ÅRSBERETNING 2021

Indledning

“I disse måneder efter jeg er kommet hjem
fra afd. M har PS været et stort
støttepunkt for mig. Den har været med til
at give hverdagen mening, den har
struktureret min dag. Den har vist mig
hvor dejligt det er at skrive og helt konkret
er den en vigtig øvelse i koncentration, at
være i nuet. Det er det mest inkluderende
forum jeg har oplevet længe”.
- elev der startede i november 2021

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.

“Af og til er dét at komme
sig et spørgsmål om, at
noget andet bliver mere
interessant - Villa Sult,
Finn Skårderud.
I en stadig efterbumlende COVID-tid
blev 2021 året, hvor vi for alvor kom i
gang med det frivillige arbejde med
afsæt i elevernes ønske om, at
deltage mere aktivt i skolens liv og
uden for undervisningsrummet.
I starten af året blev antologiprojektet
således en realitet - drevet frivilligt af
to elever og en underviser, og vi blev
erfaringer rigere med, hvor krævende
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sådan et arbejde er, med et flot
resultat, som vi fejrede til en reception
i juni. Arrangementet var samtidig en
fejring af, at skolen efter otte år, har så
stor en talentmasse, at vi nu uden
tøven kan fortsætte med at udvide og
udvikle vores aktiviteter.
I juli fik vi således projektmidler fra
Socialstyrelsen til for alvor at starte
frivillighedsdelen op. Vi tog også hul
på det store tværkommunale projekt
“Ord.Liv.Skriv” med skrivegrupper i 7
kommuner, og i slutningen af året fik vi
tilsagn om midler fra Kulturregion H til
projekt “fra patient til frivillig” - et
brobygningsprojekt vi har haft med
Sankt Hans og som vi på skolen
ønskede at fortsætte i foråret 2022.
I bestyrelsen sagde vi i 2021 farvel til
Lise Damkjær og goddag til Thorbjørn
Zeuthen Tirsted, som er gået ind i
bestyrelsesarbejdet med solid faglig
viden, gode ideer og vigtig sparring
om det videre arbejde med at udvikle
skolen. I skrivende stund er det med
fokus på at professionalisere skolen
uden at den mister sin sjæl, for med
lange ventelister og et stort potentiale
er det tiden til at tage et skridt videre.
Sofie Kragh-Müller
Initiativtager, daglig leder

De interne skriveforløb
De interne skriveforløb er skolens
rygrad og vi prioriterer kombinationen
af undervisning på et højt fagligt
niveau, med en tryg og struktureret
ramme på mindre hold.
Det er i den ramme at vi oplever, at
elever der har det enddog meget
dårligt, når de begynder, får et vigtigt
frirum og en følelse af, at det de
byder ind med har en betydning.

Derudover har vi siden 2015 haft
forfatter Pernille Tønnesen som fast
og vigtigt anker for
tekstlæsningsgruppen, hvor eleverne
kommer med egne tekster og der
læses og diskuteres i et udviklende
forum.
Flere af teksterne fra gruppen vil
kunne læses i antologien, der
udkommer i juni 2022.

I efteråret 2021 ansatte vi forfatter
Iben Claces, der har engageret sig
fuldt og levende i skolens liv og
udvikling.
Iben har en lang række udgivelser
bag sig som lyriker, solid
undervisningserfaring som bl.a.
huskunstner, og har fungeret som
redaktør af antologier.

I 2021 udbød vi fire grundforløb og
tre fortsætterforløb af syv ugers
varighed, samt to
tekstlæsningsgrupper der forløber
over ti uger forår og efterår.

“Har været indlagt en del gange. Det er første gang jeg
har oplevet at jeg gider, og får meget ud af at dukke
frivilligt op. Jeg står op og gider noget. Jeg er ikke i tvivl
om, at jeg ville have druknet mig selv i vin, havde det
ikke været for skolens eksistens”.
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Ps jeg er her endnu
Hvor ville jeg være lige nu, hvis ikke det var fordi jeg lige nu
var på forfatterskolen ps? Ja, hvor ville jeg dog og hvor
kunne hun dog, hende-dig-ja-mig-forfanden.
Være?
Jeg ville højst sandsynligt sidde klemt inde mellem fire hvide
vægge på psyk, banke hovedet gul og blå ind i væggen. Skrige,
græde, råbe, hvert fald indeni. Bruge ord som:
jeg kan ikke mere,
vil ikke mere,
leve mere,
noget mere,
overhovedet….
Blive udskrevet igen og igen for kun at vende frygteligt tilbage.
Komme hjem igen og igen til ingenting, tomhed, alting,
intethed – livet.
Sidde spiddet fast, rokkende, roterende urolig, helt utroligt i
flere timer i min hadet elskede (af)stressende, afpillet og
plukket, ikke længere så uldne lammeskindsgyngestol.
Sitrende stirrende ind;
I den evigt hvide væg.
Cut – cut – cut
Cut – cut – cut
Cut – cut – cut
Hepper min indre stemme, på mig, slet ikke stammende, rolig
eller melankolsk. Men skrammende, bestemt, helt oprigtig og
kommanderende.
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Hoppe
Trave
Stejle
Flygte
Vrinske
Hest…
Hoppe op
Trave hvileløst i ring
Stejle, vil ikke
Flygte, vil væk
Vrinske af dem der kommer med råd
Hest?
Stå – stirre – gå – stirre
Stå – sitre – gå – sitre
Stå – citere – gå – citere;
Skrig – cut – tie – cut.
Men…
Men heldigvis var det en fortid, ikke en nutid, og aldrig igen en
fremtid.
Nu er jeg her
Aldrig tilbage
Nu er jeg her
Her på;
Forfatterskolen ps ps ps ps ps ps
PS jeg er her endnu.

The BookHeal Library - når
frivilligheden spirer nedefra
The BookHeal Library er skolens
hjerte og platform for det
brugerfrivillige arbejde, hvor elevernes
engagement, drive og evner er i
centrum.
I det gamle præsteværelse i Sankt
Andreas Kirke har frivillige elever
indrettet biblioteket med sofa,
lænestol og et indekseret bibliotek
med kurateret litteratur af høj kvalitet,
som vi løbende udvider.
I biblioteket foregår Læs&Skriv hver
torsdag, som er tilbud til de
brugerfrivillige om en mere
uforpligtende gruppe, der mødes og
læser og skriver med
frivilligkoordinatoren som facilitator.
The BookHeal Library rækker
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desuden ud mod lokalmiljøet og en
gang om måneden er der
oplæsningsscene på den lokale cafe
Bobuska, hvor alle elever har
mulighed for at læse op foran et
publikum.
Det er også i biblioteket, at der hver
fredag afholdes Åben Skrivesalon,
hvor alle elever på skolen kan skrive
og udveksle gode råd til skriveproces,
samt socialisere omkring litteratur og
skrift eller komme med ideer til os der
arbejder på skolen. Endelig er det her
skolens første elevantologi blev en
realitet.
Biblioteket er en del af vores frivillige
platform, der er støttet af
Socialstyrelsen gennem PUF-midlerne
indtil juni 2022.

“Forfatterskolen PS! har været
og er nærmest det eneste faste
holdepunkt i min aktuelle situation
som udspringer af udskrivelse fra et
14 måneder langt ophold på
en retspsykiatrisk afdeling
og flere lange indlæggelser
i lukket psykiatrisk regi”

Antologi med elevtekster
Uret på stuen er gået i stå
viser hele tiden 9.56
er iført hospitalstøj, idag regner det, alt får så langsomt
hører Harry Potter på lydbog, det er ufatteligt så mange timer der er , det er perfekt
tærer og taler i korte sætninger: jeg er talt jeg er sulten jeg ser ud på en parkeringsplads
gentager, ydet er skarpt, gentager
(uddrag af digtet Bispebjerg I af Sofia Heilmann Clausen).

To elever fra skolen gik på eget initiativ sammen
med Pernille Tønnesen, underviser i
tekstlæsningsgruppen, om at give liv til skolens
første antologi.
Efter mange måneders hårdt arbejde havde de
samlet, redigeret, illustreret og opsat Sproget
Springer med bidrag fra i alt 10 af skolens
elever. Det fejrede vi i juni med en reception for
familie og venner med salg af antologien og
oplæsning fra bogens bidragydere. I oktober
læste to elever op fra antologien til Verdens
Mentale Sundhedsdag i Frederiksberg
Sundhedshus.
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Antologien bliver fremover en integreret del af
skolens aktiviteter med deltagelse af frivillige og
professionelle tovholdere, da vi efterhånden har
en stor talentmasse på skolen og også mener,
at det er en anledning til på tværs af hold, at
arbejde frem mod et fast produkt, der kan vise
skolens arbejde frem udadtil.

Sproget springer,
Elevtekster fra Forfatterskolen PS! 2021
ISBN 978-87-973214-0-9
Pris: 100 kroner ved henvendelse til
info@forfatterskolenps.dk

De interne skriveforløb
Besatte elevpladser fordelt
på skolens interne hold:
Grundhold, fortsætterhold,
tekstlæsningsgruppe, samt
Skriv&Læs.

Antal elever
2020: 49
2021: 70
Venteliste: 37
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Det Mobile
Skriveværksted
Det mobile skriveværksted er skolens projekter “ud
ad huset”, hvor vi samarbejder med
kulturinstitutioner, regioner og kommuner,
virksomheder mm.
Vi bidrager med vores viden om kultur som
sundhedsfremme i praksis, og er med til at skærpe
ideer, så de passer til netop jeres institution/
arbejdsplads.
Vi laver også skrivegrupper i virksomheder i relation
til forbedret psykisk arbejdsmiljø.
På de følgende sider kan I læse mere om udvalgte
ud-af-huset-projekter.
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Ord. Liv. Skriv.
Millionstøtte til tværkommunalt samarbejde
I 2021 indgik Forfatterskolen
PS! et samarbejde med
Kulturmetropolen - et
tværkommunalt samarbejde
kulturregionaftalen.

skabe bedre relationer til
sundhedspersonale og
støttepersoner, hvor det skrevne
bliver en vej til at formulere og
tale om problemstillinger.

Projektet Ord.Liv. Skriv fik i 2021
millionstøtte fra 15.juni Fonden
og Det Obelske Familiefond om
et ambitiøst projekt, der skal
vise, hvordan kommuner på en
økonomisk bæredygtig måde
kan skabe forandringer for
sårbare grupper i samfundet
gennem kulturtilbud.

På skolen har vi ansat Abelone
Koppen, Jesper B. Korndal,
Christina Englund og Marie
Bjørn i projektet. Derudover
underviser og koordinerer Sofie
Kragh-Müller med de
samarbejdende kommuner og
Kulturmetropolen.

Konkret afholder Forfatterskolen
PS! frem til foråret 2023
skrivegrupper for udsatte
borgere i 8 kommuner:
Albertslund, Furesø, Halsnæs,
Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde og
Rødovre.
Statens Institut for
Folkesundhed evaluerer
projektet. Allerede nu ser det ud
som om deltagerne i
skrivegruppen bruger grupperne
til at komme ud af isolation, få et
frirum fra sygdom, og til at
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Kulturmetropolen har fået støtte
til Ord.Liv.Skriv af 15.Junifonden
og Det Obelske Familiefond.

Hør sekretariatsleder Eva
Hjelms fortælle mere om
projektet her: http://
kulturmetropol.dk/blog/et-bedreliv-med-kultur/
millionst%C3%B8tte-sikrer-etbedre-liv-med-kultur

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

Litteratur som brobygning, afd. M,
Center for dobbeltdiagnoser.

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

I 2021 har vi videreudviklet
vores projekt med afd. M på
Psykiatrisk Center Sankt Hans,
Litteratur som recoverystrategi.
Fokus i det nye projekt har
været at styrke brobygningen
mellem behandling og hverdag
for patienter med misbrug og
psykisk lidelse.
Målet var, med fokus på
kreativitet, fællesskab og
identitet, at undersøge,
hvordan det, at blive tilknyttet
skolen efter indlæggelse,
kunne gøre en forskel i
perioden efter udskrivelse.
I alt deltog xx patienter og
heraf valgte x at fortsætte inde
på skolen.
I projektet har en frivillig
tidligere patient fungeret som
rollemodel for tidligere indlagte.
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Vi har haft åbent hus for
patienter hvor en ansat har
fulgt patienter ind på skolen til
en rundvisning og vi har
inddraget de tidligere patienter
i både undervisning og frivillige
aktiviteter.
Sideløbende med dette har
patienterne hver uge haft
mulighed for at gå i en frivillig
skrivegruppe på afdelingen.
Kompetencecenter for
Dobbeltdiagnoser er i
skrivende stund ved at afslutte
en større erfaringsopsamling,
der ventes færdig i april 2022
og vil kunne findes på skolens
hjemmeside. Indtil videre ser
det ud til, at tilknytningen til
skolen umiddelbart efter
indlæggelse gør en signifikant
forskel for patienterne.

vandet’.

Støttet af:

samarbejdsprojekter
med kommuner og civilsamfund på
psykiatriområdet

Skønlitteratur for alle - øvrige
mobile aktiviteter 2021.
Udstillingsbygningen Gl. Strand
En uges arbejdende værksted i
forbindelse med udstillingen
”Community of Fragments”, skabt
af den schweiziske kunstner
Thomas Hirschhorn.
Projektet “Det fragmenterede sind”
blev støttet af Statens Kunstfond,
hvor omkring 15 elever henover en
uge kom i arbejdende værksteder
ledet af forfatterne Lars-Emil
Woetmann, Hannah Lutz og Sofie
Kragh-Müller.
Vi på SMK – Fællesskab, kunst
og skriveværksted for unge med
kræft
I januar afsluttede vi vores forløb
for unge med kræft på Statens
Museum for Kunst i tæt
samarbejde med Louise
Springborg. Rapporten Vi på SMK et frirum for kræft gennem
kunstgrupper på Statens Museum
for Kunst blev udarbejdet af
sociolog Marie Møller og for mange
af de unge der deltog var gruppen
et vigtigt frirum og en pause fra
sygdommen.
RÅFestival i Helsingør
Skriveworkshop for unge ud fra
Dan Turells tekst “Jeg skulle have
været…”

11

Frederiksberg Sundhedshus
Heldags brevsalon og oplæsning
ved elever og forfattere fra skolen i
anledning af Verdens Mentale
Sundhedsdag med titlen “Kultur og
kaffe”.
Konferencen “Skønlitterær
empowerment og sårbare
ungeliv.”
Som en del af vores bidrag til
læseforeningens store Veluxprojekt
om unge i frivillige
læsefællesskaber deltog vi med et
oplæg om ARToutLoud på den
afsluttende konference, hvor
kulturminister Ane HalsboeJørgensen indledte med ord om
litteraturens vigtige rolle - også og
måske især i de unge år.

Se mere om projekter under det
mobile skriveværksted på vores
hjemmeside.
Kontakt os på
info@forfatterskolenps.dk, hvis I
ønsker et samarbejde med Det
Mobile Skriveværksted.

Artikler og rapporter om
Forfatterskolen PS!
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 fodfæste - 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

Millionstøtte sikrer et bedre liv med kultur
Kan læses på kulturmetropolen, hvor der også er et link til P1, hvor
Eva hjelms fortæller om projekt Ord.Liv.Skriv.
Link: http://kulturmetropol.dk/blog/et-bedre-liv-med-kultur/
millionst%C3%B8tte-sikrer-et-bedre-liv-med-kultur
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Praktiske oplysninger
Forfatterskolen PS!
Foreningen for Litteratur og Mental Sundhed
Gothersgade 148
1123 København K
Cvr.nr: 41258926
Faster Andelskasse.
Reg: 5958 - Konto: 0001103708
www.forfatterskolenps.dk
Bestyrelsen 2021-22:
Formand Signe Malene Berg, præst i Natkirken i Københavns
Domkirke - Vor Frue Kirke.
Næstformand Thorbjørn Zeuthen Tiersted, Litteraturformidler
på Hillerød Bibliotekerne.
Kasserer Benjamin Jensen, filosof og kvalitetsleder.
Aktionsrum/daglig ledelse:
Tovholder undervisning: Sofie Kragh-Müller.
Tovholder The BookHeal Library: Nore Kornø Rasmussen.
Undervisere: Iben Claces, Abelone Koppel, Jesper B. Korndal,
Christina Englund, Marie Bjørn, Pernille Tønnesen.

Årsregnskab 2021 er udarbejdet af Birgitte Bernth,
www.birgittebogholder.dk
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