken rett under 

soveromsvinduet. Blikket mitt flytter seg 

mot punket der Maries livløse kropp 

ligger. 

Blålysene og sirenene fyller hele 

nabolaget. Jeg er dekket av plaster over 

alt. De trenger ikke å se på Marie så 

lenge, for det er ikke så mye liv igjen å 

redde. Sara sitter i Justin sine armer og 

gråter så mye at mamma ikke vil trenge å 

vanne blomstene. Jeg er helt utslitt og vil 

bare gå og legge meg, men, nei, så flaks 

har ikke jeg. Det kommer en politidame i 

uniform bort til meg. Hun setter noen 

strenge øyne, som sikkert er vant til å 

skremme livet av folk, i meg. «Fortell 

meg, Maja, hva som skjedde». 

«Bare en fest» 
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Ingen har nogensinde 
vÆret som alle andre 
fra starten  

af Eja Steen 

Danmark 

 

Ingen har nogensinde været som alle 

andre fra starten af, de valgte at være 

det. 

Ingen ved hvem de er fra starten af, men 

de træffer beslutninger som fører dem 

videre til noget nyt. 

At træffe beslutninger er svært og nogle 

gange vil man ønske man aldrig havde 

gjort det. 

Nogle mister alt ved selv at bestemme, 

men hvis det er det der skal til for at føre 

livet videre på de valg der danner ens 

identitet er det det værd. 

Hvis man aldrig har set solen og vælger 

at gøre det for første gang vil man blive 

blændet, men hvis man venter lidt går 

det væk og det smukkeste syn vil gå en i 

møde. 

Det jeg mener er at livet er et stort valg. 

Vælger du en vej vil nogle nye døre åbne 

sig, samtidig vil der være nogle der 

lukker og låser. 

Spørgsmålet er så hvilken vej du tager 

og om du kommer til at lukke og låse en 

dør. 

Man er nød til at gøre op med sig selv 

hvad man er villig til at ofrer.  

 

”Mor!” Jeg pakkede skoletasken imens 

jeg ventede på et svar. 

”Ja?” Mor strakte vokalen ud. 

”Hvad er klokken?” Min mobil lå på 

sengen, men jeg havde ikke tid til at 

kigge der på når jeg skulle pakke. 

”Det kan du da selv se på din mobil” Jeg 

slog mig selv i panden med håndfladen. 

Hvorfor kunne hun ikke bare sige det? 

Med alt magt jeg havde forhindrede jeg 

lysten i at se på uret på mobilen. Jeg 

skulle nå at pakke færdig først. De sidste 

ting blev smidt ned i tasken før jeg fløj 

hen til sengen og tændte min mobil. 

07:50 

Ti minutter til den første skoledags start. 

Med friske hop kom jeg ned af trappen.  

Et trappetrin bestemte sig for at være på 

tværs. Jeg nåede at få balancen igen før 

jeg faldt ned. 

For fanden da’. var der noget som helst i 

den verden der gad at arbejde sammen 

med mig eller i det mindste bare blande 

sig udenom? 

 

Det viser sig at jeg var kommet i klasse 

med Lisa, Linea og Sille. De populærere 

piger fra sidste år. Og jeg havde været så 

heldig at blive en del af deres gruppe. 

Pigerne havde sikkert valgt mig på grund 

af drengene der gloede når jeg gik forbi. 

Vi stod og tøse snakkede før timen 

begyndte. Om hvor dejligt det var at se 

hindanen igen og hvor meget vi havde 

savnet hindanen. 

Jeg kunne kun høre løgne snige sig ud af 

mundene på dem, men lod som ingen 

ting og spillede med. 

Mens de stod og bagtalte om en pige 

som skulle gå i vores klasse vendte jeg 

opmærksomheden mod en lav brunette i 

den anden side af klasseværelset. 

Hun sad for sig selv og læste i en utrolig 

stor bog som jeg vidste jeg aldrig ville 
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kunne komme igennem. 

”Hey piger? Hvem er den pige der?” Jeg 

pegede på den lave pige. 

”Det er Susanne, altså hende vi er ved at 

snakke om. Følg dog med Freja!” Jeg 

sagde ikke mere til pigerne for brunetten 

sad og kiggede på mig. Hun havde blå 

grå øjne. 

Jeg vendte mig om for at fortælle dem 

om min ferie, men de havde allerede sat 

sig ned på sine pladser. 

”Pige! Ja dig der. Find en plads tak.” 

Læreren var en lav ældre mand med gråt 

fuldskæg og kort krøllet hår. 

Jeg kiggede desperat rundt i klassen 

efter en plads der var bare i nærheden af 

nogle jeg kendte. 

Den eneste ledige plads var ved siden af 

den lave brunette. 

Jeg sukkede indvendigt og sjaskede hen 

til hendes bord. Med armene over kors 

satte jeg med ned. 

”Hej. Jeg hedder Susanne, Hvad hedder 

du?” Typisk. Kunne jeg ikke bare sidde 

og surmule for mig selv? 

”Freja.” Sagde jeg mut uden at kigge på 

hende. 

”Du er da godt nok snak sagde lig. 

Freja.” Sarkasmen gav mig kvalme. Jeg 

valgte ikke at fører sammentalen videre.  

 

Vores lille gruppe stod ude i hjørnet af 

skolegården og pegede fingre af 

brunetten, Susanne. 

Hun gik alene med skoletasken på 

ryggen. 

”Ej, piger! Kom lige med.” Linea gik over 

imod Susanne med et bredt, ubehageligt 

smil. 

”Hey.” Sagde hun og rettede ryggen. 

”Hej…” Susannes stemme vibrerede en 

smule. 

Sille skubbede Susanne hårdt i 

brystkassen så hun faldt ned på de 

fugtige fliser. 

Med et stort skridt stillede Lise sig over 

Susanne og bukkede sig ned over hende. 

Hun blev liggende med blikke rettet 

imod mig. 

Jeg gjorde mig så lav som muligt og 

Trådte et par skridt bag pigerne. 

Piger det er fint nok nu! Hvad skulle jeg 

gøre? 

Mine føder havde gravet sig helt ned i 

fliserne, ærmerne på sweateren var syet 

fast til siderne og øjnene var rettet mod 

himlen. 

Jeg kunne høre pigerne råbe og grine af 

Susanne som bare lå og lyttede. Mit blik 

flakkede fra sky til sky og jeg prøvede at 

lytte til fuglenes sange og den hvislende 

lyd af bladene på træerne. 

Sille og Lise vendte ryggen imod 

Susanne og gik hen til mig. Linea 

spyttede en gang på Susanne før hun 

gjorde det samme. 

”For resten Freja, vil du med hjem til 

Linea og tøsehygge sammen med os?” 

Lise sagde ordet tøsehygge med en 

lysere stemme. Pigerne kiggede på mig 

som om intet var sket uden at bekymrer 

jeg om Susanne. 

Jeg tøvede lidt og skævede over 

skulderen på Linea for at kunne se det 

uskyldige offer. 

”Sorry piger, men jeg tror jeg har glemt 

min mobil oppe i klassen og jeg skal 

skynde mig lidt for vi får gæster om en 

halv time.” Jeg krydsede fingrer for at 

deres små dumme hjerner ville hoppe på 

dem. 
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”Ok. Jamen, så ses vi i morgen ik’?”  

”Ja ja.” Svarede jeg hurtigt og vinkede 

farvel der de gik ud af skolegården med 

kurs mod Lineas hus. 

Med små usikrere skridt kom jeg over til 

Susanne. 

Hun kiggede op på mig med ansigtet 

vådt af tårer. 

Jeg skulle til at åbne munden. Hvad 

skulle jeg sige? Er du ok? Nej det dur 

ikke. Selvfølgelig er hun ikke ok… 

”Er du også ude på at gøre livet surt for 

mig?” Jeg gik i stå. 

”Øh… Nej, men jeg var jo heller ikke med 

til det.” Prøvede jeg forsvarende at sige. 

”Det ved jeg godt, men du gjorde heller 

ikke rigtigt noget for at stoppe dem.” 

Susanne rejste sig op og børstede 

småstenene af sin grønne bluse. 

Mit stemmebånd gad ikke virke. Hvordan 

skal jeg svarer på det? 

”Hvad er grunden til at de gjorde det… 

hvis der altså er en grund, for nogle 

gange kan de være rigtig…” 

”Jeg er kristen” sagde Susanne med det 

samme uden tøven. 

Jeg måbede. Gid mit indre var stærk nok 

til at spytte sådan noget ud. 

”Hvad? Er det første gang du snakker 

med en kristen. Du ligner en der har set 

en dæmon.” Sagde hun med en spydig 

stemme. 

”Nej nej det er bare, jeg turde ikke spytte 

sådan noget ud, bare sådan lige. ” 

Susanne gik i stå og kiggede 

uforstående på mig før hun igen stillede 

et spørgsmål. 

”Er du kristen?” 

”Nej” 

”skal du konfirmeres?” 

”Ja” 

”Hvorfor det? Du er jo ikke kristen” 

Kan hun ikke stoppe med alle de 

spørgsmål? Alligevel havde hun en 

pointe. 

”Jeg… det ved jeg ikke. Altså alle andre 

gør det så…” 

”Så du gør det på grund af alle de andre 

gør det?” 

Det var det igen. Et til spørgsmål. 

”Ja altså jeg har tænkt over ikke at blive 

konfirmeret, men så vil alle det andre jo 

bare… ja du ved gå fra mig, hvis man 

kan sige det sådan.” 

Hvad sker der for mig? Hvornår har jeg 

sidst åbnet op for en anden? 

”Altså jeg skal konfirmeres, selvfølgelig, 

men jeg gør det jo fordi det er det jég vil. 

Og jeg har selv været udenfor på grund 

af mit valg, men hellere det end at lyve 

for mig selv resten af livet. Som sagt skal 

alle konfirmeres, men alligevel kan de 

ikke respektere at jeg gør det på grund af 

min tro,” Susanne tog en dyb indånding 

og kiggede på mig. 

Hun kan godt nok finde ud af at lave 

taler. Tænkte jeg for mig selv.  

”ja. Folk er underlige.” Sagde jeg for at 

bryde den akavede stilhed. 

Susanne lo. 

Det fik mig til at smile for mig selv. 

 

Der var stille ved spisebordet om 

aftenen. 

Mor og Far så ud til at nyde det. Eller 

også synes de bare at de kogte kartofler 

var fantastiske. 

”Jeg vil ikke ha’ en konfirmation.” 
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De kiggede op på mig med det samme. 

Der var stille igen. 

Jeg kunne høre loftsbredderne knirke. 

”Okay…” Sagde mor og lagde bestikket 

ned på tallerkenen. Hun foldede 

hænderne foran ansigtet. 

”Du kan godt huske hvad vi har snakket 

om ikke? I det tilfælde at du har glemt 

det så siger jeg det lige en gang til.” 

Hun havde lange mellemrum imellem de 

tre sidste ord. 

”Ingen konfirmation, ingen fest” Sagde 

hun mens hendes øjne borede sig dybt 

in i mine. 

Selvfølgelig vil jeg have en fest, men… 

Min far forstyrrede min indre diskussion. 

”Hun må da selv bestemme. Vi er hendes 

forældre, det er meningen vi skal støtte 

hende. Hvis hun gerne vil have en fest 

men ikke en konfirmation er det da’ ok.” 

Jeg smilede til min far, som smilede 

tilbage. Han nikkede med hovedet som 

et tegn på at jeg skulle op på mit 

værelse, for far og mor ville helt sikkert 

begynde at diskutere. Højlydt. 

Det var ok, for min far havde de bedste 

argumenter, så han ville med sikkerhed 

vinde. 

 

Jeg var kommet for sent ud af sengen 

den morgen. 

Med alle kræfter jeg havde trampede jeg 

i pedalerne for at nå skolen inden 

timerne begyndte. 

Det ringede ind kun få sekunder før jeg 

var kommet ind i klassen. 

Alle havde fundet en plads, men 

alligevel var der to pladser som var 

ledige den dag. 

Læreren kom ind i klassen. 

”Er det igen dig som ikke har fundet en 

plads før timen begyndte?” Sagde han 

irriteret. 

Jeg nikkede langsomt u vidne om det var 

et spørgsmål jeg skulle svarer på.  

De pladser der var ledige var selvfølgelig 

ved siden af Susanne og Linea. 

Linea sad og klappede på sædet som om 

hun havde regnet ud hvem jeg ville 

vælge, men hun tog fejl. 

Jeg tog tasken af skulderen hang den på 

stolen ved siden af Susanne. 

Hun smilede bredt til mig. 

Jeg smilede tilbage. 

Linea, Lise og Sille kiggede på mig med 

blikke der sagde Du har forrådt os! 

Jeg lod dem være de drama Queens som 

de opførte sig som. 

”Hej” Sagde Susanne 

”Hej” Svarede jeg med et smil. 

Jeg lænede mig tilbage i stolen og vidste 

at jeg ville klare mig gennem dagen. 
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Vårgröna ögon  
af Hanne Robinson 

Sverige 

 

Röd som rubin, grön som smaragd. 

Den ståtliga drakdrottningen. 

Det är hennes färger. Mina färger.  

 

”Du är så vacker med ditt röda hår och 

vårgröna ögon.”  

 

Hår som spunna rubiner, spunnet blod.  

Ögon ögon ögon, vårgröna ögon.  

Fel fel fel. Vårgröna ögon? Nej!  

Nej nej nej, smaragd smaragd 

SMARAGD!  

Ögon som smaragd. Det är min färg. 

 

Vår vår vår. Vem är vår? 

Inte jag. Ingen, ingen ingen… någon. 

 

Reflektion. Min reflektion. Men inte jag. 

Mitt hår, mitt leende, inte mina ögon. 

Varför? 

 

Minnen… suddigt suddigt suddigt. 

 

Sofia, Sofia min isdrottning. 

Blå och guld är henne. 

Spunnet guld och kristalliserat hav. 

Vackra vackra Sofia, min drottning. 

Var är hon? 

 

Hon springer.  

Hon letar.  

Jag skriker.  

Vem, vem är det i spegeln med vårgröna 

ögon? 

 

Inte jag. 

Jag är smaragd. 

Jag faller faller faller. 

Jag… jag är borta.  

Borta borta borta. 

Bortom alla gränser. 

Bortom allas ögon. 

Gömd i vårgröna ögon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Mine forÆldre siger  

af Julie Vajhøj 

Danmark 

 

Mine forældre siger, at beslutninger er 

nemme 

Man kan være 

Maler, tømrer, 

Astronaut, bager, 

Gartner, stylist, 

Advokat, dyrlæge, 

Arkitekt, sælger, 

Postbud, skomager 

MEN 

Du må KUN 

vælge 

én 

Mine forældre siger, at beslutninger er 

nemme 

Man kan være 

Uddannet bibliotekar og 

Uddannet skolelærer, 

Uddannet pilot og 

Uddannet fisker, 

Uddannet låsesmed og 

Uddannet elinstallatør 

MEN 

Du må IKKE 

skifte 

mening 

Mine forældre siger, at beslutninger er 

nemme 

Fordi der er så mange muligheder 

Biolog, hundefrisør, 

Pelsdyravler, optiker, 

Pædagog, brandmand, 

Boghandler, turistfører, 

Arkæolog, præst, 

Gymnasielærer, grafiker 

MEN 

Jeg må IKKE 

være 

i tvivl 

Mine forældre siger, at beslutninger er 

nemme 

Man må ikke være 

Skorstensfejer, kloakmester, 

Smugler, arbejdsløs, 

Hjemløs, stræber, 

Misbruger, single, 

Venneløs, ufølsom, 

Overfølsom, deprimeret 

Der er alt 

for mange 

krav 

Jeg vil bare gerne være mig. 
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Rar  

af Marte Berntsen  

Norge 

 

Jeg ser ikke mer enn et eple.  

Eplet er grått og blått og er kjempestort. 

Ingen liker eplene som jeg prøver å gi 

bort 

Det er fordi de er gråe og blåe og 

kjempestore. 

 

Jeg ser ikke annet enn masse bøker. 

Bøkene er kjempesmå, og det er 

vanskelig å lese dem. 

Alle liker bøkene siden de er så søte. 

 

Alt er rart.  

Ingenting er vanlig. 

Alle ordbøker har en feil. 

Vet du hva det er? 

Det er ordet vanlig.   

For det er ikke et ord. 

Ingen ting er vanlig, og da kan det ikke 

være et ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder og 

begrÆnsninger 
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Det er så nemt at 
trÆffe beslutninger  

af Eja Steen 

Danmark 

 

Det er så nemt at træffe beslutninger 

Om morgenen, når jeg skal vælge 

mellem Sweater eller T-shirt, 

Vælger jeg T-shirten med ”I am 

sherlocked” på 

Måske er T-shirten nørdet og underlig 

Men jeg valgte den netop på grund af 

det 

Det er så nemt 

 

Det er så nemt at træffe beslutninger 

Skal jeg tage ét stykke pålægschokolade 

til morgenmaden eller to? 

To, for sukker er jo godt for blodet 

Og kroppen vil ikke virke uden 

Så hvorfor ikke tage to, når chancen 

byder sig 

Det er så nemt 

 

Det er så nemt at træffe beslutninger 

Når regnen pisker ned og enten cyklen 

eller benene skal bære mig til skolen 

Vælger jeg cyklen 

For selvom at cykle resulterer i, at flere 

dråber vil ramme min krop, og at kulden 

vil bide  

Vil jeg nå skolen og varmen hurtigere 

Det er så nemt 

 

Det er så nemt at træffe beslutninger 

Narnia, Harry potter, Sherlock Holmes 

Jeg vælger Sherlock Holmes til 

læsebånd 

Det er så nemt 

 

Det er så nemt at træffe beslutninger 

Et valg imellem Konfirmation eller 

Nonfirmation 

Jeg vælger Nonfirmation 

for jeg vil ikke sige ja til den kristne tro, 

når jeg er ateist. 

Det er så nemt 

Det er ikke fordi, jeg ser ned på 

kristendommen, men fordi jeg aldrig har 

været troende. 

 

Det er så nemt altid at vælge det 

nemmeste. 
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Tusenvis av 
spØrgsmål  

af Nikoline Mathisen Fagereng  

Norge 

 

   «Dette er Kamilla. Hun har nettopp 

flyttet hit, så jeg forventer at dere er 

hyggelige mot henne,» sa læreren.  

Jeg så utover klassen. Det var ikke så 

mange som jeg hadde trodd. Kanskje 

atten til tjue stykker. Jeg likte fortsatt ikke 

at alle øynene var festet på meg. Det 

føltes som en evighet før læreren snudde 

seg og sa:  

    «Du kan sitte der. Sammen med 

Rakel.» 

Han pekte på en jente med langt lyst hår 

i musefletter. Jeg nikket og gikk bort til 

henne. Så satt jeg meg ned og fant frem 

mattebøkene mine. 

 

    «Hei.»  

Jeg skvatt og snudde meg mot Rakel. Vi 

hadde sittet i stillhet og jobbet frem til 

nå.  

    «Jeg er Rakel.»  

Jeg nikket og begynte å jobbe igjen.  

    «Hvorfor er du så stille?»  

Spørsmålet fikk meg til å stoppe og se 

opp på henne igjen. Jeg ristet på hodet 

og pekte på oppgaven jeg nesten var 

ferdig med som for å si «Kan vi ikke bare 

jobbe nå?» Hun nikket som for å vise at 

hun forsto. Jeg fikk fem minutter mer 

med arbeidsro. 

  

    «Kan du bare svare på hvorfor du flytta 

hit?»  

Jeg ristet på hodet. Spørsmålet brakte 

fram minner jeg helst ville glemme. Om 

Ingrid. Om en buss i farende fart. Jeg 

fortsetter å klandre meg selv uansett 

hvor mange ganger pappa sier at det 

ikke var noen ting jeg kunne gjort. Vi 

flytta for å komme vekk fra alle minnene. 

    «Åh …»  

Hun så såret ut. Jeg hadde lyst til å gjøre 

det godt igjen, men hva kunne jeg gjøre? 

Jeg gjorde det eneste jeg kunne. Jeg 

fortsatte å jobbe. 

 

Læreren avbrøt stillheten. 

    «Dere kan bruke friminuttet til å bli 

kjent med Kamilla. Rakel, kan ikke du 

vise henne litt rundt?»  

Rakel lyste opp og det så ut som at hun 

hadde glemt at jeg såret henne i stad. 

    «Selvfølgelig kan jeg det!»  

Hun snudde seg smilende mot meg. Så 

reiste hun seg og sa: 

   «Kom!» 

Vi reiste oss, og jeg fulgte etter henne ut 

i gangen. 

 

   Det ble ikke så mye av de greiene med 

å «vise henne litt rundt». Det ble litt mer 

av å «stille henne tusenvis av spørsmål».  

    «Hvor bor du?»  

    «Hvor er du fra?»  

    «Har du noen dyr?»  

    «Liker du å spille fotball?»  

    «Hvorfor svarer du ikke?»  

    «Kan du ikke snakke, eller?» 
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Da Rakel endelig greide å dra meg vekk 

fra flokken, ringte det inn, og vi begynte 

å gå mot døra i stillhet. 

    «Hvorfor sier du ikke noe?» 

Vi hadde kommet inn i gangen, og jeg 

begynte å kle av meg jakka. 

    «Nei vel …» 

Hun hadde endelig gitt opp. Jeg hadde 

ikke lyst til å såre Rakel, men jeg kunne 

ikke gjøre noe med det! Hvis jeg bare 

hadde hatt en måte å snakke med henne 

på! Det var da jeg fikk en genial idé. At 

jeg ikke hadde tenkt på det før!  

 

    Vi satte oss på plassen vår og fant 

frem maten. Jeg begynte å spise mens 

jeg så meg rundt i klasserommet. Jeg 

fant det jeg lette etter og gikk for å hente 

det. Da jeg kom tilbake, hadde Rakel 

løftet blikket for å se på hva det var jeg 

drev med.  

    «Hva er du du skal med et ark?» 

Jeg fant blyanten min og svarte «Jeg skal 

snakke med deg» Hun leste det og så 

opp igjen. Jeg måtte nesten le av hvor 

komisk hun så ut når hun var forvirret. 

    «Hva er det?»  

Jeg smilte og skrev setningen jeg ville si 

siden jeg først skjønte at pappa hadde 

glemt det: 

«Jeg er stum». 

 

 

 

 

 

 

 

En armslÆngde fra 
dØden  

af Amalie Hovaldt 

Danmark 

 

Jeg kigger mig selv i spejlet og sukker. 

Min far vil sikkert have kaldt det "første 

skoledag i ny skole”-nerver. 

Jeg har ikke været specielt utilfreds med 

min manglende arm i mange år, men nu 

er det pludselig, som om at alt 

usikkerheden springer tilbage i hovedet 

på mig med et højt smæk. 

Min mormor plejer ellers at sige, at jeg 

ville have været køn, hvis ikke det var for 

armen, eftersom jeg er ret høj og slankt 

bygget, med mørkt skulderlangt bølget 

hår og fregner. 

Jeg kan huske, at netop denne 

kommentar fra mormor indledte et stort 

skænderi mellem min mor og hende, der 

vist nok endte med, at mor smadrede 

oldemors vase. 

Så derefter vidste jeg i det mindste, 

hvilken slags gener jeg er udstyret med. 

"Jeg er sikker på at den nye skole nok 

skal blive spændende!" var min fars 

sidste ord, inden mor og jeg steg på 

toget. 

 

Efter deres skilsmisse har far været 

meget gladere og langt mere optimistisk, 

hvorimod min mor er stoppet med at 

tage makeup på og gå på arbejde, og nu 

i stedet går rundt herhjemme i hendes 

fire dage gamle nattøj. 

Det var også grunden til, at mor og jeg 

skulle flytte fra Aarhus og til Lille 
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Bakkeby, hun har åbenbart fået at vide af 

sin psykolog, at hun skal prøve og finde 

sig selv igen, hvad det nu end skal 

betyde. 

Jeg tror ikke, det er, fordi hun er ked af at 

have mistet far i sig selv, nok mere det 

der med, at hun ser det som at blive 

afvist igen, ligesom dengang morfar 

forlod hende og mormor for en anden 

kvinde. 

Jeg tror aldrig mor virkelig kom sig over 

det. 

 

Lille Bakkeby er sjovt nok nøjagtig som 

navnet antyder: meget lille og på toppen 

af en bakke. 

Vi har ikke været her i mere end et par 

dage, men jeg har allerede fundet ud af, 

at vores nabo, der altid stirrer på os fra 

sit vindue, hedder Fru. Nordskov og 

åbenbart er byens katte dame, eller i 

dette tilfælde slangedame, for hun har 

seks slanger, hun altid går og pusler om. 

Jeg bemærkede også at postbuddet blev 

hængende i lidt længere tid end 

nødvendigt, da jeg gik ud for at hente 

posten. 

Byen har kun en lille bitte skole, en lille 

daglig brugs, og en kirke. 

Jeg går ned ad trappen, og ser min mor 

med en kop kaffe i hånden, hun sidder 

og stirrer ind i den tomme væg. 

Jeg rører hende let på skulderen, og hun 

springer forskrækket op. 

”Jeg går i skole nu,” siger jeg. 

Hun forsøger sig med et smil, men det 

lykkedes ikke rigtig. ”Okay, ha’ en god 

dag.” 

Jeg nikker og svinger tasken over den 

skulder med armen. 

Udenfor støvregner det, og jeg går 

hurtigt ned ad gaden, jeg ser, at folk 

kommer frem i vinduerne og kigger på 

mig. 

Jeg gør mig så lille så muligt og sætter 

farten op. 

Det her er nok det dårlige ved at bo i en 

lille by. 

I Aarhus var der så mange mennesker, 

der skilte sig ud på en eller anden måde, 

at ingen rigtigt interesserede sig for en 

manglende arm, men her er det 

tydeligvis anderledes. 

 

Skolen viser sig at være en stor rød 

bygning, med kedelige vinduer, og midt i 

skolegården står et kæmpe egetræ. 

Børn i alle aldre stirrer på mig uden 

nogen form for diskretion. 

De puffer til hinanden og hvisker. 

Jeg hører brudstykker af samtalerne som 

”… har hørt den blev hugget af, af 

hendes sindssyge mor”, og ”... rygterne 

siger at hun…” 

Jeg gør mig om muligt endnu mindre og 

løber hurtigt ind i 8.b klasselokalet. 

En kvinde med en stram mine modtager 

mig. ”Hej, jeg hedder Karina, og jeg er 

din nye lærer. Jeg og de andre lærere 

har modtaget den nødvendige 

information om din …” hendes blik 

flakker til dér, hvor min arm skulle have 

været, ”… komplikation,” 

Så ringer klokken og alle børnene 

kommer strømmende ind i klassen. 

Læreren rømmer sig og annoncerer, at 

de har en ny elev i klassen. 

En af drengene råber en led kommentar, 

og læreren beder ham gå ned på 

kontoret. 
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Jeg mærker femten blikke på mig, som 

jeg går ned til den bagerste stol. 

Jeg sætter mig ved siden af en pige med 

store blonde krøller og et sødt smil. 

”Hej, jeg hedder Frida!” siger hun 

entusiastisk. 

Jeg kan se, at hun prøver at kigge alle 

andre steder end min arm, og jeg sætter 

pris på forsøget. 

”Anna,” svarer jeg. 

 

Vi snakker ikke mere sammen før det 

bliver frikvarter. 

Jeg tager min madpakke frem og 

begynder at gumle på nogen gulerødder. 

Så kommer der tre piger selvsikkert 

gående. 

De ligner hinanden med de samme sko 

og den samme hårstil, de har også ens 

jakker på. 

Den midterste sætter hånden i siden. 

”Jeg hedder Amanda, det her er Trine 

og Louisa,” siger hun med et selvtilfredst 

tonefald. 

Jeg prøver at smile og siger: ”Jeg hedder 

An-” jeg bliver afbrudt af Amanda. 

”Hvad er der sket med din arm?” 

Jeg kigger lidt forvildet på hende, 

overrasket over hendes meget direkte 

spørgsmål. 

”Øhh, jeg øhh …” starter jeg. 

”Hvad har det med dig at gøre, Amanda? 

Hvorfor passer du ikke bare dig selv?” 

spørger den lyshårede pige med 

krøllerne irriteret. 

Amanda udstøder en sur lyd, men går 

derefter væk med de to andre piger i 

hælene. 

Jeg smiler oprigtigt til pigen, som vist 

nok hed Frida og siger tak. 

Hun gengælder mit smil, men siger 

ellers ikke noget. 

 

Efter en lang, og ganske forfærdelig, 

dag, med alt for mange stirrende blikke, 

får vi endelig fri. 

Jeg skynder mig ud og begynder hurtigt 

at gå hjemad. 

Jeg går og tænker på Amanda, da en bil 

svinger om hjørnet. 

Det hele sker meget langsomt. 

Bilen sætter farten op og drøner fremad. 

Det er der, det går op for mig, at den ikke 

har tænkt sig at stoppe. 

Jeg ser et glimt af chaufføren, som 

sidder med sin telefon. 

Mine ben burde løbe, eller bevæge sig i 

det mindste, men der sker ingenting. 

Jeg lukker øjnene og gør mig parat på 

sammenstødet, men det sker aldrig. 

Jeg mærker dog, at noget rører min 

skulder, og jeg åbner forsigtigt det ene 

øje. 

Jeg ligger i vejkanten med den ene 

skulder mod jorden, den hvor jeg 

mangler en arm, jeg ser bilen stoppe, og 

en tyk dame kommer springende ud og 

derefter løbe imod mig. 

Folk kommer også ud af deres huse, og 

de står alle lænet over mig. 

Mange spørger, om jeg er okay, og om 

jeg er kommet noget til. 

En råber, at de vil ringe efter 

ambulancen 

Det hele svømmer for mine øjne. 

Jeg døde næsten. 

Jeg har gået næsten hele mit liv uden 
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nogen arm, og dog har jeg endnu ikke 

indset, at jeg skal dø på et tidspunkt. 

Men når vi alle skal dø, hvorfor går vi så 

og klager over at være for tykke, og 

grimme, og om at kaffen er kold. 

Tænk engang hvis jeg døde lige der, så 

ville min sidste tanker være om Amanda. 

Jeg har da for pokker ikke tid til at gå og 

bekymre mig om Amanda og min 

manglende arm, jeg har et liv der skal 

leves. 

Erkendelsen rammer mig hårdt. 

Jeg sætter mig brat op, og mange sukker 

lettet. 

”Jeg har det fint,” siger jeg og rejser 

mig. 

Damen der næsten havde kørt mig over 

begynder at undskylde og sige, at hun er 

vældig ked af det. 

Jeg fortæller damen, at hun nok skal 

være mere opmærksom når hun kører, 

men at jeg har det fint. 

Damen bryder ud i voldsom gråd, og en 

venlig mand følger hende hen til bilen. 

 

Jeg smiler til alle folkene og fortæller 

endnu en gang, at jeg har det fint, 

hvorefter jeg løber hjem. 

Min mor har ikke flyttet sig særligt 

meget, siden jeg tog afsted, men nu 

sidder hun i det mindste ikke med 

kaffekoppen i hånden længere. 

”Mor!” siger jeg højt. 

Hun vender langsomt blikket mod mig. 

”Jeg døde næsten.” 

Hun spærrer øjnene op. 

”Og da jeg opdagede, at jeg ikke var død, 

gik det op for mig, at du og jeg spilder 

vores tid. Så nu synes jeg, at vi skal finde 

dig en ny psykolog, og så finde dig et 

arbejde, fordi du har faktisk en datter at 

tage dig af”. 

Hun stirrer stadig på mig. 

Så rejser hun sig og omfavner mig, og 

jeg er næsten sikker på, at hun græder. 

 

Næste morgen har mor og jeg planlagt 

nogle møder, med potentielle psykologer 

i nabobyer. 

Mor er kommet ud af nattøjet og har 

forsøgt sig med noget, der kunne minde 

om en frisure, hun ligner stadig ikke sig 

selv, men det er langt bedre. 

I dag har jeg taget den gule blomstrede 

kjole på, jeg fik af far for nogle år siden, 

men aldrig har turde at tage på, fordi 

den ingen ærmer har. 

Jeg hopper ned ad gaden og nynner 

højt. 

Folk står igen i vinduerne, men i dag 

smiler jeg og vinker til dem. 

Da jeg kommer frem til skolen, danner 

alle de andre en rundkreds omkring mig. 

”Ej, hvordan var det?!”, ”Var du ikke 

bange?”, ”Gjorde det ondt?” 

Det er helt utroligt, hvor hurtigt alle ved 

noget om uheldet.  

Jeg svarer på de fleste af spørgsmålene. 

”Hvorfor blev du ikke ramt?” spørger 

Freja. 

Jeg tager mig til skulderen uden armen 

og siger: ”Bilen ville have ramt min arm, 

men eftersom den ikke er der, skete det 

ikke.” 

En udbryder: ”Ej, det var da mega 

heldigt, at du ikke havde din arm så.” 

Jeg smiler og tror, at jeg for første gang i 

mit liv, virkelig føler mig heldig. 
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Kald på mig  

af Thea Spliid Enevoldsen 

Danmark 

 

Kald på mig 

Hvis du har brug for en nuanceret 

Men bare rolig selvfølgelig distanceret 

Beskrivelse af hvordan det går 

For hvis det er tæt på 

Up close and personal 

Er jeg jo gået i stå 

Jeg bevæger mig ikke 

Jeg smiler ikke 

Jeg griner ikke 

Jeg tænker ikke 

Jeg lever ikke 

Jeg sidder i en pøl salt 

 

Kald på mig 

Hvis du har brug for selvbekræftelse 

Mit liv som en hæftelse 

Noget hvor du tænker 

Hold kæft, godt jeg ikke er så fucked up 

Mit liv er helt i top 

Jeg er ikke i top 

Jeg er ikke ok 

Jeg er ikke flot 

Jeg er ikke udmærket 

Jeg er ikke hot 

Jeg er ikke mig 

Jeg sidder i en sø af salt 

 

Kald på mig 

TÆt på 
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Hvis du har brug for livsændrende life 

advice  

Tilføje livet et ekstra gram spice 

Så kom blot til mig 

Giver men lytter sjældent  

Ironi når vinteren kaster lys 

Jeg burde ikke skrige 

Jeg burde ikke snakke 

Jeg burde ikke vove 

Jeg burde ikke flakke 

Jeg burde ikke være 

Jeg burde ikke eksistere 

Jeg sidder i en flod salt 

 

Kald ikke på mig 

Hvis du forventer 

Et ærligt svar på ”ser jeg godt ud?” 

Den kliche vi alle kender 

Jeg lyver gerne for at booste dit selvværd 

Men aldrig for at hjælpe egen færd 

Jeg tror det kaldes selvudslettende 

Jeg er træt 

Jeg er trist 

Jeg er færdig 

Jeg er forfalden 

Jeg er knækket 

Jeg er knækprosa 

Jeg sidder i et havsalt 

 

Kald ikke på mig 

For mine øjne er salt 

For mine kinder er salt 

Og min mund er salt 

Når jeg slikker mine tåre 

Som en kat sine sår 

Jeg er ironi 

Jeg er vinter 

Jeg er stormen 

Jeg er mørket 

Jeg er dyster 

Jeg er salt 

Og min verden er salt 

 

Så ja bare kald på mig 

Hvis du har brug for lifeadvice 

Ellers er jeg bare den saltede mørke 

vinter. 

Vent, var det for up close and personal? 
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LØgner  

af Dina Lothe 

Norge 

 

Willow kikket seg over skulderen. Noen 

hadde sagt navnet hennes. Først så hun 

ingen bak seg; hun var alene i gata. Så 

fikk hun øye på en bevegelse i øyekroken. 

Wayne stirret på henne fra andre siden 

av gata. Øynene hans var mørke; 

mørkere enn hun noen gang hadde sett 

dem. Han så lenge på henne, før han til 

slutt gikk over veien, mot henne. Hun 

gransket ham. Han hadde alltid vært en 

god venn av faren, og hver søndag spiste 

Willow og faren hennes middag der, noe 

hun så på med lettelse fordi hun da 

slapp å lage middag. Nå, når hun så ham 

her, klissvåt av det høljende regnet, 

tenkte hun ikke annet enn at noe var galt. 

    «Hei,» sa han med dempet stemme. 

Likevel hørte hun ham godt gjennom den 

haglende lyden av regnet. Han venter på 

et svar, tenkte Willow. Men hun fikk ikke 

presset ut en hilsen. 

    «Jeg tror det er lurt om du blir med 

meg,» sa politimannen omsider. Willow 

nikket forvirret. De satte seg inn i 

politibilen. Bilens motor startet med et 

brøl. De svingte ut fra parkeringsplassen 

og fortsatte nedover veien. Vannet 

sprutet på vinduene da bilen kjørte 

gjennom en stor dam i veikanten. 

    «Faren din er på sykehuset,» sa 

Wayne. Akkurat da føltes det som hjertet 

hennes stoppet. 

    «Hva?» Hun så på ham i bakspeilet. 

    «Han hadde et hjerteinfarkt i dag 

morges.» 

Willow klarte ikke å unngå å høre 

hvordan stemmen hans skiftet tone. 

    «Hva mener du?» 

 

Det ble stille i bilen. Willow lyttet til 

regnet som trommet mot taket og den 

ujevne duringen fra bilen. Hun hadde 

lyst til å spørre hvordan det gikk med 

faren, men hun var redd hun ikke ville 

klare å snakke. Det føltes som om 

stemmebåndet hennes hadde hovnet 

opp. Hjertet dunket fortere og fortere, og 

pusten hennes var raspende. Det føltes 

som om noen blåste opp en ballong i 

brystet hennes, og den kom til å fortsette 

å vokse til den sprakk. 

Bilen stoppet utenfor sykehuset. Wayne 

fulgte henne inn døra, og lukten av 

vaskemiddel traff henne som en hard 

vegg. De satte seg lydløst ved siden av 

hverandre på de harde trestolene i 

entréen. Flere folk i hvite frakker gikk 

frem og tilbake i gangene utenfor 

glassdøren. En gutt, omtrent på hennes 

alder, satt i resepsjonen. Han hadde sort, 

kortklippet hår, og ansiktet hans var 

skarpt og kantete. Han minnet henne litt 

om faren da han var ung. De hadde et 

fotoalbum i skuffen hjemme som hun 

pleide å se i. Det var et utall bilder av 

Willow og faren da Willow var tre, men 

bare ett bilde av moren. Det var fra en 

ferie, hvor de satt i en seilbåt. Moren 

holdt rundt henne, som da bare var noen 

måneder gammel, og faren smilte et 

strålende smil ved siden av henne. Da 

Willow var seks år gammel, hadde hun 

spurt faren hvorfor moren ikke smilte på 

bildet. Han hadde sagt at hun hadde hatt 

en dårlig dag. Men nå visste Willow at 

det var fordi moren ikke likte henne. Hun 

hadde forlatt Willow og faren hennes 

bare dager senere. 

Wayne reiste seg ved siden av henne og 

gikk for å snakke med gutten. Willow 
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prøvde å stenge ute stemmene deres, 

bare fokusere på maleriet som hang på 

veggen. Etter en stund kom Wayne 

tilbake. Han la en hånd på skulderen 

hennes og sa noe til henne som hun ikke 

klarte å tyde. Hun reiste seg og ble med 

ham gjennom glassdøren. Alt var helt 

stille i korridorene. En sykepleier gikk 

forbi dem i et rolig tempo. Hun så 

avslappet ut, tenkte Willow. Hun lurte på 

hvordan en sykepleier som jobbet med 

døende folk hver dag kunne se så 

avslappet ut. Det var vel slik at etter at 

man hadde sett den første personen dø, 

var det ikke like ille med de neste. 

De gikk opp noen trapper. Wayne 

gjentok et ord om og om igjen, som om 

han lette etter det. Willow antok at det 

var nummeret på rommet faren lå i. Etter 

at de hadde rundet et hjørne, stoppet 

han foran en hvitmalt dør. Han banket 

forsiktig på, før han presset ned 

håndtaket og gikk inn. Det første hun 

tenkte da hun så rommet, var: alt er så 

hvitt. Veggene var hvite, messingsengen 

som sto midt i rommet var hvit. En slapp 

skikkelse lå på ryggen under en lyseblå 

dyne. Willow sprang det siste stykket og 

satte seg på stolen ved siden av sengen. 

Faren lå urørlig. Det sorte håret hans var 

bustete, og leppene hans var blå. Han så 

nesten kald ut. Willow stirret lenge på 

ham. Wayne satte seg stille ved siden av 

henne, og han nektet å møte blikket 

hennes. 

    «Han er i live, ikke sant?» spurte hun. 

Wayne nikket sakte. Willow pustet lettet 

ut. «Han vå-» hun ble avbrutt av en høy 

pipetone. De kom fra en skjerm festet til 

en stor, grå metallboks. Derfra gikk det 

hvite ledninger som var festet til farens 

kropp. 

Willow kikket bort på skjermen. Den viste 

et mørkegrønt bilde med en hvit linje 

tvers over. Den beveget seg i små hakk, 

som hvite fjell. Willow hadde sett sånne 

på film. Den viste pulsen til pasienten. 

Nå ble linjen jevnere og jevnere, til den 

bare var en hvit strek. Døra til rommet slo 

opp. To sykepleiere kom inn. Willow og 

Wayne ble ført ut til en par stoler som sto 

lent opp mot veggen utenfor rommet. 

    «Hva skjer?» Willow snudde seg mot 

den ene sykepleieren. 

    «Du må vente her.» Sykepleieren så 

bestemt på henne. 

    «Hva? Men faren min er der inne! Hva 

skjer?» Willow ropte nesten nå. Wayne 

tok tak i armene hennes og tvang henne 

til å sitte. Sykepleierne forsvant inn i 

rommet igjen. Hun stirret framfor seg. 

Det at Wayne strøk henne over armen 

bare irriterte henne. Det føltes ut som at 

det hadde gått en evighet før 

sykepleieren kom ut igjen. Han gikk bort 

til dem, og de reiste seg samtidig. 

    «Er du dattera til Stephen Brook?» 

    «Ja.» Willow nikket. 

    «Sett deg.» 

Willow satte seg igjen, og Wayne fulgte 

hennes eksempel. 

    «Faren din…» sykepleieren stoppet og 

kikket medfølende på henne. «…er død.» 

Ballongen inni henne sprakk. Hun sank 

sammen på stolen og stirret vantro på 

mannen. 

    «Det er løgn,» sa hun. «Løgner!» 

Wayne stirret ned i gulvet. 

    «Unnskyld.» sa sykepleieren. Så gikk 

han, uten å si et ord til. Uten å innrømme 

at det var en dårlig løgn. Willow kunne 

ikke annet enn å tro ham. Hun kjente 

tårene trille nedover kinnet. Den eneste 

personen hun var glad i, var død. Hun 

hadde lyst til å slå til noe. Til å ødelegge 

noe. Til å la ett eller annet få føle 
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hvordan det var å bli knust. Men alt hun 

kunne var å synke ned på gulvet, 

hulkende. Hun bet tennene sammen og 

slapp løs et voldsomt, frustrert skrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kan ändra det 

förflutna  
af Maria Amrén 

Sverige 

 

Alexanders ögon glittrade lika starkt som 

diamanten i hans hand då han såg 

förhoppningsfullt på Johanna. Alla 

Alexanders handlingar brukade vara 

noga uträknade, aldrig tidigare hade han 

grundat ett beslut på enbart känslor. 

Definitivt aldrig kärlek, kärlek var ett 

främmande begrepp för honom. 

Människor var inte människor i 

Alexanders ögon, de var endast siffror. 

De var alla ekvationer och lösningen till x 

var hur mycket han kunde tjäna på dem, 

hur mycket han kunde utnyttja dem. Det 

var så som han hade levt sitt liv- enda till 

nu. Hans hjärta av is hade smält till följd 

av hans kärlek för Johanna. Han hade 

aldrig älskat någon så som han älskade 

Johanna och han skulle aldrig någonsin 

göra det igen. Enligt Alexander fanns 

ingen mer ljuvlig än hon. Med Johanna 

vid sin sida ville han bli en bättre version 

av sig själv, förbättra den han hade varit. 

Fast Alexander var inte den enda med ett 

förflutet. 

 

Johanna hade hållit på så länge att allt 

hade börjat gå på rutin. Concealer, 

foundation, läppar, rörelserna hade blivit 

mekaniska. Hon betraktade sin 

spegelbild, varje kväll behövde hon vara 

perfekt för den nya kundens önskan. 

”Hej då jag går nu” ropade Johanna för 

att överrösta alla läten som de tunna 

väggarna i lägenheten släppte in, men 

inget svar hördes. Inte ens ett svagt 

grymtande. Johanna skyndade sig in i 

badrummet där hon brukade finna 
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honom på kaklet. Mycket riktigt så var 

han där, utslagen med spya halvt i 

munnen och halvt på golvet. Det var 

egentligen ingen ovanlig del av 

Johannas vardag. Pappan drack och så 

har det varit sedans Ståhls AB lurade 

hans företag att gå i konkurs, men denna 

gången brast något för henne. Den enda 

värdighet hennes pappa hade kvar var 

att han skämtsamt kallade sig för en 

”prydlig alkoholist” han såg alltid till att 

finnas i badrummet och vara nära till 

toaletten ifall han behövde spy. Men inte 

denna gång, nu förlorade hon även den 

sista delen av sin pappa. Omsorgsfullt 

nattade hon sin pappa, helst hade hon 

stannat hela natten för att försäkra sig 

om att han inte slutade att andas. Men 

det skulle inte ge några pengar till hyran, 

det visste hon så hon lämnade honom i 

sängen, tog på ett nytt lager vattenfast 

mascara och gick ut i natten. Sminket 

var hennes sköld för att gömma sina 

verkliga känslor. Därefter gick hon ut i 

natten för att få pengar igenom att sälja 

det enda hon hade, sin kropp. Detta 

skulle hon för evigt ångra då hon fann 

pappans livlösa kropp morgonen därpå 

när hon kommit hem ifrån jobbet. I 

vanliga falla hade aldrig Johanna ens 

övervägt det som hon sedan beslöt, men 

detta var inget vanligt fall. Detta var 

stunden då handlingarna av Ståhls AB 

överlämnade Johannas far till döden. Det 

spelade ingen roll när, men hon skulle 

hämnas.  

 

En diamant är bara material som utsätts 

för högt tryck och temperatur under 

tillräckligt lång tid, denna var pressad av 

bedrägeri. Oavsett vad Alexander kände 

för Johanna, oavsett vilka handlingar 

han gjorde för henne så svartmålades 

dem av hans förflutna. Alexanders namn 

fanns inte med i brottsregistret, men han 

var med på en mycket värre lista; han 

stod på Johannas lista. 

Nu stod Alexander här på knä framför 

Johanna och höll en diamantring som 

symbol för sin kärlek.  

”Vill du bli min fru” frågade han sin 

mördare. 

”Skulle du vilja dela mitt namn, skulle du 

vilja heta Johanna Ståhl? 
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Ungdommen nu til dags  

af Caroline Ølgaard Andersen 

Danmark 

 

Vi deler 

alt  

vi deler hinandens facebookopslag  

vi deler ud af hinandens hemmeligheder 

vi deler drinks, når vi er på  

The Gap   

og vi deler hinandens  

private  

pornografiske 

billeder  

vi deler regningen op  

og betaler tilbage via mobilepay  

vi deler for meget  

af os selv 

på instagram  

vi deler den samme frygt 

for om vi skal blive til noget  

vi  

er fremtiden 

 

Ungdommen nu til dags  

 

Vi lider af  

præsentationsangst  

vi skal præstere i skolen 

høje karakterer 

høje gymnasieelever  

vi higer efter nye højder  

vi skal præstere  

når vi boller  

vores kærester 

eller når vi boller  

andre  

end vores kærester 

vi higer efter nye højder 

vi skal præstere 

når vi sidder 

i Fakta  

bag kassen  

eller på lageret  

hvor vi tæller  

kasser  

som vi skal stå  

på tæer for at nå  

vi higer efter nye højder  

vi skal præstere  

til fester  

hver  

eneste  

weekend  

vise vores værd 

ved at bunde en øl  

vi rammer bunden 

 

Ungdommen nu til dags  

 

Og når vi tager hjem  

fra Gaden  

går vi aldrig  

langs havnen 

det er vi ikke rebelske nok  
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til  

men vi lader os til gengæld friste  

duft af kød og smeltet ost 

vi går mod Nytorv 

men vi skal ikke med bussen  

vi ender på  

McDonalds 

selvbetjeningen virker ikke  

så vi betaler med en  

Vejgaard dollar 

og vi undrer os over, hvorfor  

der aldrig er tilbud på McDonalds  

for vi nordjyder  

elsker  

tilbud  

 

 

Ungdommen nu til dags  

 

 

Du er ikke typen 

der kysser  

med hvem som helst  

du laver dine lektier 

en gang i mellem  

du bekymrer dig for meget 

du sover for sent  

du ved ikke, hvad du vil  

 

du græder 

enten for meget  

eller for lidt 

du har ingen  

forpligtelser  

der er så mange  

forventninger  

du har egentlig ret mange pligter 

du er ikke rigtig voksen 

du er ikke rigtigt et barn  

længere 

du siger nej til dine forældre  

men ja til alt andet  

 

du er en storforbruger 

men du bekymrer dig om miljøet  

 

du fordyber dig ikke i dig selv  

det har du ikke tid til  

for du fordyber dig i din skole 

du bruger for meget tid på netflix 

men du har slet ingen chill  

du siger, du ikke  

har en interesse  

du er så 

identitetsløs 

hvem  

er du?  

 

Ungdommen nu til dags  

 

Der er et jordskælv  

i min krop  

de tektoniske plader presser min 

livmoder  

som var det en bums 

et 7 tal  
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på richterskalaen 

mindre smertefuldt end  

på karakterskalaen 

besat af kropsbehåring 

ender med en beskæring  

frygten for  

berøring  

angsten  

for ikke at blive 

rørt  

jeg foretrækker befamling af sjælen  

 

jeg er så følsom 

jeg har ikke brug for  

emojis  

til at udtrykke mig 

jeg giver tredjegrads  

forbrændinger  

med min  

brændende  

og blændende  

personlighed 

jeg er et glødende stykke kul  

jeg har dybde  

jeg har varme 

jeg er under tryk 

men jeg kan ikke vente  

3  

milliarder 

år  

bare for at blive  

en diamant 

bare for at kunne blive  

hård  

jeg vil ikke  

skæres til  

jeg vil ikke  

blive mindre  

jeg vil ikke  

hænge om samfundets hals 

 

lad mig ikke blive 

fristet af  

selvhjælpsbøger  

tapesér mig  

med diagnoser  

fyld mig op med piller 

alt andet  

end selvhjælpsbøger 

jeg får mere ud af at læse 

et eventyr 

jeg er skønheden 

og jeg er udyret 

 

det er en problematik  

jeg passer ikke ind  

i samfundets  

statistik 

jeg stræber ikke efter normen 

jeg passer ikke ind i kasseformen  

jeg er nok lidt  

deform 

men er alt kunst ikke det  

og hvad er kunst 

“art is a way of survival” 

det står der på min t-shirt 
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basic  

hvid 

t shirt 

kunst er alt 

alt er kunst 

alt er love 

 

og vi deler kunsten  

vi deler kærligheden 

vi deler vores selfies 

på instagram  

men vi er ikke Mona Lisa  

vi deler memes  

vi deler nøgenbilleder  

men vi deler også 

en kop kaffe 

på Café Vi 2 

og her deler vi  

en croissant  

vi deler vores kærestesorger 

vi deler vores interesser  

vi deler vores holdninger  

vi deler vores minder  

vi deler vores fremtidsplaner 

og vi blir alt dét, vi deler - 

 

det er ungdommen nu til dags. 
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Sådan er det hver 
morgen  

af Helena Jensen 

Danmark 

 

Min telefon vibrerer 

som 

en 

sindssyg 

på sengen 

ved siden af mig. 

 

Sådan er det hver morgen 

 

Omkvædet: 

I chime in with a ”haven’t you people 

ever heard of, closing the goddamn 

door” 

vælder ud af højtalerne. 

 

Sådan er det hver morgen. 

 

Klokken er 6 om morgenen, 

og om cirka 5 sekunder kommer min mor 

ind på mit værelse, 

tænder lyset, for at være ekstra 

irriterende, 

og fortæller mig at jeg skal op nu. 

 

Sådan er det hver morgen 

 

jeg er ved at være trænet i hvordan jeg 

kan blive sovende lidt endnu. 

Der er trods alt stadig en halvanden time 

Start 
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til min bus kører, 

så det giver slet ikke mening at jeg skal 

så tidligt op. 

 

Men sådan er det hver morgen  

 

Jeg sætter mig op i sengen 

for hun skal forsvinde igen lidt hurtigere, 

og da hun endelig gør, 

så lukker hun som sædvanlig ikke døren, 

så jeg rent faktisk bliver nødt til at rejse 

mig op, 

for at lukke den igen. 

 

Hvorfor gør hun altid det her? 

Hvorfor gør hun altid det her? 

Hvorfor gør hun altid det her? 

 

Lever hun for at pine mig? 

 

Jeg tæller til 3, 4 gange før det lykkedes 

mig at rejse mig. 

Alle mine lemmer føltes 5 ton tunge 

og jeg fortryder det næsten med det 

samme igen, 

jeg skynder mig at smide mig på min 

seng og lukke mine øjne. 

 

Sådan er det hver morgen 

 

 

 

 

Den halve krigeren  

af Marte Berntsen 

Norge 

 

Et smerteskrik føk over det glitrende elve

-området og fikk alle levende skapninger 

som var i nærheten til å grøsse. Et nytt 

skrik kom og forsvant like fort som det 

hadde kommet. Det var rart, men de 

fleste av alle kattene som var der, forbant 

et slikt skrik med håp og nye muligheter. 

Ugleøre spurtet ut av hulen sin, som 

besto av et hult tre. Hun fulgte lyden av 

de fryktelige skrikene. I munnen bar hun 

en bunt med urter, som var pakket inn i 

et stort blad. Lukten av siv og frykt fylte 

nesen hennes idet hun kom inn i 

barselhulen. Hun hørte Eikeblad mumle 

beroligende til Solspor som lå på bakken 

og peste. «Kattungene kommer» sa hun 

gråtkvalt. Eikeblad var en god venn av 

Solspor. Etter at alle søsknene hennes 

døde av sykdom var Solspor blitt som en 

søster for henne. Hun er ikke klar, 

kattungen skulle ikke ha kommet før om 

en halv måned!!! Ugleøre måtte skyve de 

fryktelige tankene bort, Solspor trengte 

henne. Hun banet seg bort til den 

pesende dronningen og snuste på 

kroppen hennes. Det var nå eller aldri. 

 

Trostvinge spisset ørene. Hørte han 

riktig? Var det virkelig et skrik som kom 

fra Solspor, maken hans? Kom 

kattungene nå? Et nytt skrik kom og nå 

var Trostvinge helt sikker. Han spurtet 

over blomsterengene og hoppet over 

bekken, som sildret fredelig og vakker 

nedover mot innsjøen. De mørkebrune 

potene hans førte han inn i leiren hvor 

alle klankameratene hans mumlet 

opprørt til hverandre. Hva er det som 
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skjer? Han fikk ikke noe svar. Raseriet 

svulmet opp i han. «Si noe!» skrek han 

frustrert. Da han fortsatt ikke fikk noe 

svar, løp han bort til barselhulen. Der 

rakk han akkurat å få glimt av mørkebrun 

pels og den flotte golde maken hans, 

som lå og peste på et rede av siv og 

mose, før Eikeblad dyttet han ut. «Du må 

ikke forstyrre!» mjauet hun mykt. 

Stemmen var rolig, selv om den 

lysebrune pelsen hennes strittet av 

angst. «Men…» han rakk ikke å fortsette 

før hun avbrøt han. «Ugleøre er hos 

henne, det kommer til å gå bra». 

Trostvinge pustet lettet ut. Elveklanen 

hadde aldri hatt en bedre medisinkatt 

enn søsteren hans. Til tross for at hun 

var blind, hadde hun funnet mange nye 

måter å behandle katter på. Tiden gikk, 

og Trostvinge måtte grave klørne langt 

ned i bakken for hvert skrik som kom, for 

ikke å storme inn. Etter noe som føltes 

som flere årstider, kom Eikeblad ut av 

barselhulen og hoppet opp på en stor 

stein så alle kunne se henne. «Solspor 

har fått tre friske og sunne kattunger! To 

hannkatter og en hunnkatt.» Alle kattene 

mumlet gratulasjoner og lettede ord, 

men Trostvinge hørte ikke på et ord av 

det de sa.  

Lettelse og glede gjorde han varm om 

hjertet. Han løp inn i barselhulen og la 

seg ned ved siden av Solspor som sov 

tungt. Lykken skylte over Trostvinge 

mens han studerte de bittesmå byltene 

som lå tett inntil magen hennes. «Hun er 

sliten». Den rolige, men lettede stemmen 

kom fra Ugleøre, som satt noen 

halelengder unna og blandet noen urter. 

«Men kattungene må bli vasket» fortsatte 

hun. Trostvinge behøvde ikke å bli bedt 

to ganger. Han kom seg opp på potene 

og tok den gråstripede hunnkatten 

forsiktig bort fra den sovende moren. 

Den lille pelsbylten pep forundret mens 

han dro tungen rytmisk og mykt over 

den. Da han var ferdig, dyttet han henne 

forsiktig inntil magen på moren og gikk 

over på den hvite hannkatten med 

gyllenrøde flekker. Han hadde store ører 

som strakte seg opp. De minte han litt 

om Ugleøre sine. «Denne lille krabaten 

her har nesten like store ører som deg!» 

malte trostvinge muntert til søsteren, 

som malte interessert tilbake. Før 

Trostvinge rakk å vaske den brune 

hannkattungen, kom Eikeblad inn med 

en stor lubben fisk. Lukten måtte ha 

vekket Solspor, for hun åpnet øynene og 

blunket søvnig mot den. «Du må være 

sulten», malte Eikeblad til henne. «Er 

den der til meg?» spurte Solspor glad. 

Som svar slapp Eikeblad fisken ned på 

hulegulvet foran henne. «Vil du dele den 

med meg?» spurte hun og så kjærlig bort 

på Trostvinge. 

 

Ugleøre trakk pusten dypt og kjente på 

alle luktene som strømmet inn i snuten 

hennes. Vann, urter, siv, og det var en 

lukt til der. Det kunne ikke være lukten av 

kattunge? Irritasjonen blusset opp i 

henne, og hun trampet irritert inn i det 

hule treet sitt. «Hvor mange ganger må 

jeg si at dere kattunger ikke får lov til 

å…» Hun sluttet å snakke da hun hørte 

det tynne, spake mjauet til Stilkpus. 

«Unnskyld». Ugleøre visste ikke om det 

var fordi han var sønnen til broren 

hennes, eller om det var fordi kattungen 

var blind på det ene øyet, som gjorde 

henne så øm mot han. «Er det bare 

deg?» sa hun roligere. Og en klo av 

anger stakk henne i hjertet. «Hva er det 

du vil?» fortsatte hun i den mykeste 

tonen hun kunne få til for å gjøre det 

godt igjen. «Det er noe jeg lurte på» 

svarte han lavt. «Hva er det du har på 

hjertet, lille venn,» spurte hun igjen. 

«Jeg lurte på om jeg må bli 
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medisinkattlærling istedenfor 

krigerlærling siden jeg er halvt blind. Så 

jeg ville spørre deg!» mjauet han høyt, 

som om det var det vanskeligste han 

hadde sagt i sitt tre måneder korte liv. 

Ugleøre måtte male av latter, men klarte 

akkurat å holde det inne. «Det tar vi når 

det kommer. I mellomtiden er det viktig 

at du nyter det flotte livet som kattunge. 

Lek med søsknene dine mens du kan, og 

ikke glem å si ifra hvis det er noe mer du 

lurte på. Greit?» Hun så for seg den lille 

hvite og røde kattungen tenke over det 

hun sa. «Greit», sa han omsider. 

Solnedgangen fylte himmelen blodrød. 

Stilkpus studerte den vakre himmelen i 

stillhet helt til en kald vind røsket han i 

den korte pelsen. Med et grøss reiste han 

seg og gikk inn i barselhulen hvor moren 

og søsknene han allerede lå i redene 

sine. Eikeblad lå i andre enden av hulen 

med sine kattunger som kom for bare 

noen soloppganger siden. «Endelig!» 

mjauet Stripepus utålmodig. «Solspor 

har lovet å fortelle historien om de fire 

klanene i kveld!». Opprømtheten lyste fra 

øynene hennes. «Bare hvis dere roer 

dere ned og kommer og setter dere.» 

rettet Solspor kjærlig. Stilkpus satte seg 

forhåpningsfullt ned i redet sitt og 

spisset de store ørene sine… 

Det skjedde i de dager da klanenes 

første hjem var frodig og uberørt av 

tobeninger, at skogen var full av katter 

som fulgte verken kodekser eller regler. 

Det var ingen grenser, men alle sloss om 

det de hadde. Noen katter tenkte at det 

var grenser, mens andre mente at byttet 

tilhørte den katten som fanget det. En 

natt ble det en voldsom kamp ved det 

hellige området, som ble kalt Firtre. Alle 

kattene sloss om livet. Da kampen var 

over, badet slagmarken i blod. Kattene 

skrek av frykt da de oppdaget at alle 

deres døde venner sto der med 

stjerneskinn i pelsen. De fortalte dem at 

de måtte slutte å slåss og i stedet forene 

seg. Etter mange diskusjoner og 

krangler, kom de fram til at de skulle dele 

seg i fem store grupper. Den gruppen 

som dro til elven og bodde der, kalte seg 

for Elveklanen. Den ble ledet av 

Elvslynge, som ble fikk det nye navnet 

Elvestjerne. Den gruppen som valgte å 

dra til lyngheien, kaltes Vindklanen og 

ble ledet av Vindløper, som fikk det nye 

navnet Vindstjerne. Gruppen som dro til 

furuskogen, ble kalt Skyggeklanen og ble 

ledet av Høy Skygge, som også fikk et 

stjernenavn. Kattene som dro for å jakte i 

underskogen, kalte seg for Tordenklanen 

og ble ledet av Torden, som endret navn 

til Tordenstjerne. Gruppen som dro for å 

jakte oppe i tretoppene, ble kalt 

Himmelklanen og ble ledet av Åpen 

Himmel, som endret navn til 

Himmelstjerne. 

… «og slik var det de fire klanene ble 

dannet.» avsluttet Solspor. «Men du sa jo 

at det var en klan som het 

Himmelklanen!» pep Støvpus, Stilkpus 

sin bror, forundret. «Tobeiningene ødela 

territoriet deres, og resten av klanene 

jaget dem ut. Den dårlige samvittigheten 

gjør at vi sjelden snakker om dem» 

forklarte Solspor tålmodig. «Legg dere 

nå» 

Ugleøre sovnet til den beroligende lyden 

av bekken som sildret noen revelengder 

borte fra treet hennes. Da hun åpnet 

øynene, kunne hun se det grønne 

gresset under potene sine. Hun drømte. 

Det var den eneste forklaringen på at 

hun hadde fått synet tilbake. Foran 

henne sto en sølvfarget hunkatt med 

runde blå øyne. «Isvann!» malte hun. Når 

Ugleøre skulle motta en beskjed fra 

Stjerneklanen, var det ofte hennes 

avdøde mentor som kom til henne. «Jeg 

er her for å gi deg en beskjed angående 
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Stilkpus,» forklarte hun uten å hilse 

tilbake først. «Hva er det?» Ugleøre var 

umiddelbart interessert. «Han er halvt 

blind. Og skal bli halvt…» hun stoppet 

midt i profetien. «Halvt hva?» mjauet 

Ugleøre forventningsfullt. «Det må du 

finne ut av. Denne kattungen skal utrette 

mye i sitt liv». Alt forsvant, og Ugleøre 

var blitt blind igjen. Nå forsto hun hva 

Isvann mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min hjerne lukker ned  

af Julie Vajhøj 

Danmark 

 

Min hjerne lukker ned. Jeg går i sort, 

nærmest helt bogstaveligt. Det sortner 

for mine øjne, 

og jeg kan ikke huske noget som helst. 

Hvad skal jeg svare? 

Maler? 

Astronaut? 

Gartner ? 

Der er så forbandet mange muligheder, 

og jeg aner ikke hvad jeg skal vælge. 

Hvad jeg 

skal sige . Der er alt for mange valg. 

De stirrer på mig, forventer tydeligvis et 

svar. Jeg åbner munden, men ved ikke 

hvad jeg 

skal sige. Jeg siger ikke noget. Lukker 

munden igen. Synker. Jeg bider mig i 

læben, prøver 

på at tænke. Det virker ikke. Mine tanker 

er gået i stå. 

Jeg åbner munden igen. Hvordan skal 

jeg fortælle dem, at jeg ikke aner hvad 

jeg vil? De 

snakker altid om, hvor vigtigt, det er at 

have planer, men jeg aner virkelig ikke 

hvad jeg vil. 

“Jeg - ” 

Jeg aner det virkelig ikke. Kom nu, 

Astrid, du kan godt . “A…” Jeg kæmper 

for at få ordene 

frem. Jeg aner det ikke. Jeg bliver nødt til 

at sige noget, og det skal være snart. Jeg 

aner det 
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ikke , come on Astrid, så svært er det 

heller ikke. 

De siger stadig ikke noget. “Advokat?” 

udbryder jeg. Mor hæver øjenbrynene. 

Far nikker 

imponeret. 

Først nu går det op for mig, hvad jeg lige 

har sagt. 

“HVAD gjorde du?” 

Jeg lægger hovedet i hænderne og 

sukker. 

“Jeg sagde jeg gerne ville være 

advokat,” siger jeg igen. 

“Men hvorfor?” 

Jeg sukker igen. 

“Jeg ved det ikke. Jeg gik i panik.” 

“Men…” 

“Jeg ved det ikke, okay? Jeg aner det 

ikke. Det skete bare.” 

“Kan du ikke bare sige, at du ikke mente 

det?” 

Jeg ryster på hovedet. 

“Sådan fungerer det ikke.” 

Hun nikker, men alligevel er jeg ikke helt 

sikker på om hun forstår hvad jeg mener. 

Hun 

kom til Danmark for kun et par år siden, 

så det er begrænset hvor meget dansk 

hun kan. 

Men jeg har ikke andre at fortælle det til, 

så jeg må bare stole på, at hun siger til, 

hvis der er 

noget, hun ikke forstår. 

Hun rømmer sig. 

“Ikke for at skifte emne eller noget, men 

skal du noget senere i dag?” 

Jeg nikker. “Mine forældre får nogle 

venner på besøg i aften.” 

Jeg sukker. “De venner, der kommer, er 

tilfældigvis allesammen advokater.” 

“Rama?” Hun ser op. En dreng jeg ikke 

kan genkende står foran os. 

“Ja?” 

“Vi har matematik. Henriette er ikke i 

godt humør, så hvis jeg var dig ville jeg 

skynde mig 

lidt.” 

“Det er i orden. Vi ses i morgen, ikke, 

Astrid?” Jeg nikker. Rama vinker, og 

hende og 

drengen følges tilbage til deres 

klasseværelse. 

Da jeg kommer hjem står min mor lige 

indenfor døren og vasker gulv. 

“Hej mor,” siger jeg. Hun smiler til mig, 

men hun svarer ikke. Jeg tager 

skoletasken af og 

hænger den på knagerækken ovre ved 

skabet. Jeg bliver stående et øjeblik, 

overvejer hvad 

der vil ske, hvis jeg fortæller hende 

sandheden. At jeg ikke vil være advokat. 

At det bare var 

noget, jeg fandt på, fordi jeg gik i panik. 

Jeg bliver stående et øjeblik og overvejer 

det, 

selvom jeg godt ved, at jeg ikke tør sige 

det. Ikke sådan her i hvert fald. Ikke når 

de lige har 

inviteret alle dem de kender, der er 

advokater, på besøg. Jeg bider mig i 

læben og går ind 

på mit værelse. 

“Astrid?” Jeg ser op. Far står i 

døråbningen med armene over kors. Jeg 

synker en klump. 
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“Ja?” 

“Vi har gæster.” Åh. Jeg nikker. 

“Jeg er på vej.” 

Jeg kan ikke se hvem der er hvem. Jeg 

har fået navnene at vide, men af en eller 

anden 

grund kan jeg ikke huske hvem der 

hedder hvad. Jeg kan slet ikke 

koncentrere mig om hvad 

de siger. Mine tanker sidder fast ved 

deres navne. Er det Susanne eller Mette 

der taler nu? 

Og hvem er hun er gift med? Peter? 

Henrik? Martin? 

Jeg hører ikke hvad hun siger, men jeg 

nikker alligevel. 

Ud af øjenkrogen kan jeg se mor, der ser 

ud til at sikre sig at jeg hører efter. Jeg 

retter 

blikket mod hende jeg ikke ved hvad 

hedder og gør mit bedste for at lytte. Det 

er svært. Hun 

bruger en masse ord jeg aldrig har hørt 

før, og jeg kender ikke engang ét af de 

navne hun 

nævner. 

Dagen efter går det ikke bedre. Jeg ved 

ikke hvorfor det skræmmer mig sådan. 

Jeg behøver 

jo bare sige at jeg har skiftet mening og 

ikke vil være advokat alligevel. Jeg har 

flere gange 

forsøgt at sige at jeg ikke mente det, men 

bare tanken om, hvordan de plejer at 

klage over 

folk, der ikke kan beslutte sig er nok til at 

få mig til at skifte mening. 

Jeg mener, de virkede så stolte over at 

jeg ville være advokat. 

Jeg tror ikke på, at de gør det med vilje, 

det med at stresse mig så meget. De vil 

bare 

gerne have at jeg allerede nu har en plan 

for fremtiden, og det forstår jeg godt, 

men det kan 

jeg ikke bare sådan lige. Det kan jeg ikke 

finde ud af. Det er alt for meget at 

forvente af mig, 

men så alligevel ikke, for det burde jo 

være nemt at vide hvad man vil. 

Jeg er i skole igen. Jeg sidder ved et lille 

bord ude i fællesarealet sammen med 

Rama. 

“Helt seriøst, det var forfærdeligt. Jeg 

kunne ikke huske nogen af deres navne! 

Og de blev 

bare ved og ved og ved med at snakke, 

men jeg anede ikke hvad de snakkede 

om. Jeg 

havde helt seriøst ingen anelse!” 

Rama rynker på panden. 

“Hvad er der? Rama?” Hun ryster på 

hovedet. 

“Ikke noget.” 

“Er du sikker?” 

“Helt sikker.” Hun vifter afværgende 

med hånden. “Bare snak videre.” 

Det her er på ingen måde fair. Først det 

med mine forældre, og nu er Rama også 

begyndt at 

opføre sig underligt! Jeg ved snart ikke 

hvad jeg skal gøre mere. Jeg skal 

selvfølgelig ud af 

det med mine forældre, men hvordan? 

De har nærmest allerede planlagt hele 

mit liv. Et liv, 

der indebærer mig som advokat. Som 

sagt ved jeg ikke hvad jeg vil være, men 
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de sidste par 

dage er det gået op for mig, at jeg i hvert 

fald ikke skal være advokat. 

Det banker på døren. Jeg smækker 

hurtig som lynet min notesbog i og fejer 

den ned på 

gulvet. 

“Kom ind.” 

Mor åbner døren. “Hej, søde.” Jeg smiler 

lettere anspændt til hende. “Kommer du 

og 

dækker bord? Vi spiser lige om lidt.” Jeg 

nikker. 

“Selvfølgelig. Jeg skal bare lige ordne 

noget først.” 

“Bare det ikke tager for lang tid.” Hun 

går. 

Jeg samler notesbogen op igen. Det var 

Ramas idé at jeg skulle prøve at skrive. 

Hun 

foreslog det før hun begyndte at opføre 

sig helt mærkeligt. Hun sagde, at det 

ville hjælpe 

mig hvis jeg prøvede nogle forskellige 

ting. At jeg måske ville kunne finde ud af 

hvad jeg ville 

være hvis jeg lod som om jeg allerede var 

det. Det kunne jeg selvfølgelig godt se 

pointen i. 

Jeg smider notesbogen ned i en skuffe. 

Jeg skal nok heller ikke være journalist. 

“Rama, hvad foregår der?” 

“Ikke noget har jeg jo sagt!” 

“Drop det nu, jeg kan jo se der er et eller 

andet galt.” 

“Nå, men det er der ikke. Kan vi ikke 

snakke om noget andet?” 

“Som hvad? Hør, jeg ved ikke hvorfor du 

ikke vil sige hvad det er, men jeg 

dømmer dig 

altså ikke, okay? Uanset hvad det er.” 

“For sidste gang, der er ikke noget galt! 

Hvorfor er du lige pludselig så 

interesseret i at vide 

det?” 

“Hvad mener du?” 

“Jeg mener at du kun er interesseret i at 

vide hvad der foregår fordi du tror der er 

noget 

galt med mig! Hvis du ikke troede dét 

havde vi siddet og snakket om dig lige 

nu! Fordi det er 

tydeligvis det eneste du kan finde ud af 

at snakke om, det er dig selv!” 

“Det… Hvad? Hvad mener du?” 

“Hold nu op, du ved jo godt hvad jeg 

mener.” 

“Men altså, jeg vidste ikke…” 

“Du tror det eneste problem i mit liv er, 

at jeg ikke er nær så god til dansk som 

dig. Men 

ved du hvad, du er ikke den eneste med 

problemer. Så når du er færdig med at 

snakke om 

dig selv og dine problemer, så kan du 

måske overveje om det virkelig var dét 

værd.” Hun 

vender sig og går. 

“Vent, undskyld! Jeg vidste det ikke, 

okay? Undskyld!” 

“Ja ja, bare sig undskyld, det skal nok 

hjælpe dig. Find nogen andre du kan 

genere, gider 

du?” 

Jeg har det forfærdeligt indeni. Nu hvor 

jeg tænker tilbage kan jeg godt se, at jeg 

tit har 
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glemt at spørge ind til hende. Mine 

forældre har planlagt hele mit liv, og nu 

har jeg heller 

ingen venner. 

Meget flot, Astrid, godt klaret. Det 

lykkedes dig at ødelægge dit liv, helt 

uden hjælp fra 

andre. Og på kun, hvad, fire dage? Stort 

tillykke. 

“Astrid, du skal i skole nu.” 

“Jeg har det dårligt.” 

“Vi har taget din temperatur tre gange. 

Du er ikke syg. Gå i skole.” 

“Jeg har det dårligt .” 

“Du er ikke syg. Hvorfor vil du ikke i 

skole?” 

“Det vil jeg bare ikke. Jeg har det 

dårligt.” Hun sætter sig ned ved siden af 

mig. 

“Hvis du ikke vil fortælle mig hvad der er 

galt sender jeg dig i skole.” Hendes 

stemme er 

streng nu. Jeg surmuler. “ Gå i skole, 

Astrid.” Jeg sætter mig op. 

“Jeg har det dårligt har jeg jo sagt!” Hun 

sukker. 

“Jeg har snakket med Yana. Du ved, 

Ramas mor.” 

“Hmm.” 

“Hun siger I kom op i et ret stort 

skænderi i går.” 

“Nå.” Hun sukker igen. 

“Gå i skole.” 

“Hvorfor?” 

“Tja, hvis du vil være advokat er det nok 

en god idé at møde op til timerne.” Åh 

åh. 

“Jeg vil ikke være advokat,” hvisker jeg 

stille. 

“Hvad sagde du?” Jeg stivner. 

“Jeg - Jeg vil ikke være advokat!” 

nærmest råber jeg. Hun løfter 

øjenbrynene. Åh nej. Ikke 

igen. Jeg slår hænderne for munden og 

rejser mig op. “Jeg går i skole!” råber jeg 

gennem 

mine fingre mens jeg løber ud af døren 

og væk fra hende. 

“Astrid, vent!” 

Varmen brænder i mine kinder. Jeg løber 

så hurtigt jeg kan, men det er ikke hurtigt 

nok. 

Mine ben kan ikke følge med. Jeg skal 

bare væk. Væk fra alt det rod, jeg har 

skabt i mit liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

Bare med deg  
af Nadia Lothe 

 

Norge 

 

Dans med meg. 

 

Studér himmelen. 

Sola har etterlatt seg et hav av 

punktumer på svart bakgrunn. 

Strek-til-strek med historier til. 

Cassiopeia ser over oss, og gudene vet, 

hun skulle ønske hun var meg i kveld. 

 

Dans med meg. 

 

Sammen svever vi. 

Vi eksisterer ikke, men vi eier verden. 

Kjenn under føttene dine, kjenn at 

gresset forsvinner.  

I hagen står ikke lenger to ungdommer, 

for vi svever blant Cassiopeia og månen. 

 

Dans med meg. 

 

Vi er alt, og vi er ingenting. 

Folk ser meg, men ser de meg egentlig? 

Jeg er ikke dem. 

Jeg er alene 

i verden, 

og det er ingen dårlig følelse. 

 

Dans med meg. 

 

I krig og 

kÆrlighed 
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Alene i universet. 

Dansende blant stjerner, med månen 

som publikum, 

og Cassiopeia som dommer. 

Når jeg er med deg, er jeg uendelig, 

og det er den beste følelsen i verden. 

 

Dans med meg. Jeg danser bare med 

deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt byte  

af Maria Amrén  

Sverige 

 

Tomma glas och några fimpar, jag sitter 

här i min egen extas 

Omringad men ändå avlägsen ifrån 

människor. Här känner jag ingen press, 

ingen press av att vara rolig, söt eller 

intressant. Jag kan bara vara jag. Jag i 

min egen parallella del av denna kväll 

med alkohol, dans och skratt. Det är så 

jag trivs, det är så jag vill ha det. Genom 

dunklet av min egen berusning och 

avdomnad av logik ser jag svärmen av 

lycklig själar. Själar utan sår, själar utan 

dina slag men även dig. Jag ser även 

dig. Din själ formas framför mig, söker 

min blick och drar mig tillbaks till den 

verklighet jag försöker lämna, den jag 

försöker glömma. ”Hej, skulle man kunna 

få dela en stund med dig, för gamla 

tiders skull?” Jag vill skrika och slita mig 

bort ifrån din giftiga blick för kärlek är 

inget som någonsin funkat för mig. Inte 

när jag älskats av dig. 

 

Om du vill ha en oändlighet så kan jag 

ge dig den, den blir bara inte riktigt som 

du trott. 

 

Jag vill erbjuda dig något riktigt, något 

som faktiskt kan bli gjort 

 

Ett ständigt liv med mig är en enhörning,  

 

För jag är en enstöring 
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Det enda konstanta jag känner är 

mörker, det är det jag dig kan ge 

 

Jag kommer aldrig ändras av ett mirakels

- kärleks- kliché 

 

Jag kan inte vara din evighet,  

 

Jag kan bara ge dig en blekhet 

 

Ett bleknat liv, en bleknad kropp  

 

Evigheten byggs inte på nått bröllop  

 

Vi är inte två själar som förevigas av 

sammanflätade öden 

 

Den enda evighet som jag kan ge dig, 

det är döden 

 

För du vill inte låta mig vara lycklig för 

mig själv, för kärlek handlar aldrig om 

den andra, det är bara det behov och 

begär som personen i fråga känner. Jag 

blev ditt behov, ditt begär, bokstäverna i 

ditt namn. Jag bad aldrig om det, jag vill 

inte tillbaks. Jag vägrar att bli ditt byte 

igen. 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en gang  

af Elise Holt 

Norge 

 

Det var en gang 

Et spørsmål 

Hvem? Hva? 

Tårer på papir er ikke tårer i 

virkeligheten  

En verden på papir er ikke verden i 

virkeligheten  

En tanke er ikke det samme som et ord 

En bok er ikke et liv 

Det var en gang 

Et dikt 

Virkeligheten forestilt med uvanlige ord 

Les det to ganger før du sier noe om det 

Du vil fortsatt ikke forstå 

med mindre du leser mellom linjene 

Det var en gang 

En hendelse 

Ting som har skjedd, men som ingen 

husker 

Tida har visket ut fra alles minner 

Fortiden glemmes i nåtiden, og 

fremtiden er ikke skrevet 

Hvorfor er det som om det aldri har 

skjedd? 

Det var en gang 

En familie 

Kjærlighet fra noen som ser deg 

Å vite at det alltid er noen å gå til 

Noen å snakke med om noe blir 

vanskelig 
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Gjennom vennskap og blodsbånd 

så lenge de betyr noe spesielt 

Det var en gang 

En reise 

Hvor reisen gikk og hvem som dro, vet 

jeg ikke 

for ingen har fortalt meg det 

Hvorfor snakker jeg om en hendelse som 

ingen husker  

og trygghet hos noen du kjenner?  

Hvorfor i alle dager snakker jeg om 

hvorfor jeg snakker om dette? 

Det var en gang 

Et liv 

Alle liv er forskjellige 

Inneholder forskjellige historier 

Et liv som inneholder bøker, dikt, 

historie, familie, venner 

og mange MANGE MANGE andre ting, 

er det livet jeg har fått. 

Og jeg er glad i det 

Det var en gang. 
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,  

Liste over ting jeg ikke 
magter  

af Line Jensen 

Danmark 

 

Jeg magter ikke 

at stå op om morgenen 

Jeg magter ikke at tage dynen af  

eller at tage tøj på 

Jeg magter ikke at rulle gardinerne fra 

Og mærke solens… 

Nå nej, jeg mener 

Glo på regnen  

Jeg magter ikke  

At tage i skole 

Jeg magter ikke at cykle 

eller tage bussen 

Jeg magter ikke, at det  

Regner  

Jeg magter heller ikke at lave 

Lektier 

Hverken i matematik, dansk eller 

Samfundsfag 

Og jeg magter slet ikke at være sammen 

med 

Kathrine 

 

Jeg magter ikke 

At være social 

Ikke i skolen 

Ikke til sport  

Ikke derhjemme sammen med min 

Familie  

Jeg  megselv      jeg & 
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Men jeg magter heller ikke at være 

Alene  

Med mine tanker 

Mine dæmoner 

Alene med mig 

selv 

 

Jeg magter ikke min fremtid 

Jeg magter ikke mit fremtidige job  

Og jeg magter ikke huslejen 

Eller forsikring på bilen  

Og jeg magter da slet ikke  

Ansvaret 

Og jeg magter på ingen måde 

Kærlighed 

Hverken med drenge 

Eller 

Piger 

Jeg magter ikke at være 

Den jeg er 

På den anden side magter jeg heller ikke 

At være den 

Du tror 

Jeg er 

Far 

Eller den  

Du vil have mig til 

At være 

Far  

 

Jeg magter kun at skrive om min  

Frustration 

Min vrede 

Min sorg over min 

Døde  

Mor  

Jeg magter ikke tænke på nogen 

Ende 

Station 

For kun på den måde kan jeg være 

Glad 

Og få luft fra mit endeløse 

Had 

Til det korrupte samfund, vi lever 

I 

Til de mennesker, som har skabt 

Det samfund 

Til alle dem, du tror, far 

At jeg elsker 

Og til dem, jeg burde 

Elske  

Jeg har brug for  

Luft 

fra dem 

Som kun lytter til andre menneskers 

Fornuft 

 

Og du skal ikke tro 

Far  

At jeg har behov for at blive 

Tilgivet 

At jeg ikke engang magter 

Selve  

Livet  

For jeg magter ikke 

At give op. 
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Sådan en som mig  

af Thea Spliid Enevoldsen 

Danmark 

 

 7. oktober: Overskyet og regn i luften. 

Jeg er så glad, for nu går det endelig 

godt. Jeg er efter flere måneders 

komplimenter, røvslikkeri og formåen 

kommet ind i varmen hos Cecilie. Den 

mest omtalte pige i byen. På trods af mit 

velkendte rygte som den sære pige, der 

altid spiser frokost på toilettet og altid 

afleverer opgaverne til tiden. Hun kom 

op til mig i matematiktimen og spurgte, 

om vi kunne hænge ud nede ved grillen. 

Vinden lugter af salt, mens jeg går ned 

ad gaden. Regnen er ikke stoppet siden i 

går, skyerne er grå. Cecilie kan virkelig 

hjælpe mig med at komme til at snakke 

med nogle af de andre. Hun kom op og 

sagde til mig: ”Anne, du kan da godt 

hænge ud på torsdag ik’?” Mit hjerte 

hoppede et slag over. Mine kinder er 

stadig røde. 

Så stopper jeg, og skyerne bliver 

mørkere. Det er her, hun bor, heksen, 

inde i det røde murstenshus med 

elghovedet foran. Hårene rejser sig med 

et sæt. Der er ingen, der ved, hvem 

heksen er. Cecilie og Michelle siger, at 

hun hver måned tager ud i lille 

Vildmosen og laver sære ritualer med 

det elghoved, der hænger på de slidte 

røde mursten. 

Jeg kigger lidt på huset, det er sådan lidt 

spøjst, det ligner ikke de andre huse, 

vinduerne er anderledes; de er ikke 

gennemsigtige, men farvet i mørke 

nuancer. Michelle har sikkert ret, det er 

lidt uhyggeligt. 

Kniiiirk, husets hoveddør går op, og jeg 

kan se en høj kvinde stå i døråbningen 

med landmandstøj på. Hendes grønne 

øjne er næsten selvlysende i den grå luft. 

Så kigger øjnene på mig. Jeg gisper, 

drejer hurtigt om på hælen og løber 

hjem. 

11. oktober: Mørket er på vej, og skyerne 

er mørke 

Endelig er det torsdag, jeg sitrer af 

spænding. Skolen har sneglet sig af 

sted, Skipper Clements oprør kan da 

være lige meget, når man har en aftale 

med Cecillie. Da klokken endelig ringer, 

skynder jeg mig ud af klassen, ikke for 

hurtigt, Cecilie går jo i min klasse. 

Normalt går jeg i skole, men jeg vidste, 

at jeg hurtigt skulle kunne komme hjem. 

Hjelmen lod jeg blive hjemme. Cyklen 

kører af sted ned ad den snorlige 

hovedvej og ned ad de små slangeagtige 

veje, indtil jeg når hjem. Smider cyklen 

og spæner op på værelset. Skal jeg skifte 

til min Levi’s T-shirt? Helt sikkert. Et 

ekstra lag mascara? 100 p. Smykker eller 

læbestift? Smykker, du skal ikke ligne en 

luder. Ned af trappen og op på cyklen 

igen. 

”Anne! Pisse fedt, du ku’ komme” 

Cecillie smiler til mig og breder armene 

ud for give mig et knus. Jeg smiler en 

smule, men jeg er ved at græde. Cecillie 

Andersen krammer mig. Hun dufter som 

en Matas butik, den dyre afdeling. Jeg 

giver slip et sekund for tidligt, for man 

skal ved Gud ikke virke clingy. 

”Ja da, jeg har glædet mig sygt meget.” 

Fuck. Hvad var det nu, du tænkte for et 

sekund siden, Anne? Ikke for clingy. 

Cecillie kigger på mig med hovedet på 

skrå. Jeg holder vejret. 

”Selvfølgelig, det bliver da også pisse 

hyggeligt” svarer hun så, stadig med 

hovedet på skrå. 
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”Øhhh vil du have nogle pomfritter?” 

spørger jeg usikkert. 

”Ja det vil jeg sgu gerne,” hun vender 

sig om og tager sin håndtaske, der 

hænger på stoleryggen. ”Ajj, jeg har 

glemt min pung, kunne du måske lægge 

ud for mig? Jeg skal nok skylde dig.” 

”Selvfølgelig,” siger jeg. Mens jeg går 

væk, tager hun sin telefon ud af et rum i 

sin pung. 

Men det er trods alt ikke frokost på 

toilettet. 

14. oktober: Der er stilhed før uvejret 

”Hey, moar?” siger jeg ved 

middagsbordet, efter en dag har jeg 

endelig samlet mod til at spørge hende 

om det. 

”Hvad er der, Anne?” siger mor med 

næsen i Nordjyske, det er jo vigtig at 

holde sig ajour med 

lokalbegivenhederne. 

”Må jeg måske godt låne 100 kroner?” 

spørger jeg så venligt og kært, som jeg 

kan. I baghovedet ligger der en liste med 

alle præstationer siden 5 års alderen, 

men lige nu er listen på standby. Min 

mor kigger pludseligt op og lægger 

hovedet på skrå, ligesom Cecillie sådan 

helt voksenagtigt. 

”Hvorfor vil du det, Anne? Sådan noget 

har du aldrig spurgt om før,” siger hun 

med en tydelig stemme og folder 

samtidig avisen sammen. Pas på. 

”Jeg skal bare ud med nogle veninder,” 

siger jeg med et lille smil. For meget? 

Mor kigger på mig med let rynkede bryn. 

Alle kigger på mig for tiden. 

”Nej, Anne, find dig et arbejde,” siger 

hun så med sin på grænsen stemme. Jeg 

åbner munden for at sige noget, så slår 

hun avisen ud, så den knitrer. Så googler 

jeg ungdomsjobs. Der er ikke noget i 

nærheden, jeg lukker computer. Måske 

kan jeg gå rundt og spørge, om nogen vil 

have hjælp til et eller andet? Ja, gør det, 

gør det for Cecilie. 

13 huse senere og stadig ingenting. 

Frustrationen kommer krybende, er der 

virkelig ikke nogen, der vil betale for 

hjælp til et eller andet. Jeg går forbi 

heksens hus, og stopper. Tænker. Skal 

jeg prøve? Er det virkelig det værd at 

blive ofret bare for at gøre Cecilie glad? 

Ja. Langsomt og med faste skridt går jeg 

mod hoveddøren, den er lavet af mørkt 

træ med de farvede vinduer rundt om 

døren som en lille regnbue. Der er ingen 

dørklokke, men en gammeldags 

dørhammer. Rækker ud efter den. Tøver. 

Banker på. 

Der går et par sekunder, jeg står og 

tapper lidt med foden. Jeg så jo hende 

herinde for en uge siden, så der bor vel 

nogen. Op på tæerne og kigger lidt ind, 

er der nogen hjemme? Så kan jeg høre 

fodtrinene, de er tunge og kommer 

nærmere og nærmere. Så bliver døren 

flået op, og jeg hopper skræmt tilbage. 

Det er den samme fra sidst, hende i 

landmandstøjet, hun kigger først ud i 

luften og sænker så sit blik ned på mig. 

Alt står stille, og frosten på ruden vokser. 

”Hvad vil du,” siger hun med en dyb 

stemme mindst en oktav dybere end min. 

Katteøjnene kigger ind i min sjæl. 

”Øhh, jeg tænkte på, om du sådan kunne 

bruge noget hjælp?” peb jeg, med 

halvdelen af mit ansigt gemt i tørklædet. 

”Hjælp til hvad?” spørger hun, nu er 

hendes stemme lidt lysere, men mere 

mistænksom? 

”Bare til alting, jeg kan hjælpe til med 

rengøring, eller gå lidt i haven, bare du 

betaler mig,” det sidste er en stille 

hvisken. Katteøjnene har nået min 
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stemme. 

”Jeg behøver ikke hjælp til haven, men 

du kan da godt hjælpe med 

rengøringen,” siger hun så, hendes 

stemme er venlig nu. Måske er hun 

bipolar? Jeg nikker hurtigt og træder så 

ind under glasregnbuen. 

16. oktober: Det pisser ned, og alt er 

mørkt 

”Anne! Har du hentet min paraply?!” 

Cecilie råber hen over skolegården, 

hendes stemme er høj og spiddende. Jeg 

ryster helt, kulden er bidende, og jeg 

føler mig som en våd hund, måske kunne 

jeg bruge Cecillies paraply, men jeg tør 

ikke rigtig, hun sagde jo jeg ikke måtte. 

”Anne, for satan! Kommer du?!” Cecilies 

stemme er som spyd, gennemborer mine 

ører, og jeg piler over skolegården med 

en pink paraply i hånden. Efter skole 

cykler jeg direkte ned til heksen for at 

arbejde, hun er altså lidt skræmmende, 

hende heksen, som egentlig hedder 

Marianne. Jeg har jo bare brug for 

pengene, tænker jeg, mens jeg undgår 

at blive kørt ned foran Føtex. 

”Hej Anne, godt at se dig igen” siger 

heksen, Marianne, med et smil. Nu er 

hun ikke så skræmmende. Jeg svarer 

dog stadigvæk ikke. Men nikker bare lige 

så stille og træder ind gennem den 

mørke dør. Huset er lige så spøjst 

indenfor som udenfor. Jeg tror måske, 

hun er jæger eller sådan noget, fordi hun 

har dyreskinds tæpper, der ligger overalt 

på det rå trægulv. Hun har også meget 

kød i fryseren, det fandt jeg ud af i går, 

da jeg gjorde rent i køkkenet. Måske 

tager Michelle og Cecilie fejl, og hun er 

kannibal i stedet for heks. Nej, det er hun 

sikkert ikke. 

”Du kan starte med at støvsuge stuen,” 

siger Marianne, hun smiler til mig. Det 

gør hun tit. 

”Ok,” nikker jeg 

”Er du egentlig jæger eller sådan 

noget?” spørger jeg lidt tøvende, er det 

nu sikkert? 

”Ja, det er jeg, jeg fik jagttegn, da jeg var 

18 år gammel, det elghoved jeg har 

udenfor, skød jeg i Canada med min far” 

siger Marianne stolt. Lidt bizart. 

”Har du været i Canada siden da?” 

spørger jeg, nu er jeg jo blevet nysgerrig. 

Hun har en hånd på dørkammen og 

ryggen til mig. ”Nej, ikke siden sidst,” 

siger hun sørgmodigt. 

Jeg spekulerer på det længe efter. 

19. oktober: Er det vinter eller efterår, alt 

er mørkt 

”Uhmm Cecilie?” spørger jeg tøvende, 

efterhånden er hun mere skræmmende 

end heksen, jeg mener Marianne. 

”Hvad fanden er der nu, Anne?” stønner 

Cecillie, Michelle fniser ved siden af 

hende. 

”Jeg tænkte bare på, om jeg måske 

kunne skrive af fra dig, jeg var på 

arbejde i går og nåede ikke at lave tysk 

lektierne,” spørger jeg håbefuldt. Kom 

nu. Kom nu. Vær sød. 

Cecilie kigger på mig på den der 

voksenagtige måde og bryder så 

sammen af grin, det samme gør 

Michelle, og jeg griner også lidt. ”Nej, 

det må du ikke, Anne. For hvad har du 

nogensinde gjort for mig?” spørger hun, 

hendes stemme er giftig, jeg tør ikke 

svare igen. 

”Hej mor” råber jeg, da jeg træder ind i 

entreen og smider tasken. 

”Hej Skat, vil du ikke lige komme her 

hen?” råber hun tilbage, hun lyder 

bekymret? Jeg går ind i stuen, hvor mor 
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sidder med jyllandsposten. 

”Anne, hvor har du været henne de 

sidste par dage?” spørger hun, hendes 

stemme er venlig, men ansigtet er lagt i 

bekymrede folder. 

”Jeg fik et arbejde, nede ved 

Eventyrgade i nummer 13,” siger jeg, jeg 

kan ikke forstå det her. Mor stivner, hun 

kigger mærkeligt på mig, ikke på en 

voksen måde, men på en skræmt måde. 

”Nede hos heksen?! Anne, hvad fanden 

tænker du på,” avisen er pakket helt væk 

nu. ”Den kvinde har altid været en dårlig 

indflydelse”, sprutter hun. Nu er jeg 

nysgerrig. 

”Mor, seriøst hvad er problemet, og hvad 

mener du med altid?”, spørger jeg, alle 

foranstaltninger er røget ud af vinduet. 

”Den tøs Marianne, hun var sgu altid 

sær, selv da jeg gik i klasse med hende. 

Hun fortjener alt, der er sket for hende, 

og jeg vil under ingen omstændigheder 

lade dig gå derned igen,” siger min mor, 

hendes stemme er hævet, hun er aldrig 

så vred. 

”Men mo…” prøver jeg, hun afbryder 

mig midt i min sætning. 

”Nej Anne, spørg Cecilies mor, om hun 

har noget arbejde,” avisen knitrer. 

Så selvfølgelig cykler jeg ned til 

Marianne. 

20. oktober: Solen er ved at få overhånd, 

bare lidt endnu 

”Marianne, hvor skal jeg lægge 

kaninskindet henne?” spørger jeg, uden 

tøven. 

”Bare henne ved gråbjørneskindet” siger 

Marianne, hun går og nynner, mens hun 

støver af. Lucas sagde engang, at hun 

nedkaldte forbandelser over byen, hver 

gang vi kunne høre heksen nynne. 

Nu er Lucas en løgner. 

”Anne, ved du godt, at jeg gik i klasse 

med din mor engang?” siger Marianne 

henkastet, men hendes stemme er 

anspændt. 

”Nej, det vidste jeg ikke, er I venner?” 

spørger jeg, men jeg kender svaret. 

Marianne kigger lidt på mig, hendes øjne 

er trætte ”Det var vi engang, men så 

gjorde jeg noget, hun og min bedste 

veninde Louise ikke kunne lide. Så nu 

snakker vi ikke rigtig sammen.” Marianne 

vender sig om, men jeg nåede at se 

vandet. Nu er jeg for alvor nysgerrig, 

Louise er Cecilies mor. 

Marianne tørrer hurtigt øjnene igen. ”Vil 

du med ud i skoven, Anne? Jeg kender 

efterhånden et par gode vandreruter” 

”Ja, faktisk gerne,” jeg vender mig mod 

Marianne og smiler, sådan rigtigt. 

En time senere går vi i skoven, der er ikke 

længere så meget regn i luften. 

”Marianne, hvad skete der egentlig 

mellem dig og min mor? Hun blev sygt 

sur på mig her den anden dag, da jeg 

sagde jeg hjalp dig.” Jeg kigger på 

Marianne, her behøver jeg ikke læse 

følelser. 

Marianne stopper op. ”Har du mod på 

det?” spørger hun, og jeg kan se, at hun 

mener det. Jeg retter ryggen, jeg er 

modig. 

”Da jeg gik i niende klasse med din mor 

og Louise, som vist nok har en datter, der 

hedder Cecilie,” siger Marianne 

eftertænksomt. Ja, jeg kender hende 

godt … ”Fik jeg for første gang en 

kæreste, en rigtig kæreste. En jeg var 

vildt forelsket i, og jeg holdt det 

hemmeligt i meget lang tid. Da det var 

sidste skoledag, fortalte jeg så mine to 

bedstevenner din mor og Louise om min 
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kæreste. De var ellevilde og spurgte mig, 

hvad han hed. Efter to minutters forhør 

sagde jeg, at hun hed Amalie.” 

Jeg kiggede på Marianne, det havde jeg 

ikke troet om hende. Overhovedet 

”Louise og din mor var stille i meget lang 

tid bagefter. Så spyttede Louise på mig, 

og så gik de.” Regnen var snart over os. 

”Samme aften kom Amalie på 

skadestuen, nogen overfaldt hende på 

vej hjem fra fodbold.” Marianne havde 

regndråber ned af kinderne. ”Efter det 

havde jeg ikke rigtig nogle venner, og 

siden den dag har jeg været heksen.” 

Jeg kiggede forskrækket på hende, 

vidste hun det? 

”Hvorfor lukkede du mig ind? Du vidste 

jo godt, hvad jeg tænkte,” sagde jeg, 

skyldfølelsen rammer mig som et tog. 

”Du skulle have en chance,” siger 

Marianne, med et uvejr på kinderne. 

Jeg kiggede på hende et kort øjeblik og 

siger så beslutsomt. ”Fuck dem.” 

Marianne fnøs. ”Ja, fuck dem.” 

21. oktober: Solen skinner, men vejen er 

stadig våd 

”Anne, kan du hente min taske, min 

telefon, lave mine lektier og jeg kunne 

virkelig også godt bruge en kaffe med en 

røvfuld sukker,” griner Cecilie, Michelle 

griner med, det gør jeg ikke. Jeg gør 

ingenting. 

”Hvad venter du på? Kom nu i gang!” 

Cecilie griner som en stukken gris, 

Michelle venter et sekund, men falder så 

ind geleddet. Jeg tager en dyb 

vejrtrækning. 

”Nej,” siger jeg så meget stille, en lille 

bitte flamme i mørket. 

”Hvad?” siger Cecilie forvirret, hun 

griner ikke mere. Alle kigger på os. 

”Fuck dig, Cecilie” siger jeg så, den lille 

bitte flamme sluger mørket. Jeg smider 

Cecilies taske på jorden og cykler hen til 

Marianne. 
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Jeg drØmmer om  

af Michelle Le 

Norge 

 

Vi drømmer om en bedre verden 

Med klare hvite skyer, 

Og menneskelagde byer. 

En verden alle drømmer om, 

Uten krig og fattigdom. 

 

Vi drømmer hver dag, 

Vi drømmer hver natt. 

 

Vi drømmer om et bedre samfunn, 

Med friske grønne trær, 

Og en hverdag med flott vær. 

En verden alle drømmer om, 

Uten tørke og flom. 

 

Vi drømmer hver dag, 

Vi drømmer hver natt.  

 

Jeg drømmer om et annet univers. 

Jeg drømmer om en uoppdaget verden. 

Jeg drømmer om en urørt planet. 

Jeg drømmer om varme sommernetter. 

Jeg drømmer om klare nattehimler. 

 

Jeg drømmer hver dag, 

Og jeg drømmer hver natt. 

 

Jeg drømmer om en drøm med uklare 

ønsker, 

For jeg vet ikke hva denne verdenen 

pønsker. 

 

Så vekk meg opp, og la flammene brenne 

Og la oss uvitende mennesker kjenne 

At dette var bare en drøm, 

Som jeg drømmer hver dag 

Og hver natt. 
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Vet ikke  

af Johanna Magnussen 

Norge 

 

Vet ikke, vet ikke 

Har ikke peiling 

Det er det man sier i dag. 

Hva skal vi ha til middag? 

-Fisk 

-Taco 

-Pasta 

Hvem vet? 

Ikke jeg. 

Det er så mye å velge mellom 

Det er derfor man ikke vet 

Hva vil du skrive om?  

Hva med fantasi 

Hva med dikt 

Jeg vet ikke 

Hva vil du gjøre i helga? 

Jeg vet ikke 

Det kan være så mye: 

-Dra på shopping 

-Rydde 

-Stå på ski 

Alt mulig 

Man er usikker 

Man vet ikke 

Noen ganger spør man 

Hva skal du bli når du blir stor? 

Hva skal man liksom svare da? 

-Politi 

-Advokat 

-Astronaut 

Hva som helst 

Hvordan skal jeg til og med slutte denne 

teksten? 

Vet ikke, vet ikke 

Har ikke peiling 

 



126 

 

I serien “Af hjertens lyst” er udkommet: 

1. Af hjertens lyst - 30 noveller skrevet af unge 2004 

2. Ungt blæk - 30 noveller skrevet af unge 2005 

3. Under Nordsolen - 36 noveller skrevet af skandinaviske unge 2005 

4. Ord i sand - 35 noveller skrevet af skandinaviske unge 2006 

5. De udvalgte - 30 noveller skrevet af unge 2006 

6. Kofein-prosa - 35 noveller skrevet af skandinaviske unge 2007 

7. Rar og rolig - 43 noveller skrevet af skandinaviske unge 2008 

8. De 45 bud - 45 noveller skrevet af unge 2009 

9. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en skildpadde. Vol. 2 2009 (Lydbog) 

10. Ret & slet - slet & ret 2010 

11. Hoftevrik for begyndere 2010 

12. Vi er herinde 2011 

13. Ingen kunstnerisk værdi 2011 

14. Næste stop - poetry slam tekster 2012 

15. Grænseløs - noveller skrevet af unge 2012. 

16. Fra legepladsen - historier for børn skrevet af unge 2013 

17. Fra rodeskufen – historier for børn tegnet og fortalt af unge 2013 

18. En Lille Bitte Brand – poetry slam tekster 2013 

19. Kosmisk Kaos - noveller skrevet af unge 2013 

20. Fra skattekisten - historier for børn tegnet og fortalt af unge 2014 

21. Taxagrønt 2014 

22. Hjælp mig med at forstå - poetry slam tekster 2014 

23. Fra bagsædet - historier for børn fortalt og illustreret af unge 2015 

24. RåKost & Hård Kost 2015 

25. Folk, de kigger bare - poetry slam tekster 2015 

25. Alt dét, jeg holder allermest af – Antologi 2016 

26. Fra Ønskebrønden - historier for børn fortalt og illustreret af unge 2016 

27. TÆNK PÅ ET 12-TAL – Antologi 2017 

 

Andre bøger fra Brønderslev Forfatterskole. 

1. Vendt på vrangen - 28 noveller skrevet af unge fra Brønderslev Forfatterskole. 

Dansklærerforeningens Forlag 2007 

2. Indsæt titel her... - 29 noveller skrevet af unge fra Brønderslev Forfatterskole. 

Dansklærerforeningens Forlag 2008 

3. En buket blyanter - 30 noveller skrevet af unge fra Brønderslev Forfatterskole. 

Dansklærerforeningens Forlag 2009 

4. At gemme, lagre og spara – Nordisk undervisningsmateriale projekt Ny Nordisk 

støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, Nordisk Kulturfond samt Edvard Pedersens 

Biblioteksfond 2018  



 

 

At gemme, lagre og spara – Nordisk undervisningsmateriale projekt Ny Nordisk  

Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen 2018  

1. udgave 2018 

Bogen er sat med  Grotesque Light 

og trykt hos Frederikshavns Kommune 

ISBN: 978-87-998439-4-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet er en del af læselystkampagnen. 

Tre ministeriers kampagne om børn og bøger. 

Udgivet med støtte fra: 

Kulturministeriet 

Undervisningsministeriet 

Socialministeriet 

Brønderslev Kommune 
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