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Drømmen i rismarken  
blev til virkelighed

Da jeg en aften for en del år siden sad og redigerede en bog 

om at være i mental topform til Politikens Forlag midt i 

en rismark på Bali, var jeg ikke i tvivl. Det var her, jeg ville 

sidde med kursister og skrive bøger. Præcis i det øjeblik til 

lyden af cikader gik det hele op i en højere enhed. På det 

tidspunkt havde jeg holdt kurser i Skriveværkstedet i  

København og Aarhus i omkring 10 år, og de fungerede 

godt, syntes jeg, men her var et alternativ til dem, der ville 

gå hele vejen og rive en uge eller to ud af kalenderen – her 

var der mulighed for både at undervise i smukke omgivel-

ser, løbende give redaktørsparring og følge kursister endnu 

længere, end det typisk er muligt på et weekendkursus i 

Danmark. Jeg kunne se det for mig – at jeg gik rundt fra hus 

til hus ved rismarkerne og talte med kursisterne om deres 

bogideer, hjalp dem igennem frustrationerne og glædede 

mig med dem, når noget lykkedes. 

Nogle år senere sad jeg på selvsamme terrasse i ris-

marken og kiggede rundt på husene. Der var lys i dem alle 

sammen. Og det var ikke bare tilfældige turister, der havde 

fundet min oase. Samtlige huse var beboet af forfatter- 

kursister. Drømmen var blevet til virkelighed. Tilmeldin-

gerne til det første Bali-kursus var strømmet ind. Det havde 

været så overvældende, at jeg havde måttet invitere mine 

kollegaer Mette de Fine Licht og Charlotte Lerche med som 

undervisere. Og sådan har det været siden. Vi gør det sam-

men, og vi har en fest. 

 Det lille bibliotek på boutiquehotellet i Ubud huser i dag 

flere af kursisternes færdigtrykte bøger. Og når turen går 

til Bali igen om et par måneder med et hold nye kursister, 

har jeg flere nye bøger med til samlingen fra nogle af dem, 

der har gjort det. Udlevet bogdrømmen på Bali. 

Drømme er meget individuelle, og de kan forandre sig.  

I Skriveværkstedet ønsker vi, at vores kursister gør præcis 

det ved bogdrømmen, de har lyst til. Om du går hele vejen 

til et stort, anerkendt forlag eller udgiver selv, er ikke 

væsentligt for os. Det eneste, der tæller, er, at du skriver  

den bedst mulige bog og gør dig umage, og at du er ærlig 

omkring din bogdrøm, så vi kan rådgive dig bedst muligt.

På vores forfatterrejser til Bali håber vi altid inderligt,  

at kursisterne finder sammen og kan lide hinanden, at de 

lærer en masse og har det sjovt samtidig. Det er hårdt at 

skrive en bog; det kender du sikkert fra dig selv. Du kom-

mer i tvivl og spørger dig selv, om det nogensinde bliver til 

noget, om der overhovedet er nogen, der gider læse det, du 

skriver, og om evnerne rækker, men når vi er mange af sted 

sammen, der har den samme drøm, så sker der noget, der 

er givtigt. Sammen kan vi bevare troen på, at det kan lade 

sig gøre. Hvis du virkelig vil det og sætter alt ind på det, skal 

vi nok hjælpe dig hele vejen. Og hvem ved, måske lander 

også din bog på vores balinesiske bibliotekshylde … 

Bedste Baliboghilsner

Heidi Korsgaard

Skriveværkstedet 
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På Bali kommer jeg endnu tættere på kursisterne  

og deres drømme og kan endnu bedre hjælpe dem der,  

hvor det er svært, end når de går fra et kursus i Danmark  

og måske tænker, at de lige så godt kan glemme det  

med den bogide. På Bali bliver vi i det sammen.  

Vi sover måske på det til dagen efter og tager  

et par møder og får landet det, der driller.  

Og så kommer de igen på tasterne.  

Og nu med en endnu skarpere vinkel på bogideen.

Heidi Korsgaard, underviser
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RUTH ASFERG HOLST

Jeg havde aldrig troet, jeg skulle  
sidde på Bali og skrive en bog 

SYGEPLEJERSKE RUTH ASFERG HOLST MANGLEDE EN BOG 

OM AT VÆRE NY I SIT FAG OG SENDTE LIDT SPONTANT EN 

SYNOPSIS TIL ET FORLAG. DET BLEV TIL EN FORLAGSKON-

TRAKT PÅ ET ETABLERET FORLAG, OG SNART VAR HUN I 

GANG MED AT UDLEVE DEN BOGDRØM, SOM HVER TREDJE 

DANSKER HAR. MEN DET, DER SKULLE VÆRE SJOVT, BLEV TIL 

EN SUR PLIGT, OG FØRST PÅ SKRIVEVÆRKSTEDETS SKRIVE-

RETREAT PÅ BALI FIK RUTH STYR PÅ SIN BOGDRØM. NU HAR 

HUN SKREVET BOGEN OG TILMED TEGNET ILLUSTRATIONER-

NE TIL DEN. 

Den seneste baby i familien Holst, Ruth Asferg Holsts første 

bog, ”Ny sygeplejerske – uden panik”, blev grundlagt på Bali. 

Ideen til bogen fik Ruth som nyuddannet sygeplejerske, 

fordi hun blev panisk over alle de forventninger, hun havde 

til sig selv om at skulle klare opgaverne lige så godt som de 

garvede sygeplejersker. Men selv om hun ledte intenst efter 

hjælp på boghylderne, fandt hun ikke noget. I hvert fald 

ikke på dansk. Derfor satte hun sig ned og skrev en synopsis 

til et forlag, blev kaldt til samtale og skrev bogkontrakt en 

måneds tid senere. 

Jeg havde ikke klaret det uden Bali.  

Eller det vil sige, det havde jeg jo nok,  

men resultatet var ikke blevet sådan,  

som jeg er glad for, at det er blevet.  

Indholdet er blevet fuldstændig anderledes,  

fordi jeg har mødt Heidi.

Ruth Asferg Holst,

forfatter til ”Ny sygeplejerske – uden panik”,

FADL’s Forlag
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 sagde jeg: ”Men jeg skal jo ikke til Bali – jeg har to små 

børn.” Da jeg først havde sagt det højt, kiggede jeg på ham  

og sagde: ”Men du tager på motorcykelferie hvert år, så 

hvorfor kan jeg ikke tage til Bali?” 

Ideen tog form, for måske kunne det lade sig gøre? Ruth 

undersøgte, om hun kunne få fri fra sit arbejde, og om hun 

havde penge til turen. Det havde hun. Og så meldte hun sig 

til en uges skriveretreat.

På Bali blev grundskitsen til bogen skabt, men ikke lige 

med det samme. Ruth sad aften efter aften på en stol i lys-

søjlen fra spotten på terrassen. Først efter et par dage og 

i samtalerne med redaktør Heidi Korsgaard kom ideerne 

snigende, og grundskitsen var pludselig indlysende.

– Jeg havde ikke klaret det uden Bali. Eller det vil sige, det 

havde jeg jo nok, men resultatet var ikke blevet sådan, som 

jeg er glad for, at det er blevet. Indholdet er blevet fuldstæn-

dig anderledes, fordi jeg har mødt Heidi. Jeg havde aldrig 

skrevet en bog, som så sådan ud, hvis jeg ikke havde mødt 

hende. Flere gange sagde hun, at jeg skulle vise det, jeg ville 

fortælle. At jeg skulle skrive en lille bid dialog og så have 

min fagtekst bagefter. Da jeg havde prøvet det, tog jeg mig 

selv i at sige: ”Er det bare det her, jeg skal gøre?” Den indsigt 

har fuldstændig transformeret bogen. Den er blevet meget 

lettere at læse, og læseren kan meget nemmere genkende 

den følelse, som jeg havde, der fik mig til at skrive bogen. 

Ud med det akademiske sprog
Der er en verden til forskel mellem Ruth Asferg Holsts 

tidligere arbejde i Forsvaret, hvor hun var udstationeret 

– Min bog er en guide til den nye sygeplejerske, som har 

svært ved at komme ud og arbejde efter endt uddannelse. 

Mange bliver forskrækket over alle de forventninger, der 

er til nyuddannede sygeplejersker. Bogen er en hjælpende 

hånd, så de ikke føler sig alene, fortæller Ruth Asferg Holst 

om sin bog, der udkom på FADL’s Forlag i slutningen af 

november 2017. 

Glæden blev sur pligt
I bogen er nurse Ruth den gennemgående karakter, som 

Ruth Asferg Holst har skabt med sin enkle streg. Hun er en 

karikatur af Ruth selv. Og et vildt sats. Ruth tog sine skitse-

bøger med til FADL’s Forlag, der syntes, det var en god ide 

med Ruths egne tegninger i bogen. Alt var i den skønneste 

orden. Forlagskontrakten var på plads, hun havde fået go til 

at bruge sine egne tegninger, og deadline på bogen var også 

planlagt. Udgivelsen lå inden for overskuelig fremtid. Men 

alt det, der skulle være sjovt, begyndte at blive en sur pligt. 

Ruth sled med skriveriet og prøvede at finde skrivetid, 

mens hun passede fuldtidsjob, to små børn, mand og hus. 

En dag googlede hun, hvordan man skulle skrive en bog, og 

fandt Skriveværkstedets SkriveCafé i Aarhus. Hun meldte 

sig til aftenarrangementet, og den aften fik afgørende  

betydning for Ruth, der drog hjem med gode råd fra redak-

tør Heidi Korsgaard og et postkort om et skriveretreat på 

Bali.

 – Da jeg kom hjem, talte jeg med min mand om, at jeg  

gerne ville have noget mere hjælp fra Heidi, og om hvordan 

jeg kunne komme videre med bogen. I den forbindelse 
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anden vej. Min bog skal være let at læse og forstå. Og det 

har Heidi i hvert fald hjulpet mig med.

Det svære ved at skrive en bog
Arbejdet med ”Ny sygeplejerske – uden panik” har været 

hårdt, og Ruth befinder sig stadig i en chokfase nu, hvor 

debutbogen er udkommet. For har hun virkelig skrevet en 

bog? Kom hun virkelig igennem det følelsesmareridt, bog-

processen også var? 

– Det hårdeste i skriveprocessen har været frygten for, 

hvad andre tænker om mig, og min angst for, om jeg vidste 

nok nu, hvor jeg kun lige var blevet færdig som sygeplejer- 

ske. Min tro på mig selv har virkelig haltet af og til. Men der 

har Heidi været en kæmpe hjælp, for hun tør tale om fryg-

ten og tale direkte til den, og hun har fortalt, at hun også 

kan være nervøs, selv om hun har skrevet mange bøger, 

og så bekræftede hun mig i, at jeg jo netop kunne skrive 

den her bog, fordi jeg stod midt i det, jeg skrev om. Havde 

jeg været meget erfaren, havde jeg måske glemt alt det, 

der gjorde mig utryg, og som det var mit mål med bogen at 

hjælpe andre med. Der var også en tryghed i, at hun læste 

mine tekster, løbende gav feedback og sagde det ærligt 

til mig, hvis noget ikke var godt nok. Hun sagde det på en 

måde, hvor jeg stadigvæk havde håb tilbage til at gøre det 

færdigt. Hun har hele tiden heppet, og hun er en fantastisk 

hepper. Jeg er jo ikke uddannet til at skrive og havde aldrig 

nogensinde drømt om, at jeg skulle sidde på Bali og skrive 

en bog. Det var en drøm, der blev til virkelighed. Sådan en 

rigtig bucket-list-drøm. Rejsen gjorde, at jeg ikke knæk-

på internationale missioner i Kosovo, Bosnien og Irak, og 

arbejdet med sygepleje. I det nye fag oplevede hun både 

ensomhed og usikkerhed.

– Jeg elsker mit fag. Det er det mest spændende arbejde, 

jeg nogensinde har haft, men jeg har aldrig oplevet, at det 

var svært at begynde et nyt arbejde. Jeg var fuldstændig 

overvældet og følte mig slået hjem i ludo. Der er områder 

og emner, vi ikke lærer om på sygeplejeskolen, som for 

eksempel at have styr på vores tid, at kunne tackle ansvaret 

omkring patienterne og at håndtere, at det bliver forventet, 

at vi er på niveau med de andre sygeplejersker, når vi får 

anvist en opgave. Sygepleje er en teamsport, og det vil jeg 

gerne være ambassadør for, ligesom jeg gerne vil gøre op 

med den ensomhed, der er forbundet med faget. Man kan 

godt glemme, at man ikke er alene, for det føles ofte temme-

lig ensomt, fortæller Ruth Asferg Holst. 

Flere af Ruths kollegaer har læst bogen med stor inte-

resse, også kollegaer, som ikke har haft samme følelse som 

Ruth og slet ikke kan sætte sig ind i beskrivelserne af usik-

kerhed og afmagt. Den melding har hjulpet Ruth i bekræf-

telsen af sin egen følelse som nyuddannet. Hun har derfor 

forsøgt at skrive ud fra det og i et sprog, der er letforståeligt, 

og hvor hendes egne illustrationer samtidig viser proble-

matikkerne.

– Jeg er typen, der tegner. Flere sygeplejersker skriver 

artikler til vores fagblad Sygeplejersken, men de kan 

faktisk være svære for mig at læse. Også selv om jeg har en 

bachelor i handel og i sygepleje. Nogle gange bliver det bare 

alt for akademisk for mig i de artikler, så jeg næsten ikke 

kan forstå, hvad de mener. Derfor er jeg hende, der går en 
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kede i skriveprocessen, men troede på det og kom bedre i 

mål, end hvis jeg havde været alene om det, fortæller Ruth 

Asferg Holst, som allerede er i gang med at skabe en toer 

om nurse Ruth. En række små e-bøger med tegninger af 

praktiske sygeplejebedrifter, for eksempel hvordan man 

anlægger et kateter. Drømmen er, at tegningerne både skal 

være fagligt korrekte, sjove og lette at huske. 

RUTHS 3 BEDSTE SKRIVERÅD:

1. Vis følelsen med handlinger i bogen, og brug dialogen  

 til at gøre teksten tydeligere.

2. Skriv spørgsmål ned, som du vil besvare i dit kapitel  

 – så kommer du lettere i gang med kapitlerne. 

3. Gør det let for læseren, skriv forståeligt.
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Det har været magisk at være her.  

Vi har fået så meget ny læring via oplæg  

og via øvelser og en masse ny læring  

gennem redaktørsamtalerne,  

som vi har haft med Mette og Heidi.

Ilona Bechsgaard
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REPORTAGE

Kaffe og Ketut

DRØMME VAR WILLIAM SHAKESPEARES GRUNDSTOF, MEN 

DET ER OGSÅ VORES. DRØMMEN OM AT SKRIVE EN BOG BOR 

I HJERTET HOS MANGE. I MIT HAR EN BOG BOET I FEM ÅR. 

TIDEN TALER FOR, AT JEG FÅR PRØVET MIG SELV OG MIN  

BOG AF OG FÅR PROFESSIONELLE ØJNE PÅ IDEEN. KOMBI-

NATIONEN AF AT GØRE NOGET VED BOGDRØMMEN SAMMEN 

MED ANDRE SKRIVENDE OG VÆRE PÅ EN EKSOTISK Ø LYDER 

NÆSTEN FOR GOD TIL AT VÆRE SAND. DET BLIVER MIN  

VIRKELIGHED, DA JEG MELDER MIG TIL ET INTENST SKRIVE-

KURSUS FOR AT BLIVE KLOGERE PÅ DEN SVÆRE KUNST AT 

SKRIVE EN BOG. 

Af Anja Olsen

”Må først åbnes i flyet,” står der på boblekuverten. Jeg 

åbner med spænding og finder et par små notesbøger, en 

fyldepen og et postkort, hvor der står: ”Kære Anja, nu er 

det nu. Du gør det! Eventyret venter – det er faktisk allere-

de i gang. Ønsker dig en god rejse – vi ses om lidt. Kærligst 

Heidi.” Smilet i mit ansigt er stort. Jeg gør det. Jeg er på vej. 
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De mange interesserede, som er mødt op til introduktions- 

aftenen, smiler mig i møde og hilser med forventninger og 

nysgerrighed. Vi er alle håbefulde bogdrømmere med ap-

petit på at skrive en bog. Skriveopholdet på Bali er pludselig 

meget tæt på, da vi sidder med indonesisk nasi goreng på 

tallerkenerne, drikker kokosvand og bliver bjergtaget af 

billederne, der bliver vist. Redaktørerne er stærkt opsat på, 

at deres skrivekursus ”Bogdrømme på Bali” skal tilrettelæg-

ges, så vi hver især får mest muligt ud af det. Vi får udleveret 

nogle spørgsmål, som vi skal besvare. Første spørgsmål er: 

”Hvad er en god bogdag på Bali for dig?”

Lykkens pamfilius
Mens jeg stadig har morgenmad på tallerkenen, begynder 

skrivekurset. Redaktørerne Heidi Korsgaard, Mette de Fine 

Licht og Charlotte Lerche og vores rejseleder Razali Tup, 

som taler indonesisk og kan vise os Bali, hvis vi har lyst, 

byder os velkommen. ”Bogdrømme på Bali” er lige så me-

get Skriveværkstedets bogdrøm som vores. Vi er det første 

hold. Vi sidder alle i let sommertøj, sandaler og med et stort 

smil i vores ansigter udenfor omkring et langbord i skyg-

gen, som er kursets tilholdssted på boutiquehotellet KajaNe 

Yangloni. Jeg nipper til min balinesiske kaffe, som fylder 

min mund med en eftersmag af chokolade. Holdpræsenta-

tionen begynder med mig, mit hjerte banker lidt hurtigere, 

men stemmen er klar og tydelig. 

– Jeg hedder Anja, og jeg er i gang med en roman, som jeg 

har skrevet på de sidste fem år. Den begyndte som en selv-

biografi, efter min mor døde, men for to år siden ændrede 

Varmen slår som et vakuum ring om mig, da jeg trækker 

gardinerne fra og åbner dørene ud til terrassen, der ligger 

lige ud til en lille rismark. Solens varme, vegetationens  

uendelige, grønne farver, fuglenes kvidrende fløjt, ris- 

kostens dansende rytme hen over fliserne og min lette  

sommerkjole minder mig om, hvor i verden jeg er. Bali.  

Jeg er landet midt i en livsdrøm og skal sammen med ni 

andre kursister udleve den på et skriveophold de næste  

12 dage. Forventningerne er lige så høje som temperaturen, 

men egentlig begynder drømmen et helt andet sted.

Bali kalder 
Tre dage inde i det nye år 2017 tikker en nyhedsmail ind i 

min indbakke, som får min nysgerrighed til at slå flikflak.  

I emnefeltet står der: ”Bali kalder på dig.” Mailen er fra 

Skriveværkstedet og handler om et nyt skrivekursus på 

Bali i 6 eller 12 dage. Den første uge i kunstnerbyen Ubud, 

den anden uge ved kysten ved Tulamben. De eksotiske 

billeder af strand, hav, kaffe, balinesiske huse, swimming-

pools, friske kokosnødder og solnedgange får dagdrømme-

ne til at flyve om på den anden side af jordkloden. I mailen 

bliver jeg inviteret til en introduktionsaften om skrive- 

kurset og Bali.

Jeg tilmelder mig med det samme. Tiden taler for, at jeg 

får prøvet mig selv og bogen af og får professionelle øjne på 

ideen. Men tør jeg vise den til andre? Fortælle om min bog? 

Tænk, hvis jeg bliver peget ud som uduelig. Spørgsmålene 

kører rundt i hovedet på mig. Forfatter. Jeg synes, det er et 

stort ord.
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jeg den til en roman, og lige nu sidder jeg lidt fast. Min ud-

fordring er, om jeg skal skrive den med en jegfortæller, eller 

om det skal være i tredje person. Puha. Jeg kniber mig selv 

i armen og føler mig som lykkens pamfilius. Jeg sidder på 

Bali og har lige fortalt om min bog! 

Det viser sig, at det ikke kun er mig, som er spændt og lidt 

beklemt ved at skulle præsentere bogdrømmen. Tårerne 

triller ned ad en af de andre deltageres kinder, da hun for-

tæller om sin bog, der handler om ufrivillig barnløshed.  

Vi bliver alle berørte over bogens tema, og i stilhedens  

accept bliver der knyttet en omsorg holdet imellem. Heidi 

og Mette tager ordet efter præsentationsrunden og fortæl-

ler os, at vi også kommer til at tale om de sårbare sider ved 

at skrive en bog, og lægger fint op til, hvad undervisningen 

på første dag handler om – nemlig kernen i bogen. Hvad er 

det egentlig, bogen handler om, og hvad er det, vi vil fortæl-

le læseren? Mange af os vil alt for meget, og flere af os har 

mere end to bøger i os. Tankerne flyver over på mit værel-

se, hvor den smukke velkomst med friske blomster formet 

som et hjerte på sengen, en sommerhat og mit prøvekapitel, 

som jeg sendte ind inden rejsen, fyldt med Heidis kommen-

tarer til min bog, popper op. I det personlige brev, som jeg 

læste i en tåge af træthed og lykke, står der, at jeg vil alt, alt 

for meget, og at vi skal have en samtale hurtigst muligt, så 

jeg kan komme videre med mit manuskript på den bedste 

måde, mens jeg er på Bali.

Det er rigtig godt ved det her 

kursus, at tingene virkelig bliver 

kigget igennem, og der bliver talt 

om rigtig mange skriveteknikker 

og skriveøvelser.

Anja Olsen
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Kunsten at skrive en bog
Det er ikke kun min bog, der er på udviklingsrejse – det er 

jeg også selv. Jeg giver mig selv et frikvarter fra 1:1-samta-

ler med redaktørerne, skriveøvelser og redigering af min 

bog. En sorg sniger sig langsomt frem – af en grund, jeg ikke 

rigtig kan forklare. Massøren kommer med lette skridt 

bærende på tæppe og olie. En duft af jasmin breder sig i 

værelset og danner et fedtet lag på huden, mens massøren 

langsomt masserer olien ind i min krop. Massagen får mig 

til at slappe af og åbne endnu mere op til mit indre, og tårer-

ne begynder at presse sig frem i øjnene. Af al kraft holder 

jeg dem tilbage. Men tankerne myldrer som biler ved et 

lyskryds en tidlig mandag morgen – de vil frem. Spørgs- 

målet ”hvad skal fremdriften være i bogen?” lyder i mit  

indre. Sorgen over og savnet af min mor ligger i klumpen, 

der har dannet sig i min mave, i selskab med alle bogkom-

mentarerne og samtalerne om min bog. Rammefortællin-

gen virker ikke, alt det selvbiografiske står meget stærkere. 

Jeg synker mange gange og prøver at holde tårerne tilbage, 

da massøren med en meget stille stemme siger:

– Massagen er færdig, mam.
Jeg ligger et øjeblik. Ude på terrassen tænder jeg compute-

ren, men kan næsten ikke holde ud at se på mit manuskript. 

Tårerne vil frem igen, men jeg bliver reddet af eftermid-

dagstjeneren og KajaNes vidunderlige afternoon tea. I dag 

har jeg valgt iskaffe, som bliver serveret med de lækreste 

små kager, balinesiske pandekager med kokosfyld. Duften 

af den friske, søde kokos og tjenerens venlighed får tårerne 

Den varme stol 
Hver morgen har vi en runde, hvor vi fortæller om vores 

proces, de ord, vi har skrevet, og de tanker, vi har gjort os i 

forbindelse med samtalerne med redaktørerne, som  

vi har både om eftermiddagen og aftenen. Under en af  

runderne bliver begrebet den varme stol opfundet. Her kan 

vi give hinanden feedback, spørge om en titel, læse en bag-

sidetekst eller et afsnit fra vores manuskript op eller dele 

svære skrivetanker. Den varme stol bliver hurtigt populær. 

Forfatter, foredragsholder og ledelsesrådgiver Christian 

Ørsted er kursist på holdet og fortæller i den varme stol 

om, hvor svært det var at skrive bogen ”Livsfarlig ledelse”, 

og om, hvordan han mødte op på forlaget hos redaktøren, 

der sagde: ”Hvis resten er lige så dårligt som det første  

kapitel, vil jeg ikke læse resten.” Den besked fik Christian 

til at græde, men han blev stædigt ved med at gennem- 

skrive det, til det blev godt. Forlaget troede på ham, og 

redaktøren var insisterende. ”Livsfarlig ledelse” blev den 

mest solgte ledelsesbog i tre år. Nu er han på Bali for at  

skrive sin tredje bog. I den varme stol vender jeg mit dilem-

ma med fortællerstemmen og får til opgave at skrive sam-

me scene med både en jegfortæller og en fiktiv fortæller. 

Efter runden og den varme stol er der scener og sanse-

bombardement på programmet. Haven, vi er omgivet af, 

er spækket med sanseindtryk: små skriveoaser i form af 

træhuse med bambustag, duftende blomster, kaldende 

gekkoer, kvækkende frøer i rismarkerne, rislende vand i 

små søer med karakteristiske hinduistiske dyrefigurer og 

stentrapper med ergonomiske punkter til de bare fødder. 

Euforien damper ud af os.
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verdens tredjestørste kaffeeksportør og producent af ver-

dens dyreste kaffe, så jeg slipper kaffenørden i mig fri og 

lader taster og manuskript være og tager sammen med to 

medkursister til Ubud. Byens larmende menneskemylder, 

osende knallerter, hvor hele familier sidder klemt sammen 

som en sandwich på det lille sæde, og de tusindvis af butik-

ker med balinesisk kunsthåndværk er et skønt afbræk fra 

det stille skrivehotel. 18.000 rupiah for en espresso, lyder 

det på en af de mange cafeer. Jeg smiler. Man kommer ikke 

langt i Kaffekøbenhavn for 10 kr. Et par gader derfra kom-

mer en særlig krydret kaffeduft os i møde fra en lille cafe, 

og her får vi lov til at betale noget mere. De serverer nemlig 

udelukkende Luwak-kaffe, verdens dyreste kaffe,  som 

 er blevet til, efter at vilde desmerdyr har haft de fineste 

kaffebønner igennem deres fordøjelsessystem og leveret 

bønnerne i hel form i deres afføring! Vi bestiller en lille kop 

sort Luwak og får en kaffe, der er fri for syre, blød og med en 

speciel eftersmag af chokolade og træ, for 55 kr. Himmelsk. 

I bilen på vej tilbage spørger jeg chaufføren, om han ken-

der sandsigeren Ketut fra bogen og filmen ”Eat, Pray, Love”. 

Han smiler og fortæller mig grinende, at Ketut er et ganske 

almindeligt navn på Bali. Faktisk døber balineserne deres 

førstefødte søn Ketut, så der er rigtig mange Ketut’er. Jeg 

griner og glæder mig til at komme op på tasterne igen efter 

den lille bytur. 

Morgendukkert og aftenmagi 
Efter en uge i Ubud ankommer vi i silende monsunregn til 

skrivekursets næste destination, KajaNe Tulamben. Vi er 

til at strømme. Jeg giver endelig slip. Hele eftermiddagen 

tuder jeg over tabet af min mor, vores konfliktfyldte 

mor-datter-forhold, som jeg skriver om, og konstaterin-

gen af, at jeg må begynde forfra med min bog og bygge den 

op på en anden måde. Alt det, jeg har skrevet – væk. Hele 

konceptet omkring min bog – væk. I grådens højeste punkt, 

som et velplanlagt point of no return, kommer Heidi lis- 

tende og ser mine tårer.

– Jeg skal nok slet ikke skrive en bog. Hvem gider også 

læse det, jeg skriver, siger jeg. 

Heidi er meget medfølende og trøster mig med, at det 

ikke kun er mig, der er i krise. Flere på holdet kæmper også 

og må indse, at de skal begynde forfra. Jeg hikser af gråd og 

får fremstammet et tak for hendes rørende omsorg. 

Den eftermiddag står det mig lysende klart, at jeg skal 

begynde forfra og smide darlingen, mit koncept om en bog 

i bogen, væk. Dagens undervisning gik ud på at få krog i 

læseren i starten af bogen, som jeg også kender så godt fra 

Journalisthøjskolen. Men hvorfor er det så svært i en bog? 

Jeg nyder iskaffen og min kage. Skumringen sætter ind, 

myggene lokker gekkoerne frem. Jeg ser en af dem pile op 

ad væggen og lytter til dens karakteristiske kaldelyd, der 

sammen med cikaderne får roen til at sænke sig over mig. 

Lige pludselig kommer krogen til mig. Den begynder i min 

kaffebar på Frederiksberg tilbage i 00’erne.

Kaffe og Ketut
En gang i timen dagen igennem er der mulighed for at blive 

kørt ind til byen eller komme på udflugt. Indonesien er 
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maven, og mit hjerte banker hurtigere, som min tid nærmer 

sig. Fem minutter har jeg til pitchen. Det er en helt ny bog, 

jeg skal fortælle om, og jeg kan mærke et stik i hjertet af  

forråelse over at have forladt mit første manuskript, som 

ligger i sin mappe på computeren helt alene, mens jeg dan-

ser rundt på tasterne med et nyt persongalleri. Charlotte 

lytter, rynker bryn og smiler. Hun anerkender titlen ”Kaffe-

Zinet – på kanten af en mahognibejdset kaffebar” og siger, 

at det er godt. Hos Heidi bliver produktionsplanen skarpt 

ridset op, og hun bifalder mig med et ”sådan!”. Livet er godt. 

Guldet ligger i det svære 
12 magiske dage er ved at slutte. Ordene har været mange, 

det samme har følelserne. Jeg har åbnet op omkring min 

fortælling, blottet min usikkerhed, været genert og udfor-

dret, men jeg er kommet hjem til mig selv. Undervisningens 

lektioner om den svære kunst at skrive en bog har over- 

bevist mig om, at det er sårbart at skrive en bog, og at jeg 

ikke skal springe det svære over, for det er der, guldet 

ligger, som Heidi så smukt siger. På 12 intensive og koncen-

trerede skrivedage har en ny bog taget form. Jeg har fundet 

min start og slutreplikkerne, lært at klippe scener som i 

film og ikke mindst fået klarhed over bogens overordnede 

budskab.

     Vi er fem kursister, der bliver hentet lige efter under-

visningen den sidste dag. Vi er blevet overøst med omsorg 

og gedigen sparring fra redaktørerne. Afskeden er tåre- 

vædet. I bilen på vej til lufthavnen snøfter vi i den første 

halve time og er ydmyge og stille. Magien, vores bøger,  

alle dybt betaget over, hvor tæt på havet hotellet ligger.  

Vi er tre timer nordøst for Ubud. Tre kursister er rejst hjem, 

og tre nye er ankommet. Under tjenernes paraplyer bliver 

vi i små grupper fordelt i vores boliger på det betagende 

område med små stier, uendeligt grønne planter, kokos- 

palmer og blomster. Jeg får et originalt balinesisk hus i træ 

med egen have og swimmingpool og et stort badeværelse 

udenfor. Det er så rørende smukt med sengehimmel og træ-

møbler. Jeg sætter mig på terrassen og nyder min velkomst-

drink, frisk kokosvand med lime, og stiller computeren på 

bordet. En bagsidetekst til min bog er færdig, et nyt kapitel 

er skrevet, og i morgen står undervisningen på pitch og 

produktionsplan. Et hvidt, blankt dokument og en cursor, 

der står og blinker. Jeg skal have skrevet, hvilket budskab 

min bog har, hvad den kort og præcist handler om, og 

hvilken målgruppe jeg skriver til, men jeg bliver draget af 

havets bølgeskvulp. Aftenen er lun, cikaderne musikalske, 

og myggerøgelsen skarp og intens. Klokken er mange, men 

jeg er paralyseret over den magi, jeg befinder mig i, og kan 

ikke gå i seng. 

Uret ringer klokken 5.45. Morgenen er hellig for mig, jeg 

skriver bedst om morgenen, sindet er åbent, og tankerne 

friske. Solen står langsomt op i øst og danner pink bag-

grund for kokospalmerne. Jeg nyder min kaffe, mens jeg 

skriver min pitch og får produktionsplanen klar. Trækker i 

min badedragt og kaster mig i min private swimmingpool, 

dagens første dukkert, ren luksus for sjæl og legeme. 

Lige ud til havet ligger det fælles poolområde, hvor et 

langbord er sat op i skyggen. Alle er spændte i dag, hvor 

Heidi og Charlotte agerer bogforlag. Jeg har sommerfugle i 
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sammenholdet og oplevelserne fylder vores hjerter, men 

alt har en ende. Ingen af os tør åbne det personlige brev,  

vi fik af Heidi og Charlotte sammen med vores kursusbevis 

– så begynder vi bare at tude igen. 

Først mange timer senere, da mit næste fly letter fra 

Singapore, åbner jeg mit. Brevet er skrevet på lyserødt 

ananaspapir. ”Kæreste Anja. Vi gjorde det! Udlevede en 

drøm sammen. Din bog har rykket sig. Må du nu rejse hjem 

med hjertet fyldt med varme og glæde og fortsætte den 

gode skriveglæde der.” Jeg bliver rørt og tørrer tårer væk 

fra kinden, da stewardessen rækker mig en lille pose med 

goodnight goodies. Jeg lukker øjnene. En anden virkelig-

hed venter 20 timer forude, og hvem ved, måske en dag en 

forlagskontrakt. 
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Det har været helt fantastisk. Jeg har ikke 

skrevet længere tekster før, så det at få lov 

til at komme herned og starte på min bog og 

få hjælp, hver eneste gang jeg er gået i stå, 

det har været en vild oplevelse.

Signe Uhre Jørgensen
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SKRIVEGRUPPEN FRA BALI

Vi hepper på hinanden

SCHWEIZ, THURØ, BARCELONA ELLER ET SOMMERHUS I 

NORDSJÆLLAND. GEOGRAFIEN ER INGEN HINDRING FOR 

SKRIVEFÆLLESSKABET ”REJSEFORENINGEN ALLAN – FOR 

HÅBEFULDE, FREMADSTRÆBENDE FORFATTERE”, DER  

SPONTANT BLEV DANNET EN LUN AFTEN PÅ BALI FEBRUAR 

2017 I SKUMRINGENS CIKADESANG. 

Latteren klukkede rundt om bordet, da Misen Groth bad 

om hjælp til navne fra 1950’erne og 1960’erne i den varme 

stol på skriveretreatet på Bali. 

– Allan, ja, det navn havde jeg helt glemt, udbrød Misen 

grinende.

Navnet hang i luften, og Julie Mortensen var ikke sen  

til at hapse det med et stort, smørret grin. Og inden aftenen 

var omme, var rejseforeningen Allan en realitet og anled-

ning til rigtig mange fnis de sidste dage på Bali.

Varmt venskab
Tina Thuesen, Julie Mortensen, Misen Groth og Janne 

Tornvig Bak deltog alle i skriveretreatet på Bali i februar 
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fællesskabet i skrivegruppen grobund for mange gode 

samtaler, brugbare råd og ikke mindst feedback, fordi alle 

fire sidder med samme problematikker.

– Det allervigtigste er, at vi hepper på hinanden. Når man 

sidder for sig selv og støder på et eller andet vanskeligt 

sted i sit skriveprojekt, kan man hurtigt overbevise sig selv 

om, at det nok også bare er en dårlig ide. Derfor er det godt 

at have nogle, der hepper på en og siger: ”Jo jo, fortsæt nu, 

kom nu.” Det er en vigtig del af motivationen at have nogle, 

der hepper på en, forklarer Janne Tornvig Bak og uddyber: 

– Ofte er det små ting, som inspirerer. Tit kan jeg høre, 

når de andre læser op, at her er der noget, der virker, her er 

noget lækkert. Jeg kan lade mig inspirere af den måde, de 

arbejder med dialog på, eller deres humoristiske detaljer. 

Jeg lærer meget af at høre de andre læse noget af det op, de 

har skrevet.

Skrivegruppen arbejder også meget med scener. Sam-

men tester de, om de virker. Janne har selv helt konkret delt 

et sted i sin tekst, hun var meget i tvivl om. Hvordan holder 

man fast i sin læser gennem en hel scene? Hvornår bliver 

det kedeligt? Hvordan skal man veksle mellem dialog og 

beskrivelse? Det var nogle af de ubesvarede spørgsmål, 

hun kæmpede med. 

– Jeg læste en scene højt, mens de andre lyttede. De var 

meget begejstrede, og jeg tænkte, at hvis de her tre kyn-

dige læsere synes, det er spændende, og føler sig opslugt 

af scenen, så er jeg på vej i den rigtige retning. De siger jo, 

hvad det er, der påvirker dem. ”Da du læste det der, fik jeg 

helt ondt i maven.” Det er godt konkret at få at vide, hvad 

det er, der udløser følelsen hos læseren. Det er noget, man 

2017. I de tidlige morgenstunder på Bali dykkede de sam-

men, gik ture ved havet og byggede et tillidsfuldt venskab 

op. Et varmt venskab, som er opstået ud af ord, bogdrømme 

og samvær. Og derfor var det naturligt at fortsætte et  

skrivefællesskab efter rejsen. Men et, der vel at mærke 

skulle handle om mere end at skrive på deres individuelle 

bøger.

– Hvis der var en af de andre, der pludselig sagde, at hun 

opgav sin bogdrøm nu, så tror jeg, vi ville mødes alligevel, 

fortæller Janne Tornvig Bak om skrivegruppens tætte 

relationer. 

Alle fire medlemmer elsker at rejse, og derfor var det 

oplagt at danne en rejseforening og kombinere det med et 

skrivefællesskab i stedet for at sidde i skriveisolation alene 

på et hotelværelse og gå alene ud og spise på restaurant 

om aftenen. På Bali-turen lærte de at bruge hinanden, og 

det fællesskab og den tillid, der opstod på Bali, tog de med 

videre.

– Vi er kommet helt tæt på hinanden. Det er dejligt. Det 

 er en kombination af fagligt fælleskab; vi skriver sammen 

og taler med hinanden om, hvad vi skal skrive. Hvis man  

er stødt på et problem, så prøver vi at løse det sammen.  

Vi kender hinandens skriveprojekter. Samtidig følger vi 

med i hinandens private liv, siger Janne Tornvig Bak. 

Højtlæsning og heppekor
Det daglige arbejde med et bogprojekt kan være ensomt. 

Der skal træffes beslutninger om tusind ting, om det skal 

gå den ene vej i teksten eller den anden vej. Derfor giver 
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er ikke noget pres om, at man skal deltage. Hvis man helst 

vil skrive, gør man bare det. Om aftenen er det rent socialt. 

De fire kvinder arbejder forskelligt på deres skrive- 

projekter. Nogle har job ved siden af og kæmper med at få 

tid til at skrive. Derfor er skrivefællesskabet en god lejlig-

hed til at vende tilbage til deres individuelle bogdrøm.

– Skrivegruppens styrke er den kontinuitet, vi har i vores 

møder. I hverdagen er der masser af overspringshandlin-

ger, derfor er det godt at komme af sted, hvor tiden er afsat 

til bogdrømmen, mener Janne Tornvig Bak. 

selv sidder og gætter på i skriveprocessen. Jeg vil gerne 

et sted hen med min tekst, men virker det? Fanger det den 

konkrete følelse, og griner de det rigtige sted? Sammen med 

skrivegruppen kan jeg få svar, siger Janne Tornvig Bak. 

Dagsprogram og udflugter
De fire kvinder mødes som regel hver anden måned i tre  

til seks dage. Da tre af dem bor tre forskellige steder i  

Danmark, og en af dem bor i Schweiz, er det en del af suc-

cesen, at de ikke aflyser i sidste øjeblik, men tager møderne 

alvorligt. Hvis de alle fire boede i København, kunne de 

nemt arrangere en anden dag, hvis der kom noget i vejen. 

Men med den geografiske distance imellem sig investerer 

de både tid og penge og rejser langt for at mødes.

– Der er nogle kriterier, der skal være opfyldt, når vi  

mødes. Vi skal for eksempel have et værelse hver; for os er 

det ikke noget med at bo i en lille hytte og ligge side om side 

i en dobbeltseng. Vi laver nogle camps og arbejder. 

Gruppen har også et dagligt program, de følger. De spiser 

fælles morgenmad og har en lille rundt om bordet-snak, 

inden de går hver til sit og skriver. Så er der fælles frokost 

og derefter lidt skrivning, inden der er oplæsning for  

hinanden. 

– Det er vigtigt, at vi overholder programmet, så der ikke 

går for meget rødvin i samværet. Vi har dog også en regel 

om, at der skal være mulighed for en lille udflugt for dem, 

der vil det. En lille times tid. Det kan være at gå ud og købe 

en is, eller da vi var i Schweiz, hvor vi tog op på toppen af et 

bjerg og så udsigten. Det er frivilligt at tage på udflugt. Der 

3 TIPS TIL EN SKRIVEGRUPPE: 

1. Lav nogle spilleregler – hvad er meningen med at mødes?  

 Hold en balance mellem det faglige og det sociale.

2. Aftal møder, så der bliver en vis kontinuitet. 

3. Prøv at have flere med i fællesskabet – åbn op for en vis  

 størrelse, så det er lettere at acceptere, at alle ikke kan  

 hver gang – på den måde bliver skrivefællesskabet  

 stærkere. Medlemmerne af skrivefællesskabet ”Rejse- 

 foreningen Allan – for håbefulde, fremadstræbende  

 forfattere” mener, at størrelsen på deres skrivefællesskab  

 gør det mere sårbart, fordi alle helst skal være sammen  

 hele tiden, for at det giver mening at mødes. 
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THOMAS TERNEY

Jeg skulle bare lige binde en sløjfe,
og så var den færdig

FOR FOREDRAGSHOLDER THOMAS TERNEY BLEV SKRIVEREJ-

SEN TIL BALI ET VENDEPUNKT. DA HAN TOG AF STED, TROEDE 

HAN, AT HAN STOD MED ET NÆSTEN FÆRDIGT MANUSKRIPT, 

DER BARE LIGE SKULLE BINDES SAMMEN MED DEN BERØMTE 

SLØJFE. MEN SÅDAN GIK DET IKKE. SKRIVEPROCESSEN TOG 

EN NY DREJNING, OG MED DEN FIK THOMAS TERNEY OGSÅ 

ENDELIG HUL IGENNEM TIL GYLDENDAL BUSINESS MED SIN 

FAGBOG OM KUNSTIG INTELLIGENS. THOMAS TERNEY HAVDE 

ALLEREDE INDEN REJSEN HAFT KONTAKT TIL FORLAGET, MEN 

FØRST PÅ BALI KOM FORLAGSKONTRAKTEN I HUS. 

Thomas Terney er en travl mand. Han har en ph.d. i kunstig 

intelligens og en kandidat i politik og økonomi. I sit tidlige-

re job som leder af digitale strategi- og innovationsteams 

hos Novozymes skabte han komplementære bånd mellem 

teknologi og forretning, og det tilfredsstillede Thomas’ 

trang til altid at se nye muligheder og nye behov, og hvor-

dan de kan opnås for både mennesker og organisationer. 

Men på et tidspunkt fik Thomas Terney lyst til at prøve 

noget helt nyt. Han sagde farvel til sin faste lederløn og 
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Nyt prøvekapitel gav bonus
Da Thomas hørte om skriverejsen til Bali første gang, så 

han det derfor ikke som en mulighed for at komme i gang 

med en bog, men som en mulighed for bare lige at binde en 

sløjfe, så bogen var helt klar.  

– Jeg bookede 12 dages skriveophold på Bali, hvor mit 

primære formål var at arbejde på teksten og få kontakt til 

redaktør Heidi Korsgaard. Min tanke var, at hun bare lige 

kunne give lidt feedback og kigge det igennem, og så var 

det færdigt, fortæller Thomas Terney. 

Sådan gik det ikke helt. Under opholdet på Bali indså 

Thomas, at hans bog vistnok manglede lidt mere end bare 

en sløjfe. Og med hjælp fra redaktørerne kastede han sig 

over to intense uger, der vendte op og ned på projektet. 

Den første uge arbejdede han utrætteligt på sit prøve- 

kapitel. Han stod op klokken 7, fulgte Skriveværkstedets 

undervisning om formiddagen og fik personlig feedback 

om eftermiddagen. Hver aften sad han bøjet over tasterne 

til klokken 3-4 stykker om morgenen. Men alt det hårde 

arbejde bar frugt. Torsdag i den første uge sendte Thomas 

Terney sit nye prøvekapitel til Gyldendal Business. En 2.0- 

version af det gamle udkast, som han endnu ikke havde 

fået svar på. Den nye version satte noget i gang. Allerede 

dagen efter modtog han en e-mail fra redaktøren på  

Gyldendal, der var begejstret for projektet og gerne ville 

gå videre med det. Ugen efter blev forlagskontrakten 

skrevet under med palmebladenes rislen og saltvandets 

skvulpen som baggrundsmusik. Og der blev skålet og 

fejret på Bali. 

livet på ledelsesgangene og goddag til livet som selvstæn-

dig foredragsholder inden for kunstig intelligens og digital 

disruption. Et hverv, der har bragt mange oplevelser og nye 

stillinger med sig inden for bestyrelses- og rådgivnings- 

arbejde for teknologiske startupvirksomheder. 

Hvad betyder det egentlig, at verden bliver digital? 

Hvorfor går udviklingen så stærkt? Hvordan påvirker det 

virksomheder og markeder? Hvordan ser det fremtidige 

menneske ud? Det er nogle af de mange spørgsmål, der  

optager Thomas Terney i det daglige, og det var også dem, 

der skulle danne grundlag for den fagbog, han fik ideen 

til at skrive. Men det skulle ikke blot være en hvilken som 

helst fagbog. Thomas Terney satte sig for at skrive en let- 

forståelig og lettilgængelig fagbog, som både eksperten og 

den almindelige dansker kunne forholde sig til. 

– Oprindelig fik jeg kontakt til Mette fra Skriveværk- 

stedet, som sagde: ”Du skriver for godt til, at det giver 

mening at hyre en ghostwriter. Men du skriver for dårligt 

til, at du ikke har brug for hjælp,” fortæller Thomas Terney 

grinende om den spæde start på skriveprocessen. 

Sammen med Mette de Fine Licht fik Thomas Terney 

mod på at lave et prøvekapitel til bogen, som måske kunne 

få et forlag til at interessere sig for hans bogide. Da det var 

færdigt, sendte han det ind til Gyldendal og tænkte, at nu 

skulle han blot lige skrive resten af bogen færdig. Så det gik 

han i gang med.
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Bali eller Bjerringbro
For Thomas var rejsen til Bali en arbejdsferie, og efter den 

positive melding fra Gyldendal Business gik han endnu 

mere ihærdigt til tasterne. Poolen blev kun besøgt ved 

sjældne lejligheder, og undervejs blev der også kun plads til 

to småudflugter uden for skriveresortets matrikel. Resten 

af tiden var det benhårdt arbejde, hvor der skulle produce-

res. Og produceret blev der. Thomas Terney havde været 

fremsynet nok til at medbringe hele sit skrivekit, og i skyggen 

på terrassen blev der derfor opsat den helt store skrive- 

station med ekstern skærm og plads til total fordybelse. 

– Selv om Bali er et skønt sted og et sted, som jeg gerne 

vender tilbage til en anden gang, så kunne det lige så godt 

have været i Bjerringbro, at jeg sad og skrev, siger Thomas 

Terney.

Sætter det svære på dagsordenen
For Thomas Terney er kunstig intelligens ikke blot et  

diffust begreb og noget, der i ny og næ nævnes i tv-avisen. 

For ham er det både en passion og et levebrød, som han  

ville ønske, at flere danskere satte sig bedre ind i. Han 

håber, at han med sin bog ”Kampen om fremtiden – forstå 

hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og 

markeder” vil nå rigtig mange. Han er ikke i tvivl om, at 

eksperter og konsulenthuse vil stå i kø for at få del i bogens 

emne for at forstå, hvad de er oppe imod, men for Thomas 

Terney er det også vigtigt at fokusere på det nære, på nu og 

her, og at tale til flere end erhvervslivets top. 

Jeg tog her til Bali og skrev og skrev og skrev  

og forbedrede mit materiale.  

Jeg havde sendt noget til Gyldendal allerede.  

Men efter en uge her på Bali sendte jeg noget nyt, 

 jeg havde skrevet, og nu – inden vi tager hjem –  

har jeg en kontrakt med Gyldendal Business.

Thomas Terney, forfatter, ”Kampen om fremtiden”,

Gyldendal Business
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– Selvfølgelig handler det om forretning. Når vi kigger på 

de otte mest værdifulde selskaber på globalt plan, er der 

kun ét af dem, der ikke er inden for teknologi. De øvrige  

syv opbygger deres forretning omkring kunstig intelligens. 

Virksomheder som Microsoft, Google, Amazon og Face-

book har enorm indflydelse på vores liv og påvirker vores 

forbrugsmønster. De fokuserer på kunstig intelligens.  

Derfor er der virkelig god grund til at sætte sig ind i emnet. 

Men vi skal huske, at kunstig intelligens handler om mere 

end blot vores digitale færden. Det er kampen mellem  

ørnen, bjørnen og dragen. Eller koblet til vores hverdag: 

USA, Rusland og Kina. De tre stormagtsnationer, der kæm-

per for at blive den nye storpolitiske supermagt. Vinderen 

bliver den nation, der først gennemfører kapløbet om  

den endelige kunstige intelligens. Et fænomen, der findes 

overalt i verden og påvirker vores hverdag, vores forbrugs- 

mønstre og politiske valg. 

Når det er sagt, ligger det Thomas Terney meget på sinde 

at nå endnu bredere ud og vise, at emnet berører os alle 

sammen. Og han ved, hvordan det skal gøres. For Thomas 

Terney selv har kunstig intelligens blandt andet ført til, 

at han i dag arbejder med organisationen FindZebra, som 

kommer til at ændre måden, vi interagerer med hospitals-

væsenet på, samt den yngre virksomhed BloodLink, der 

kommer til at forhindre spild af blod og mangel på det i 

lande som for eksempel Indien. Det er organisationer og 

mærkesager, som folk forstår og kan forholde sig til, og det 

er netop dét, Thomas Terney finder spændende. Den måde, 

hvorpå den kunstige intelligens kan sammenkobles, men 

også adskilles fra den menneskelige intelligens. Et fascine-
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rende og spændende felt, konstant inspireret af det mest 

intelligente væsen: mennesket.

– Vi har så travlt med den fjerne fremtid, hvor compu-

teren overtager jorden og overflødiggør mennesket. Men 

vi glemmer at kigge på nutiden. Lokomotivet suser direkte 

forbi os, mens vi lommefilosoferer over livets store spørgs-

mål. Om computerne bliver klogere end mennesket, er et 

trosspørgsmål, vi bør gemme til senere. Vi bør i stedet  

begynde med at navigere i vores nutid, hvor vi for eksempel 

i Danmark har en kæmpe mangel på talent inden for kunstig 

intelligens. Vi har en basal manglende forståelse for, hvad 

kunstig intelligens er, og bør bekymre os mere om dét end 

om en science fiction-agtig fremtid. 

At skrive er et håndværk 
Tilbage på Bali var Thomas Terney i kapløb med kalen-

deren om at få udrettet mest muligt, inden turen atter gik 

hjem. Som den ene ud af kun to faglitterære forfattere på 

holdet kunne han sommetider godt mærke et skel mellem 

sine egne og de øvrige kursisters bekymringer. 

– Underviseren var dygtig til hele tiden at koble teorien  

til en fagbogstekst og på en god måde. Den første uge 

arbejdede vi blandt andet med at få en krog i læseren fra 

begyndelsen. Noget, som jeg tog til mig og arbejdede inten-

sivt med under hele forløbet. Jeg fandt ud af, at det ikke kun 

er noget, der er forbeholdt skønlitterære forfattere, men 

noget, jeg selv var nødt til at forholde mig til og mestre,  

hvis min fagbog skulle lykkes. Jeg fandt også ud af, at det at 

skrive er et håndværk. Er du ikke en trænet håndværker, 

kan det være en god ide at få feedback og fif til at lære at 

mestre det. Ja, selv for en trænet håndværker kan det være 

fornuftigt at forny sig. Og jeg var jo totalt nybegynder.

Thomas Terney tog til Bali uden det mindste kendskab 

til, hvordan man skriver en bog, men han tog hjem med 

værktøjer til at skrive sin bog færdig.

– På to uger fik jeg en køreplan for, hvordan en bog hæn-

ger sammen, og hvad det er for en værktøjskasse, jeg har 

behov for. Det var utroligt. Det, at underviserne hele tiden 

gav personlig feedback, flyttede mig og min bog og gav helt 

nye dimensioner, og det at opleve, at de altid udfordrede 

mig, men også sommetider gav forskellig feedback og  

havde forskellige overvejelser, gjorde kun, at det blev end-

nu mere troværdigt. Der var ikke altid et endegyldigt rigtigt 

svar, og jeg måtte selv mærke efter.

Jeg er jo ikke en rigtig forfatter
Thomas Terney er stærkt inspireret af forfatter og fore-

dragsholder Christian Ørsted, som også har været med 

Skriveværkstedet på Bali. For Thomas Terney begyndte 

ideen om en bog om kunstig intelligens, da både han og hans 

hustru læste Christian Ørsteds bog ”Livsfarlig ledelse”.

– Jeg havde en ambition om, at min bog skulle være en 

bog, der var let at læse. Det skulle gøre kunstig intelligens til 

noget, der var til at gå til, og noget, der kunne forstås af alle. 

Selv om Thomas udkommer på et af Danmarks mest pro-

filerede forlag og nu har den eftertragtede trane i ryggen, er 

det ikke noget, der har endevendt hans egen opfattelse af, 

hvem Thomas Terney er.
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THOMAS’ 3 SKRIVERÅD til dig, der vil skrive faglitteratur:

1. Sæt dig for at skrive et vist antal anslag om dagen,  

 især hvis det at skrive ikke kommer naturligt til dig.

2.  Få professionel skrivehjælp fra nogle, der kender  

 håndværket. Du har sikkert fagpersoner, der hjælper dig  

 med dit fagligt tunge emne, men at skrive er et håndværk,   

 der kræver erfaring med netop dét.

3. Husk, at fagbogen er dit perspektiv på emnet – feltet ser  

 ikke nødvendigvis entydigt sådan ud. Det er dit perspektiv  

 og dit oplæg til diskussion og udvikling inden for dit felt.

– Jeg betragter ikke mig selv som en rigtig forfatter. Jeg 

skrev bogen, fordi den skulle skrives, ikke fordi jeg havde 

behov for, at jeg skulle skrive. Jeg besidder ikke den indre 

litterære skabertrang, som mange skønlitterære forfattere 

nok besidder.

 Og netop den manglende trang til at kaste sig over tasterne 

var også grunden til, at Thomas Terney oprindelig kontak-

tede Skriveværkstedet for at få kontakt til en ghostwriter. 

For han skulle jo ikke selv skrive bogen. Men det fik Mette 

de Fine Licht og Heidi Korsgaard ændret på, og i dag er det 

ikke uden en vis stolthed, at Thomas Terney kan se frem til 

sin udgivelsesdag. 

– Jeg gør ting, jeg ikke kan finde ud af. Jeg kaster mig ud i 

ting, jeg ikke har nogen faglig viden om, men som jeg synes 

er sjove og spændende. Og det her blev sgu okay. 

GYLDENDAL BUSINESS
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Fordybelsen er noget helt særligt ved kurset på Bali,  

fordi det ikke bare er nogle timer en aften eller en dag.  

På Bali bliver man i sit manuskript og i sin bogide  

døgnet rundt, og det er både hårdt og berigende,  

for processen bliver pludselig enormt intensiv,  

og de op- og nedture, som de fleste forfattere  

og forfatterspirer oplever over flere måneder herhjemme, 

oplever kursisterne på Bali over få dage.

Mette de Fine Licht, underviser
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Hver tredje dansker drømmer om at skrive en bog. For mange  
er den ultimative drøm at rive tid ud af kalenderen og skrive 
et eksotisk sted uden at blive forstyrret af hverdagen. Skrive-
værkstedets skriveretreat på Bali giver dig mulighed for at leve 
bogdrømmen fuldt ud.  

På Bali bliver du guidet igennem hele bogprocessen – fra ide 
til færdig bog. Der er dagligt skriveoplæg, og du får masser  
af sparring på dit bogprojekt og individuel feedback på  
dine tekster, ligesom der er skriveøvelser samt mulighed for 
udflugter til blandt andet lokale markeder, små landsbyer og 
flotte snorklesteder.

Den første uge bor vi i de smukke rismarker på boutiquehotellet 
KajaNe i det kreative område omkring Ubud. I den anden uge 
rykker vi ud til boutiquehotellets lækre oase ved havet ved 
Tulamben. Du får det bedste fra to verdener, og redaktørerne 
er med i skriveprocessen hele vejen, så du virkelig får rykket på 
tasterne på turen.

Bogdrømme på Bali er for dig, der drømmer om at skrive en 
bog, men som har svært ved at komme i gang. For dig, der er 
i gang med at skrive, men som mangler tid til at fordybe dig i 
manuskriptet. Og for dig, der har prøvet at udgive bøger før,  
og som har flere bøger på vej. På holdene er der både dem,  
der drømmer om at skrive en bog, debuterende forfattere og 
erfarne bestsellerforfattere – og du kan tage med, hvad enten 
du skriver på en skønlitterær bog, en selvudviklingsbog, biografi 
eller fagbog.

BOGDRØMMEpå Bali


