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Det er en glæde at kunne præsentere andet nummer af SKRIVERi 
– magasinet for alle, der skriver. 

I dette nummer har vi taget hul på de litterære genrer med 
særlig fokus på biografien og selvbiografien. 

Både biografien og selvbiografien handler om livshistorier, 
om at fortælle det levede liv således, at det fremstår både sam-
menhængende og meningsfuldt. Alligevel er præmisserne for de 
to genrer vidt forskellige, og med et historisk tilbageblik forsøger 
vi at trække to linjer op gennem litteraturhistorien, så det bliver 
tydeligere, hvori forskelle og ligheder mellem genrerne består.

Det hele skal dog ikke handle om litteraturhistorie, hvorfor 
vi har interviewet Marie Østergaard Knudsen, som i slutningen 
af januar udkommer med bogen, Fortæl dit liv – Sådan skriver 
du dine erindringer. Her fortæller Marie Østergaard Knudsen om 
den stigende interesse, der er for at skrive sine erindringer, og 
hun kommer også med en række øvelser, som kan hjælpe en med 
at komme i gang med skriveriet. 

En af de biografier, der har fået megen opmærksomhed i de 
sidste par år, er Jens Andersens fabelagtige biografi om Astrid 
Lindgren. Biografien er allerede oversat til flere sprog, og i slut-
ningen af november modtog Jens Andersen Dansk Forfatterfor-
enings faglitterære pris for bedriften. SKRIVERi har derfor mødt 
Jens Andersen for at høre om hans erfaringer med biografigen-
ren og om, hvorfor biografien blev den genre, han næsten uden 
udtagelse har skrevet inden for.

I første nummer begyndte flere artikelserier om at komme  
i gang med at skrive. I dette nummer bringes næste kapitel i  

serierne, hvor Karsten Pers i sin artikel blandt andet taler for,  
at man ikke låser sig fast på en udgivelsesform, før man går i gang 
med at skrive. 

Lise Bidstrup skriver også videre på den første artikel ved at 
gennemgå berettermodellen som et værktøj til at blive mere be-
vidst om strukturen om tekster.

Endelig har vi lavet en oversigt over højskoler, der udbyder 
sommerkurser i at skrive, for det er altid en god ide at få prøvet 
sine tekster på læsere, og med professionelle folk som undervi-
sere er det en god investering at tage på skrivekursus, hvis man 
gerne vil forbedre sine skriverier. 

I september offentliggjorde Kulturstyrelsen resultaterne af 
en undersøgelse om litteraturens vilkår i Danmark. I undersø-
gelsen indgik en analyse af forfattere, der vælger at udgive deres 
bøger på egen hånd. Flere af resultaterne er så overraskende, at vi 
har valgt at bringe et interview med den ansvarlige for analysen, 
Nils Bjervig. Ikke mindst det faktum, at 46 procent af de forfatte-
re, der udgiver deres bøger selv, tidligere har udgivet på et traditi-
onelt forlag, modsiger klart den sejlivede fordom, at selvudgivere 
er forfattere, der ikke er gode nok til at udkomme på et forlag. 
Jeg håber, at I vil synes om dette nummer af SKRIVERi, og at det 
giver jer viden til at skrive videre med fornyet inspiration.

Rigtig god læse- og skrivelyst.

Jakob Holm
Chefredaktør 

Skriver I?
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Dette nummer af SKRIVERi  
stiller skarpt på genren – særligt 

biografien og selvbiografien.  
Læs med her, hvor vi har samlet in-
terview med Jens Andersen, udfor-

dringer og øvelser, når du arbej-
der med dine erindringshistorier, 
fællestræk og forskelle ved bio-

grafi og selvbiografi og bliv 
klogere på, hvorfor det er 
vigtigt at være genrebe-

vidst, når du skriver 
din tekst.

TEMA:
HVAD ER 

GENRE  
FOR EN  
STØRRELSE?

Læs ny, ung og 
talentfuld litteratur 
i Københavns metro
Vinderne af konkurrencen Metro-Litteratur er fundet, og nu kan noveller  
og digte scannes via QR-koder og læses gratis i den københavnske metro.  
Københavns Metro og Saxo samarbejder for femte år i træk om et projekt,  
som promoverer unge litterære og grafiske talenter.
Af Camilla Hartmann Andersen

i sommeren ’16?

Sk
al d

u på højskole 

Hvis du ikke kan vente helt til uddannelsen i 
skrivekunst ved SDU begynder, eller det bare kribler 
i fingrene efter at komme i gang med at blive dygti-
gere til at skrive, så tag et kig på højskolernes tilbud 
om korte skrivekurser. Vi er tidligt ude, men læs med 

her – du kan allerede begynde at planlægge din 
næste skrivesommerferie.

19.6—25.6 Grundtvigs Højskole: Skriv selv – arrangeret 
i samarbejde med Gyldendal
Kom på intensivt skrivekursus med undervisning af en række 
etablerede forfattere. Kan man lære at blive forfatter? Sikkert 
ikke. Men man kan helt sikkert gennem øvelse, vejledning og 
konstruktiv kritik udvikle sit sprog, sine udtryksmidler og sin 
evne til at læse sig selv kritisk. Det er, hvad vi tilbyder på kurset 
Skriv selv. Kurset henvender sig til alle, som gerne vil prøve kræf-
ter med at skrive, med særlig fokus på skønlitteratur. 

Ved kursusstart vælger du to af de seks skriveværksteder, 
som udbydes. Hvert skriveværksted løber over to dage. Vi udby-
der skriveværksteder inden for prosa, lyrik, erindringer, manu-
skriptudvikling og tekster for børn og unge. 

I løbet af ugen vil der være oplæg om skrivningens genrer og 
teknikker og praktiske skriveøvelser med efterfølgende kritik. 
Der vil være mulighed for at få kritik på egne medbragte tekster 
af redaktører fra Gyldendals Forlag. 

Kurset vil desuden byde på kritikersalon, forfattermøde, kon-
cert, udflugt og en masse højskolehygge.

26.6—2.7 Vallekilde Højskole: Skriv på Vallekilde
Bliv bedre til at skrive sammen med dygtige skribenter. Du kan 
dykke ned i fiktionens verden og arbejde med dramaturgi, ka-
rakteropbygning og scener, eller du kan få redskaber og overblik 
til at prioritere og strukturere dit erindringsstof – hvad enten dit 
publikum er børnebørnene eller den brede befolkning.

3.7—9.7 Højskoen for Bevidsthedsudvikling i Rørvig: 
Lær at skrive historien om dig selv
Selv med små uanselige begivenheder er det sådan, at hvis vi gi-
ver dem opmærksomhed og ser dem i en større sammenhæng, 
åbenbarer de en rigdom, som vi ellers overser til daglig.

Gennem forskellige skriveøvelser vil dette kursus gøre os 
mere opmærksomme på de mange små historier vores liv inde-
holder, og på den intensitet, der rummes i vores dagligdag. Li-
gesom en maler bruger en pensel til at gengive et sceneri, som 
vækker hans inspiration, vil vi træne brugen af det skrevne ord til 
at beskrive specielt meningsfulde dele af vores daglige tilværelse.

Kurset vil gå dybt ind i selve den kreative proces og vise, hvor-
dan kreativitet er en funktion af bevidstheden, og ligeledes hvordan 
vi kan fremme vores kreativitet ved at udvikle vores bevidsthed.

Under kurset vil vi også udforske det universelle mytiske ele-
ment i alle historier, gå i dybden med hvordan historier hjælper 
os til at forstå vores eget liv og andre mennesker bedre. Vi vil også 
se, hvorfor historier i al evighed har været en kilde til inspiration 
og underholdning for menneskeheden.

Videnskabelig forskning viser, at regelmæssig ’journal writ-
ing’ (ikke blot en dagbog men mere som en malers skitsebog) kan 
berige vores liv og skabe øget velbefindende. Vi lærer i løbet af 
kurset at benytte den teknik, der ligger bag.

Vi byder velkommen til et kreativt og berigende kursus, der 
åbner for mange nye historier.

3.7—9.7 Jyderup Højskole: Skrivekursus – skriv vildere!
Har du mod på at få talent? og er du klar på at blive udfordret? 
Dette skrivekursus er for alle, der vil overraskes og udvikles for at 
blive bedre til at skrive. Vi fokuserer på at stimulere den kreative 
proces, åbne dine øjne for nye måder at tænke og skrive på, give 
dig nye input samt at udfordre din skrivevaner og processer. Alt 
sammen under kyndig vejledning af professionelle undervisere 
og forfattere og i rammen af den almene højskole og den smukke 
omkringliggende natur, som Jyderup Højskole byder på. Kursus 
bliver bygget op, så du hver dag får masser af kreative inputs og 
opgaver, samtidig med at vi også giver plads til at du får tid til 
fordybelse i egne tekster samt socialt samvær og sparring med de 
andre kursister.

3.7—9.7 Ry Højskole: Skriv så det fænger/Ry Classic
Har du begyndelsen på en novelle, men ingen slutning? Mang-
ler du inspiration til at komme i gang med den roman, du altid  
gerne har villet skrive? Synes du mange af dine digte ligner  
hinanden? Eller har du aldrig skrevet en fiktiv tekst før, men har 
lyst til at prøve det?

Så kom og vær med på denne uges skriveværksted. Vi skriver 
i alle fiktive genrer. Vi lægger eventyr og science fiction på hyl-
den og koncentrerer os i stedet for om at se på, hvordan verdenen 
og menneskene omkring os kan avle sprog og tekst.

Vi lærer at skabe præcision i sproget. Vi lærer at skabe tekster 
med sprogligt drive og overskud. Vi lærer, hvordan en tekst skri-
ves ihjel, og hvordan den bliver levende. 
Kort sagt: Vi skriver løs!
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Fortælleren 
er aldrig

Det er 25 år siden, Jens Andersens 
første biografi blev udgivet. Forfat-
teren interesserer sig ikke synderligt 
for teori- og metodesnak, til gengæld 
elsker han selve biografiskrivningen. 
Senest har han udgivet Denne dag, et 
liv om Astrid Lindgren. SKRIVERi har 
talt med forfatteren om at skrive og 
om biografien som genre.

OBJEKTIV
Interview med  
Jens Andersen

Af Jakob Holm

I første nummer af SKRIVERi kunne du læse om, hvad der gør en historie hold-
bar og hvordan du får din tekst godt fra start. Denne gang gennemgår Lise 

Bidstrup resten af berettermodellen trin for trin.

Af Lise Bidstrup

Jeg har også altid godt  
kunnet tænke mig at skrive...  

(Fortsat fra forrige nummer)



Hvorfor skriver du?

Hvorfor trækker du vejret? Du er pinedød nødt til det for at over-
leve. Jeg er nødt til at skrive hver dag. Ideer til en ny bog, an-
meldelser, reklametekster, e-mails, læserbreve, Facebook-shit, 
whatever – ord og tanker vælter ud af alle kropsåbninger i én 
syndig pærevælling, og først når jeg får det bearbejdet på tastatu-
ret, opstår en slags orden i kaos. Skriverierne bliver både målet og 
midlet; meningen med alting.

Hvad giver det dig at skrive?

Reklametekster giver brød under smørret og tag over hovedet. 
Boganmeldelserne i Jyllands-Posten og Bogrummet giver en 
inderlig tilfredsstillelse i at formidle glæden ved gode bøger til 
andre læsere, som måske for første gang stifter bekendtskab med 
et vigtigt forfatterskab her; jeg læser over 100 bøger om året, og 
de bedste oplevelser er jeg naturligvis nødt til at dele med andre. 
At skrive på mine egne bøger er en helt egoistisk ting; terapi, selv-
udvikling, spænding, lystfølelse. Jeg griner og græder højlydt 
undervejs, og de erotiske scener i Uskyld-bøgerne kan ærlig talt 
godt give et lille jern på. At skrive er at leve-agtigt.

Har du et godt råd, hvis man gerne vil i gang med at skrive?

Læs en masse først. Gerne alle mulige genrer for at få en bredde i 
dit perspektiv, men selvklart bøger i den genre, du selv vil brillere 
i. Læs bevidst, ikke kun for underholdningens skyld – læg mærke 
til forfatterens sprog, persontegningen, de virkemidler, der øger 
spændingen undervejs, tænk over styrker og svagheder, overvej, 
hvad du selv kan gøre bedre eller anderledes. Kun gode læsere 
bliver gode forfattere. Herefter er det bare om at skrive derudaf; 
jo mere, jo bedre. Drop selvkritikken i første omgang og få mest 
mulig råtekst ud af kroppen; skide være med slåfejl, dårlige for-
muleringer, huller i handlingen (skriv evt. stikord eller xxx’er), 
bare skriv. Og husk: Første, andet og måske tredje udkast er kun 
til egne øjne; lad være med at belemre andre med halvfærdige 
tekster, som du ikke selv er hundred procent tilfreds med.

HVORFOR 
SKRIVER DU?
Christian 
Møgeltoft
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”SPÆNDENDE OG SENSUEL LÆSNING … 
FRA ET GLEMT ÅRTI”

Den lange, varme sommer 1977 danner rammen om en række 
dramatiske begivenheder, som forvandler smukke, sorgløse 
Sigøjner fra dreng til mand.

Ved en casting til filmen ”Vil du se min smukke navle?” - ledet af en 
ung Søren Kragh-Jacobsen - møder han Cecilie, der indvier ham i 
kærlighedens glæder. Men idyllen spoleres af brutale rockere, der 
holder til på Christiania. En plade hash bliver skyld i flere dødsfald, 
og Sigøjner må tage flugten til Sverige.

Et par skønne måneder tilbringes med fysisk arbejde og erotiske 
eventyr under den blå, svenske sommerhimmel. Men endnu 
engang vender lykken. Sigøjner er endt på et lille slot, hvor herren 
har nazistiske sympatier. En fest i anledning af Görings dødsdag 
ender gruelig galt.

DØDEN 
I GENTOFTE

CHRISTIAN MØGELTOFT

UDGAV I 2015
Uskyld 2 – Døden i Gentofte

360 sider, Forlaget Gipzzi
Er udkommet som trykt bog
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