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PS! er en indskudt bemærkning – den 
ekstra ting, der ikke kan udelades, 
men som vi heller ikke altid kan finde 
plads til i det allerede definerede. 
PS! er for de udsatte, for de psykisk 
sårbare, for dem som ingen rigtig har 
tiltro til og derfor heller ikke forventer 
noget af, for i litteraturen er der ikke 
nogen, der ikke er plads til. Så enkelt 
har det været siden det første 
skriveforløb tilbage i 2013 og det er 
den enkelhed,  der giver mennesker 
en oplevelse af, at der er plads til 
dem, ikke på trods, men bare fordi. 

“Der er ingen vi ikke kan 
gøre noget for selvom det 
er umuligt” - Inger 
Christensen 

Året 2020 blev et år, hvor COVID gav 
os helt nye erfaringer med måden, at 
afvikle undervisning på. For årets 49 
elever betød det et lidt turbulent år 
med onlineundervisning, netop som vi 
var startet op i februar. Nogle hang 
ved og fandt det betydningsfuldt, at 
have et forum, at vende tilbage til midt 
i nedlukningen, men for andre var det 
for krævende og betød, at de valgte, 
at udskyde deres deltagelse til 
efteråret. Det hele blev nok lidt mindre 

intimt, de to årlige afslutningsfester 
forår og jul kunne ikke gennemføres 
og de åbne skrivesaloner måtte 
sættes på stand by. Øv!

Alligevel var 2020 et helt særligt år, 
hvor meget nyt og godt skete. Midt i 
nedlukningen etablerede vi os som 
forening. En formalitet vil nogle måske 
sige, eftersom vi har undervist siden 
2013,  men alligevel et mærkbart 
kvantespring for skolen. Den viden der 
er oparbejdet, den praksis der er 
udviklet, de gode erfaringer og de 
mange nye samarbejdsflader der er 
opstået de sidste par år, skal 
bevidstgøres i nye strukturer, og helt 
lavpraktisk er der meget nyt at lære 
omkring, at drive en forening med løn, 
indberetninger og samskabelsen af 
gode arbejdsgange. Det kræver noget 
af alle involverede, men er 
nødvendigt, hvis vores elever 
fremover skal have glæde af vores 
eksistens.

Sofie Kragh-Müller 
Initiativetager, daglig leder 

 
 
Signe Malene Berg  
Formand for bestyrelsen

Forfatterskolen PS! var nok det sidste sted 
jeg regnede med at være i dag, for hele min 
skolegang har været et helvede. Jeg har ikke 
kunnet læse, jeg har ikke kunnet skrive. Så 
det kommer virkelig bag på mig, at jeg sidder 
her på forfatterskolen i dag, er virkelig glad for 
det 

(Elev på Forfatterskolen PS! og tidligere patient på Afd. M)
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Det Mobile Skriveværksted

VI på SMK
Det Mobile Skriveværksted rummer 
vores undervisning “ud af huset”. I 
2020 kunne vi for alvor mærke, at 
Det Mobile Skriveværksted var 
kørende gennem henvendelser og 
videreudvikling af eksisterende 
samarbejdsflader. Vi udviklede et 
helt nyt onlineforløb for unge med 
kræft med Statens Museum for 
Kunst, hvor 12 unge deltog. 
Formen var baseret på projektet 
ARToutloud som vi udviklede fysisk 
på museet i 2019 med en metode 
vi kalder Involverende 
billedværklæsning. Hvis de 
besøgende i gennemsnit bruger 27 
sekunder pr. værk, sådan som en 
undersøgelse fra bl.a. Metropolitan 
Museum of Art har vist, så handler 
Involverende Billedværklæsning 
om, at fordybe sig sanseligt, 
kreativt og åbent sammen med 
andre omkring et enkelt værk. I VI 
på SMK brugte vi således 
halvanden time hver gang på et 
værk. Ud fra den rapport der er 
lavet på baggrund af forløbene, er 
det klart, at vi også online fandt en 
form, der kom til at få en betydning 
for dem, der var med og som heller 
ikke kunne undgå at berøre os som 
facilitatorer.

“Jeg har prøvet genoptræning for 
kræftramte, hvor alle var kræftsyge, 
og der var det sådan, at efter 
træning taler alle om det, og 
personligt synes jeg, det er værre, 
for jeg er den eneste, der har 
terminal kræft og er ung. De andre 
sagde “åh, jeg skal kun have én 
gang kemo, og så er jeg kureret”, 
og så kan de tale om det. Det var 
virkelig deprimerende, for man 
bliver sat i en bås.”  
(…)
“Derfor satte jeg pris på, at det ikke 
var det, der skete her … det er rart 
at have en
pause fra alt det, og i den her 
halvanden time handler det om 
noget helt andet.
Folk forstår en, så det er der ikke 
nogen pointe i at tale for meget om 
kræft … det
er implicit i vores samtale, uden at 
det bliver nævnt, og uden det bliver 
akavet.
Folk ved det godt, og det er også 
okay” (Jens 35:24). Fra rapporten 
Et frirum for kræft gennem 
kunstgrupper på Statens Museum 
for Kunst.
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Vi gennemførte den sidste 
del af projekt Litteratur som 
recoverystrategi sammen 
med Center for 
dobbeltdiagnoser, afdeling M, 
på Psykiatrisk Center Sankt 
Hans. Målet var, med fokus 
på kreativitet, fællesskab og 
identiet, at undersøge om 
skrivekunstgrupper kunne 
gøre en positiv forskel i 
under og efter indlæggelse 
på afdeling M. I alt deltog 32 
patienter og heraf valgte 7 at 
fortsætte inde på skolen. 
 
Den første del af projektet 
blev afsluttet med en 
erfaringsopsamling lavet af 
Kompetencecenter for 
Dobbeltdiagnoser. Den viser, 
at skrivekunstgrupperne kan 
gøre en forskel og bl.a. 
bidrager til: 
- Øget koncentration  
- Ro og mindre angst 
- Tryghed under indlæggelse 
i kraft af mødet med med-

patienter.  
- Oplevelsen af at kunne 
mere end man troede man 
kunne.
-Humørregulerende, mere 
positiv energi. 
 
Med lidt COVID-forsinkelse 
blev projektet afsluttet i 
efteråret 2020 og samtidig 
valgte Region H at støtte et 
opfølgende projekt, hvor vi i 
særlig grad vil styrke 
overgangen fra patient til en 
hverdag, hvor det kan være 
svært, at holde fast i det 
positive.                    
 
I det nye projekt vil  
Kompetencecenter for 
Dobbeltdiagnoser igen følge 
deltagerne og på den måde 
give os værdifuld viden om, 
hvordan kunst fungerer som 
sundhedsfremme og bidrager 
til nye veje og muligheder for 
den enkelte.  
 

Litteratur som recoverystrategi. 
Center for dobbeltdiagnoser. 

Jeg har haft trang til at drikke alkohol her den sidste 
måned, og der har jeg simpelthen sat mig ned og skrevet 
på det. Fem minutters nonstop uden at tænke, men bare 

skrive, hvad der kommer ud af min hånd, og det har 
faktisk gjort, at mit fokus blev flyttet fra alkohol. (…)  

Min sygdom og impulsivitet har faktisk styret meget af mit 
liv, så det har været meget udslagsgivende at jeg 

pludselig har kunne sætte mig ned og skrive på den her 
måde og bruge det som en hjælp til ikke at ’falde i 

vandet’. 

Støttet af: 

samarbejdsprojekter 

med kommuner og civilsamfund på 

psykiatriområdet  
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Et bedre liv med kultur. 
Samarbejde med Kulturregion H. 
Skrivekunstforløb i 7-9 kommuner med 
støtte fra bl.a. 15.juni Fonden.

Skrivegrupper for voldsudsatte.  
Et samarbejde med Lev Uden Vold om 
skrivegrupper for mennesker der har været 
udsat for psykisk vold. 

Ord det liv! Et samarbejde med tre 
boligsociale områder om skrivegrupper for 
unge.

Det Mobile Skriveværksted
Projekter på vej 

Litteraturen gør en forskel og derfor lægger vi mange timer i, at udvikle fremtidige 
projekter, så flest muligt kan få glæde af skrivekunsten. Nogle projekter, som Et bedre liv 
med kultur, er vi så småt i gang med at realisere med et håb om, at de sidste fonde 
kommer på plads. Andre afventer vi. Det er altid nervepirrende, fordi vi i hvert eneste 
projekt tror så meget på, at netop det projekt vil ændre noget afgørende i andre 
menneskers liv. 
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Antal elever 
2020: 49  
2019: 67  
 

Elever fordelt på skolens interne 
hold:  
Grundhold, fortsætterhold, 
tekstlæsningsgruppe og 
temahold, som der i 2019 var 
flere af. Derudover betød 
COVID, at vi ikke kunne udbyde 
helt så mange forløb i 2020. 
 
Til gengæld deltog i 2020 12 
unge på VI på SMK og 32 
patienter fra Center for 
Dobbeltdiagnoser i perioden 
august 2019-november 2020. 
Ikke desto mindre dækker 
tallene fra 2020 over det 
faktum, at vi har haft en lavere 
kapacitet og færre tilmeldinger i 
2020 pga nedlukning.

De interne skriveforløb
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Skolen - idealisme, organisering, fællesskab

FAGLIGT 
FORUM

Aktivist: Lise 
Workshops, supervision, tematikker, 
efterudannelse, formidle viden.

FORLAGET

UNDERVISNINGSCENEN

HUSET

Daglig 
administrator 

Aktivist: Lars-Emil,  
Redaktion profil, 
forlagspraksis

boghåndværk,salg  mm.

Aktivist: Sofie

Intern undervisning 
Det Mobile Skriveværksted

Aktivist: Nore 
Frivillige,  
åben skrivesalon, 
oplæsningsscene, 
forfatterarrangmenter 
close reading-grupper


Aktivist: xxx 
Administration/Tilmeldinger/
Lokalebooking/Opdatere 
Web/Fundraising/Bogholderi 
og løn/PR/Praktikanter - 
kontakt til kommuner mm. 
Kendskab til afrapportering 
af tilskud.  

BESTYRELSEN 
Aktivist: FormandAktivist/Tovholder: 

Holder intention 
Fagligt ansvarlig 
Ansvarlig for eget budget

The 
BookHeal 

Library 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At drive, dyrke og nære Forfatterskolen PS! 
er en konstant proces, hvor der i 2020 blev 
sået mange nye frø. Skoleåret 2020 
sluttede  således juleaften med vores 
crowdfundingkampagne til Bibliotek for 
psykisk sårbare og endte som et lys i 
mørket med en lille overfinansiering, og 
med at vi opdagede de mange venner, vi 
ikke vidste vi havde. Særligt de små 
mikroforlag, forfattere og tidligere 
forlagsredaktør Per Kofoed, der generøst 
donerede bøger af højeste kvalitet til os. 

I 2021 er vi i fuld gang med at realisere 
vores ideer og drømme:  
The BookHeal Library for frivillige kræfter 
med oplæsningsscene, litteraturgrupper, 
åben skrivesalon og mulighed for at gå på 
opdagelse i unik litteratur. Forlaget, hvor 
den første elevantologi er på trapperne 
med Pernille Tønnesen og en håndfuld 
elever som frivillige drivkræfter. Fagligt 
Forum, der er vores faglige 
udviklingsplatform internt og eksternt.  

Organiseringen gennem disse dynamiske 
aktionsrum vil forhåbentligt vise, at visioner 
ikke er noget der sker i fremtiden, men er 
noget konkret og omsætteligt.

I 2021 kommer vi blandt meget andet til at 
arbejde på at styrke frivillighed, at give fuld 
opmærksomhed til de igangværende 
projekter og at sørger for kommende 
projekter gennem fundraising. I 2021 og 
fremefter vil vi også arbejde aktivt på at 
styrke bestyrelsen. Dels få flere med og 
dels gøre bestyrelsen til en dynamisk og 
solid enhed, der kan støtte op om skolens 
arbejde og værdigrundlag, ligesom vi også 
kommer til, at byde nye forfattere 
velkommen til de projekter, der står for 
døren. Det glæder vi os til. 
 
Vigtigst er og bliver dog fællesskabet 
omkring litteratur og skrivekunst med vores 
fantastiske elever. Hvis I vidste hvilke spor i 
sætter… ! 
 

…Visioner, drømme og håb
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Litteratur som recoverystrategi - brobygning 
mellem behandling og hverdag for mennesker 
med dobbeltdiagnose, Buch og Bille, 
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, 2021.

På Psykiatrisk Center Sct. Hans kan mennesker 
med dobbeltdiagnose bruge litteratur som 
recoverystrategi, STOF - Tidsskriftet for viden om 
rusmidler og samfund, nr.38, 2021.

Vi på SMK - et frirum for kræft gennem 
kunstgrupper på Statens Museum for Kunst. 
Rapport af Marie Møller, sociolog, Københavns 
Universitet, 2021.

At finde et fodsfæste - Tillæring af litterær 
perception på to danske skriveskoler, 
Charlotte Estrups Christiansen og Anne Line 
Dalsgård. Skrivning og Sundhed, forsknings- og 
inspirationsantologi, Århus Universitetsforlag 2021. 

Kultur som sundhedsfremme  
Videooplæg i det digitale inspirationskatalog 
v. Sofie Kragh-Müller. 
www.kultursomsundhedsfremme.dk

Artikler og rapporter om 
Forfatterskolen PS! 

http://www.kultursomsundhedsfremme.dk
http://www.kultursomsundhedsfremme.dk
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Forfatterskolen PS! 
Foreningen for Litteratur og Mental Sundhed  
Gothersgade 148  
1123 København K 
Cvr.nr:  41258926  
www.forfatterskolenps.dk 
 
Bestyrelsen 2020: 
Formand Signe Malene Berg, præst i Natkirken i 
Københavns Domkirke - Vor Frue Kirke. 
Næstformand Hannah Lutz, skønlitterær forfatter. 
Kasserer Lise Damkjær, ingeniør og proceskonsulent. 
 
Aktionsrum:  
Tovholder Undervisning: Sofie Kragh-Müller. 
Undervisere: Hannah Lutz og Pernille Tønnesen. 
Tovholder The BookHeal Library: Nore Kornø 
Rasmussen. 
Tovholder Forlag: Lars-Emil Woetmann. 
Tovholder Fagligt Forum: Lise Damkjær. 
 
 
Årsregnskab 2020 er udarbejdet af Birgitte Bernth, 
www.birgittebogholder.dk

Praktiske oplysninger 

http://www.forfatterskolenps.dk
http://www.birgittebogholder.dk
http://www.forfatterskolenps.dk
http://www.birgittebogholder.dk
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