
KULTURAKADEMIETS SKRIVEKURSUS  

Uge nr. Dato og tid Tirsdage Torsdage Genre Afleveringer af 
tekst. 

Uge 37 14 / 16  
september

Velkomst. 
SKRIVEPRAKSIS: 

Hvordan skriver man? 

Hvor kommer teksten 
fra? At få mod til at 
skrive. 

Julie Stokkendal 

Uge 38 21 / 23 
september 

TEKSTEN: 

- om at skrive om 
byen, geografi.

Ingen gæstelærer 
- arbejde på at 
komme igang med 
egen tekst. 

Rejselitteratur 
og fragment. 

Uge 39 28 / 30 
september

TEKSTEN - om at 
skrive digte

Victor Boy 
Lindholm

Digte

Uge 40 4 - 5 - 6 
oktober  

10. oktober. 
Første deadline 
på tekst, som 
sendes til Rakel. 

Uge 41 12 / 14 
oktober

TEKSTEN

- om at skrive fra 
kroppen.


Julie Thalund Brug af dagbog 
og brevform til 
at skrive tekster

Uge 42 19 / 21 okt TEKSTEN

- om at skrive fra 
andre perspektiver 
end det 
menneskelige. 


Siri Ranva Hjelm 
Jacobsen

Sci-fi, det 
fabulerende, 
magisk 
realisme. 

24. oktober 
deadline på at 
sende ny tekst 
eller første tekst 
redigeret til Rakel

Uge 43 26 / 28 okt SKRIVEPRAKSIS: 
Om at undersøge 
verden gennem tekst 
og sprog, at skrive 
essays. 

Luka Ida 
Holmegaard

Essayet og den 
antropologisk 
undersøgende 
litteratur. 

Uge 44 2 / 4 nov. TEKSTEN

- om at skrive 
historier, om at 
fortælle. Genre: 
noveller. 

Ingen gæstelærer 
- tema om at 
redigere og 
arbejde med sin 
tekst. 

Noveller ENDELIG 
DEADLINE på 
tekst til bog. 7. 
november. 
Sendes til Rakel. 

Uge 45 9 / 11 nov BYG din egen bog Arrangement med 
oplæsninger fra 
bogen. 

BYG DIN EGEN 
BOG + 
oplæsning af 
tekster



Grundlæggende målsætninger: 
Da eleverne ikke kan forventes at have en egen skrivepraksis, synes jeg at målet for kurset først og 
fremmest skal være at få dem til at eksperimentere med at skrive og opleve hvor sjovt det er at 
arbejde med skrift og tekst. 

Derfor vil jeg prioritere små, korte skriveøvelser i næsten hver eneste lektion. Dog skal de i løbet af 
kurset skrive mindst en tekst (frit valg om det skal være en novelle, digt, essay etc.) som tager 
udgangspunkt i København/deres ophold her. Disse tekster skal de skrive uden for lektionerne 
som en lektie og sende til mig for at få feedback og forslag til redigering i løbet af kurset. Disse 
tekster samler vi til sidst i en bog, som de kan få med hjem efter deres ophold her - og som de selv 
skal producere på Forlaget Korridor i den sidste uge af kurset. Den allersidste torsdag øver vi, 
hvordan man læser højt og optræder på en scene og holder en lille boglanceringsfest. 

Undervisningsforløbet

De første to uger vil vi primært arbejde med at skabe en skriftpraksis for eleverne - og lave en del 
øvelser, der skal 'afdramatisere' det at skrive. Dernæst skal vi arbejde med forskellige genrer: 
Novellen, digtet, rejsetekster, brug af dagbøger og breve samt den fabulerende litteratur som sci-fi 
og magisk realisme - og til sidst skal vi udarbejde vores egne bøger og binde dem ind. 

Hver tirsdag vil bestå af tre elementer: 
1) En tekstlæsning-session, hvor vi i fællesskab snakker om 2-3 korte tekster, som de skal have læst 
på forhånd. (Jeg regner ikke med at de skal læse mere end 10-15 sider pr uge)
2) En skriveøvelse eller to som udføres i klasselokalet. 
3) Gennemgang og diskussion af enten skriveøvelsen eller af lektien fra sidste uge. 

Seks torsdage vil vi få besøg af gæstelærere, som arbejder med tekst og litteratur på forskellige 
måder: Fra det at skrive digte, til essays og at bruge sin egen krop og dagbog, at skrive om klimaet 
og vi skal besøge et forlag for at lære at binde vores egne bøger ind. De to torsdage hvor vi ikke få 
besøg af gæstelærere skal vi arbejde på vores egne tekster,  først finde ideer - og siden arbejde med 
redigering af tekst, altså tips og tricks til hvordan man kan arbejde videre med sine egne tekster. 

PÅ den måde kommer vi altså til at arbejde med hele forløbet fra det at få ideer, finde en form, 
arbejde med redigering og endelig at samle teksterne til en bog.



Gæstelærere på Kulturakademiets skrivekursus efterår 
2021. 
Julie Stokkendal, født i 1990, oppvokst i Sandvika og bosatt i 
København. Hun er tidligere student ved Skrivekunstakademiet i 
Hordaland. Romanen DAGENE er hennes første bok. Julie er 
desuden en del af Kulturakademiet i København. 

Julie besøger skriveholdet den 16. september for at tale om at være 
forfatter, om at skrive, og hvor ideer til tekster kommer fra. 

Foto: Esben Bøg-Jensen

Victor Boy Lindholm (f. 1991) debuterede i 2013 med 
digtsamlingen DRONE. Siden er udkommet den anmelderoste 
hyklertrilogi bestående af digtsamlingerne GULD (2014), NO 
HARD FEELINGS (2015) og RESORT (2017). Igennem en årrække 
har Victor Boy Lindholm rejst rundt på cykel i Europa, og disse 
rejser har skabt materialet for essaysamlingen STRÆK TIDEN. 
Victor Boy Lindholm skriver reportager og kulturstof for 
Dagbladet Information, og arbejder sideløbende som oversætter 
og dramatiker. Victors seneste digtsamling er JEG SLÆBER 
LUNGERNE SOM EN VÆGT (2020)

Victor besøger skriveholdet den 30 september for at tale om at 
skrive digte.  

Foto: ©Peter N. Christensen

Julie Thalund er skuespiller og konfliktvejleder, uddannet 
cand.mag. i retorik. I efteråret 2020 viste Teater Får302 skuespillet 
TYK med Julie i hovedrollen, og med tekst skrevet af Julie. 
Forestillingen tager afsæt i skuespilleren Julie Thalunds egne 
oplevelser med at være tyk, hvilket hun i løbet af de sidste 5 år 
har skrevet om i sin dagbog. 

Julie besøger Skriveholdet den 14. oktober, hvor vi skal tale om at 
bruge dagbøger og egen krop i sine tekster. 

Foto: © Ruby Gamache



Siri Ranva Hjelm Jacobsen, f. 1980, er forfatter, oversætter, 
skribent og anmelder. Hun debuterede i 2016 med romanen Ø, som 
er solgt til udgivelse i adskillige lande, bl.a. Italien, Frankrig og 
England. I samarbejde med billedkunstner Dorte Naomi udgav 
hun 2018 bogen HAVBREVENE, en brevveksling mellem de to 
søstre Atlanterhavet og Middelhavet. Havbrevene blev i 2019 tildelt 
den internationale pris MARetica. Romanen 
DAPHNESYNDROMET udkommer i efteråret 2021. 

Siri besøger Skriveholdet den 21. oktober for at tale om klima-
litteratur og om at skrive fra andre perspektiver end det 
menneskelige. 

foto Kajsa Gullberg

Luka Ida Holmegaard, f. 1990., er forfatter uddannet fra 
Forfatterskolen i 2013 og har en MA i Writing for Performance fra 
Goldsmiths University of London i 2019.  Luka har fået flere priser 
for sine romaner, senest bogen LOOK fra 2020, en hybridroman om 
tøj, tekstiler, mode og læsning, om køn, magt og kærlighed. Luka 
har undervist hos Skrivekreds i Nordvest, Krabbesholm Højskole, 
Københavns Kunstskole, Gladiatorskolen, Københavns Biblioteks 
’Fiktionsklubben’ og Herlev Ungdomsskole.

Pronominer: hen/hens

Luka besøger Skriveholdet den 28. oktober for at tale om at 
undersøge verden gennem sprog og tekst. 

foto: Sarah Michelle Riisager

Forlaget Korridor. 

I den sidste uge på Skriveholdet, den 9. november, tager vi på 
udflugt til Forlaget Korridor, hvor vi møder redaktør Simon Darø 
Kristensen, der vil hjælpe os med at indbinde holdets egne tekster 
til bøger, som vi tager med hjem. 

Korridor er et lille uafhængigt forlag, der udgiver danske og 
udenlandske romaner, digtsamlinger, noveller, kortprosa og lyd & 
lyrik. 

Korridor er et forlag, der lægger stor vægt på at undersøge og 
eksperimentere med litteraturens form og præsentation. 



Uge 37 

SKRIVE-PRAKSIS 
- om at komme i gang med at skrive

TIRSDAG
Introduktion: 

Hvem er vi? (Alle på kurset præsenterer sig) 
Kursusmål og indhold 
Spilleregler for tekstlæsningsrummet (respekt og frivillighed, om at læse tekster)

Diskussion: 
Forventninger til kurset. Generelt: Hvorfor skal man gå på skrivekursus? Hvorfor arbejde med 
skrift og med ens eget udryk? Hvad kan man bruge det til? Hvad kan skrift?

Tekster: 
Uddrag fra Joe Bainard: “Jeg kan huske”
Joan Didion: Om at føre notesbog i Slæber sig mod Jerusalem
Uddrag af Dagene af Julie Stokkendal

Skriveøvelse i timen:
Jeg kan huske….. 

Lektie til næste uge: 
Skriv om vejret eller om udsigten fra jeres vindue hver dag den kommende uge.

TORSDAG
Gæstelærer: 
Julie Stokkendal, født i 1990, oppvokst i Sandvika og bosatt i København. Hun er tidligere student 
ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Romanen DAGENE er hennes første bok. Julie er desuden 
en del af Kulturakademiet i København. 

Uge 38 

SKRIVE-PRAKSIS samt TEKSTEN
- om at komme i gang med at skrive - og om at skrive om byen, geografi og om at rejse.

TIRSDAG

Tekster: 
C.Y Frostholm: En brugsanvisning til Paris
Koordinat - Amalie Laulund Trudsø

Skriveøvelse i timen:
Ud og samle ‘tekst’ fra byen: 
Skriv fem lyde, du kan høre. Skriv hvad du associerer med disse lyde. 
Gå på café. Skriv et par korte karakterskitser af de mennesker, du oplever omkring dig.
Saml tekst fra gaden, hvad står der på skilte, huse, reklamer etx.



TORSDAG
Ingen gæstelærer - vi arbejder på at komme igang med vores egen tekst. 

Uge 39 

TEKSTEN - om at skrive digte

TIRSDAG

Diskussion: 
Hvad er et digt? Skal man være digter for at skrive digte? Skal der være et jeg i et digt? Kan 
dagbogstekster være digte. 

Tekster: 
Uddrag fra Jeg vil ikke tilbage - Dage med covid af Caspar Eric
Uddrag fra Hvorfor er jeg så trist når jeg er så sød- digte af Ingvild Lothe

Skriveøvelse i timen:
Øvelser i automat skrift - skriv i ti minutter -bare ud af det blå
Tag et ord fra den tekst du har skrevet, og skriv videre på det ord som overskrift 

Øvelser i Show it, don’t tell i (en øvelse om adjektiver)
Beskriv dit barndomskøkken. 

Lektie til næste uge: 
Aflevér en tekst om København til Rakel: Deadline 10. oktober.

TORSDAG

Gæstelærer: 
Victor Boy Lindholm (f. 1991) debuterede i 2013 med digtsamlingen DRONE. Siden er udkommet 
den anmelderoste hyklertrilogi bestående af digtsamlingerne GULD (2014), NO HARD FEELINGS 
(2015) og RESORT (2017). Igennem en årrække har Victor Boy Lindholm rejst rundt på cykel i 
Europa, og disse rejser har skabt materialet for essaysamlingen STRÆK TIDEN. Victor Boy 
Lindholm skriver reportager og kulturstof for Dagbladet Information, og arbejder sideløbende som 
oversætter og dramatiker. Victors seneste digtsamling er JEG SLÆBER LUNGERNE SOM EN 
VÆGT (2020)

Uge 40 

VANDRETUR - FERIEUGE



Uge 41 

TEKSTEN
- om at skrive fra kroppen. Genre: Brug af dagbog og brevform

TIRSDAG

Tekster: 
Uddrag fra Lyngtarm af  Nana Stoor Hansen -
Uddrag fra Stræk din krop mod min af  Johanne Kirstine Fall og Charlotte Strangaard
Drag fra Huden er det elastiske hylster der omgiver hele kroppen

TORSDAG
Gæstelærer:
Julie Thalund er skuespiller og konfliktvejleder, uddannet cand.mag. i retorik. I efteråret 2020 viste 
Teater Får302 skuespillet TYK med Julie i hovedrollen, og med tekst skrevet af Julie. Forestillingen 
tager afsæt i skuespilleren Julie Thalunds egne oplevelser med at være tyk, hvilket hun i løbet af de 
sidste 5 år har skrevet om i sin dagbog.

Uge 42 

TEKSTEN
- om at skrive fra andre perspektiver end det menneskelige. 

TIRSDAG
Diskussion: 
Om klima og litteratur, verden set fra et andet perspektiv end det menneskelige? Brug af 

Tekster: 
Alle himlens fugle af Rakel Haslund-Gjerrild
Accacie-frøenes forfatter af Ursula le Guin
Dyr med næb ordnet efter antal vinger - af Birgitte Krogsbøll 

Skriveøvelse i timen:
Skriv om jordens indre. 
Skriv om dengang verdenshavene steg.
Start en fortælling: Den gang jeg var en hund. 

Lektie til næste gang
24. oktober deadline på at sende ny tekst eller første tekst redigeret til Rakel

TORSDAG
Gæstelærer: Siri Ranva Hjelm Jacobsen, f. 1980, er forfatter, oversætter, skribent og anmelder. Hun 
debuterede i 2016 med romanen Ø, som er solgt til udgivelse i adskillige lande, bl.a. Italien, 
Frankrig og England. I samarbejde med billedkunstner Dorte Naomi udgav hun 2018 
bogen HAVBREVENE, en brevveksling mellem de to søstre Atlanterhavet og 
Middelhavet. Havbrevene blev i 2019 tildelt den internationale pris MARetica. Romanen 
DAPHNESYNDROMET udkommer i efteråret 2021. 



Uge 43 

SKRIVE-PRAKSIS 
- om at undersøge verden gennem tekst og sprog, at skrive essays. 

TIRSDAG

Diskussion: 
Hvad handler litteratur om? Behøves det at handle om vigtige temaer? Er tekst noget man vil sige, 
eller er det en undersøgelse?

Tekster: 
Uddrag fra Magurite Duras: Om at skrive. 
Uddrag fra Look af Luka Ida Holmegaard
Uddrag fra Naboplanter af Sofie Isager-

Skriveøvelse i timen
Om at gøre det abstrakte konkret: Skriv en liste over abstrakte begrebet og gør dem konkrete 
gennem sanserne. Hvilken farve har kærlighed? Hvordan lugter det, hvordan smager det? 
Hvordan lyder det. Vær overraskende – og vær personlig i metaforvalget. Hvis du har set det før – 
streg det ud!

TORSDAG
Gæstelærer: f. 1990., er forfatter uddannet fra Forfatterskolen i 2013 og har en MA i Writing for 
Performance fra Goldsmiths University of London i 2019. Luka har fået flere priser for sine 
romaner, senest bogen LOOK fra 2020, en hybridroman om tøj, tekstiler, mode og læsning, om køn, 
magt og kærlighed. Luka har undervist hos Skrivekreds i Nordvest, Krabbesholm Højskole, 
Københavns Kunstskole, Gladiatorskolen, Københavns Biblioteks ’Fiktionsklubben’ og Herlev 
Ungdomsskole. (Pronominer: hen/hen)

Uge 44 

TEKSTEN
- om at skrive historier, om at fortælle. Genre: noveller. 

TIRSDAG

Tekster: 
Uddrag fra Øer af Rakel Haslund-Gjerrild
Uddrag fra Lydia Davis
Uddrag fra Bavian  Naja Marie Aidt 
Uddrag fra Efter Solen af Jonas Eika

Skriveøvelse i timen:
Dialogøvelser
Den gode karakter
Den korte fortælling



Simpel dramaturgisk øvelse (Set-up og modstand): Etabler en orden. Introducer noget, som 
forstyrrer den orden. 

Lektie til næstegang:

ENDELIG DEADLINE på tekst til bog. 7. november. Sendes til Rakel. 

TORSDAG

- Ingen gæstelærer - tema om at redigere og arbejde med sin tekst. 

Ug 45 

AFSLUTNINGSUGE

TIRSDAG fra 14-19

Byg din egen bog - kursus med Simon Darø Kristensen fra Forlaget Korridor . OBS det tager lang 
tid at lave sin egen bog, så beregn ekstra timer til denne workshop. 

TORSDAG

Afslutningsfest og oplæsning  -
Kommer måske til at strække sig ud over de to timer. Afslutning evt. hjemme hos Rakel med 
pizzabagning og højtlæsning. 

Fra 14-16
At øve sig i at læse højt. Hvordan læser man højt? 
Tips og tricks til når man står på scenen. 

Fra 16 til 20 
Afslutningsfest hos Rakel med højtlæsning osv. 
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