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Det forsømte forår 
 

 
 
 
”Det er forår; alting klippes 
ned”, skriver Benny Ander-
sen og fortsætter ”Der be-
skæres i buskadser og bud-
getter”. Vender vi blikket 
udad mod den store verden 
med bankkrak, tvangsaukti-
oner, arbejdsløshed og re-
cession, må man sige, at 
Benny Andersens tekst er 
ganske aktuel. Vender vi 
derimod blikket indad mod 

skolen, kan vi med glæde 
konstatere, at der hverken er 
grund til at skære i buskad-
ser eller budgetter. Forvok-
sede budskadser har vi ikke 
så mange af, da vores meget 
dygtige og ivrige  pedel og 
gartner efterhånden har be-
skåret hele skolens beplant-
ning, og budgettet for skolen 
er der slet ingen grund til at 
skære i. Såvel regnskabet 
for 2008 som budgettet for 
2009 ser ganske fornuftige 
ud. 
 Der, hvor det 
imidlertid kan blive aktuelt 
at skære ned, er på elevernes 
erhvervsarbejde og deres fe-
ster i weekenden. Skønt 
begge dele hører med til en 
moderne ungdomskultur, 
passer det dårligt sammen 
med eksamen og den dertil 
knyttede eksamenslæsning. 
Og inden eksamen skal der 
jo også bruges tid på at få 
skrevet og afleveret de sid-
ste opgaver, få læst til ti-

merne og være aktiv og alt i 
alt at gøre sig fortjent til en 
god årskarakter.  Ja, det er i 
sandhed forår – Det forsøm-
te forår. 
 Jeg er dog ikke 
bange for, at vores elever 
skal ende som alumnerne i 
Scherfigs sorte skole; anæ-
miske, isolerede og forpinte. 
Der skal i foråret også være 
plads til løbeevent for 1.g-
klasserne, dramaaften, for-
årskoncerter, den sidste Q-
aften, den sidste CU-fest og 
morgensamlingerne med 
stribevis af fanekrav.  
Så alt i alt skal det nok igen 
blive et dejligt forår fyldt 
med smil og latter og mange 
aktiviteter i og uden for sel-
ve undervisningen. 
 Held og lykke 
til alle med forårets mange 
udfordringer. 
 
Peter Kuhlman, rektor 

 
 

Velkommen til FG’s forårskoncerter 
onsdag d. 22. og torsdag d. 23. april 
begge dage kl.19:30 



Eksamen 
 

Fag og niveau ved eksamen og årsprøver 
Eksamen 
Efter 2g skal alle elever have af-
sluttet 3 eksamener inklusive 
skriftlige eksamener. 
Efter 3g skal alle elever have af-
sluttet 10 eksamener plus studie-
retningsprojektet. 
I fag på A-niveau , dog ikke hi-
storie, er der skriftlig eksamen. 
Trækkes fra de 10, vil en 3g’er 
typisk skulle op i 4 mundtlige 
eksamener, hvor den ene er i 
almen studieforberedelse. 
Mundtlige prøveformer varierer 
meget fra fag til fag. Nogle fag 
har et døgns forberedelsestid, 
hvorfor eksamensspørgsmålene 
skal trækkes dagen, inden man 
skal op. Andre fag har en forbe-

redelsestid på eksamensdagen, 
som er det dobbelte af eksami-
nationstiden osv. 
Eksamenerne udtrækkes af un-
dervisningsministeriet, som 
lægger vægt på, at alle elever ef-
ter 3g skal op på én af de sidste 
tre eksamensdage. 
Det er en rigtig god ide at stude-
re den individuelle eksamens-
plan nøje, som man kan udskrive 
fra Lectio, når planen er offent-
liggjort. I år er det den 6.maj. Af 
planen vil fremgå, hvornår man 
trækker spørgsmål, hvornår for-
beredelse og eksamination be-
gynder, og hvornår eksamina-
tionstiden slutter 
 

Mundtlige årsprøver 
Efter 1g kan der blive tale om 
prøve i 2. fremmedsprog, så-
fremt hele stamklassen har faget 
eller prøve i et studieretningsfag. 
Efter 2g er der prøve i synopsis i 
almen studieforberedelse. 
 
Skriftlige årsprøver 
Efter 1g er der prøve i matema-
tik på B eller A-niveau. 
Efter 2g er der prøve i engelsk A 
og B, 2. fremmedsprog A, ma-
tematik A, biologi, kemi, fysik 
og samfundsfag A. 
 
Orla Petersen, vicerektor

 
Eksamenstræning 

Der vil igen i år blive afholdt 
eksamenstræningskurser. 
Et kursus består af to mødegan-
ge, nemlig tirsdag d. 14. april kl. 
13.50 – 15.50 og torsdag d. 23. 
april kl. 13.50 – 15.50. 
Bliver du meget nervøs til ek-
samen – hektisk, desperat eller 
stresset? Har du prøvet, at klap-
pen går ned? Alt er sort? Så 
meld dig til dette kursus. 
Vi vil prøve at give dig nogle 
praktiske råd om det at gå til ek-

samen. Rådene er generelle og 
går ikke på de enkelte fag. Her 
må faglæreren træde til. 
Ingen kan det hele. Vi prøver at 
få dig til at kende din styrke og 
erkende dine svagheder. Vi prø-
ver at få dig til at arbejde med 
dine svage punkter. 
Vi prøver også at vise dig nogle 
afspændingsteknikker og vejr-
trækningsøvelser, som du kan 
anvende før eksamen, i forbere-

delseslokalet og under eksami-
nationen. 
Du skal tilmelde dig kurset hos 
JK senest fredag d. 3. april. Put 
en seddel i JK’s dueslag på rød 
gang. 
HUSK – det er DIG, der er ho-
vedpersonen!!!! 
 
Vi ses 
 
Tine Rahbek Krog og Jørgen 
Kloch 

 



1200 m² kreativitet og kultur 
 

 
Så er tegningerne fra 
arkitektfirmaet Skaarup og 
Jespersen klar til skolens nye 
tilbygning, og ligesom med 
Operaen og Skuespilhuset er der, 
uden sammenligning, store 
forventninger forbundet med 
vores nye kulturhus.  Som mange 
har kunnet læse i lokalaviserne, 
drejer det sig om en udvidelse af 
skolen med 1200 m² nordvest for 
de nuværende bygninger ud mod 
Carlsbergvej. 
Bygningen eller rettere 
bygningerne er øremærkede til 
undervisningen i de kunstneriske 
fag, hvilket samtidig betyder, at 
de lokaler, i de gamle bygninger, 
der tidligere husede de 
kunstneriske fag, skal opdateres i 

form af ombygninger til 
laboratorier og gruppearbejdsrum. 
De nye bygninger bliver dels en 
3-etages rødstensejendom med 
reliefvirkning, der ligger vinkelret 
på Carlsbergvej samt en sort 
skiferbygning parallelt med 
Carlsbergvej. Bygningerne bliver 
forbundet med et glasparti med 
trapper og forbindelsesgange. 
Men hvad er det så helt konkret, 
at de nye bygninger skal rumme. 
Først og fremmest er det jo 
undervisningslokaler til musik, 
billedkunst, design og mediefag, 
men for at kunne opretholde en 
tidssvarende og inspirerende 
undervisning er lokalerne 
suppleret med mixerrum, 
redigeringsrum og atelier. 

Samtidig skal nogle af de 1200m² 
bruges til et stort auditorium, som 
giver mulighed for at arbejde med 
store hold eller holde foredrag for 
specielle faggrupper. Heldigvis 
råder skolen jo stadig over vores 
store og dejlige festsal, hvor de 
helt store arrangementer, som 
inkluderer hele skolen, kan 
afholdes. 
De første spadestik bliver taget i 
august 2009 og hele byggeriet 
ventes afsluttet i løbet af 2010. 
Et par spadestik eller rettere 
gravespor er der allerede udlagt, 
da museumsfolk i sidste uge var 
på byggefeltet for at undersøge, 
om der skulle være chancer for at 
finde fortidsminder. 
Orla Petersen, vicerektor

 



Evaluering af grundforløb 
  

Som led i skolens evalueringsplan, 
der skal sikre, at vi på Frederiksborg 
Gymnasium og HF kan opretholde 
det høje faglige og pædagogiske ni-
veau i uddannelsen, foretager vi bl.a. 
en evaluering af 1g’ernes første se-
mester, grundforløbet. 
I undersøgelsen bliver eleverne 
spurgt om deres oplevelse og udbytte 
af grundforløbet som helhed samt 
fagene AP (almen sprogforståelse) , 
AT (almen studieforberedelse) og 
NV (naturvidenskabeligt grundfor-
løb). 
I vurderingen af grundforløbet som 
helhed mener over 60% af eleverne, 
at fagene i grundforløbet har supple-
ret hinanden i nogen eller i høj grad. 
Eleverne blev endvidere spurgt, om 
de har fået en forståelse for de 3 vi-
denskabelige hovedområder, hvilket 
hele 80% mente, at de faktisk havde. 

I grundforløbet er et væsentligt ele-
ment også, at eleverne skal opnå en 
viden om deres almene, faglige, so-
ciale og personlige kompetencer. 
Den viden synes 77% af eleverne, at 
de har opnået i nogen eller i høj 
grad. Hvad angår mængden af lektier 
og skriftligt arbejde synes 75% at 
den havde været tilpas. 
Til gengæld var eleverne utilfredse 
med fordelingen af det skriftlige ar-
bejde. Her mente 70%, af det var 
ujævnt elle dårligt fordelt. 
Mht. elevernes kendskab til deres 
team eller studievejleder kan man 
kun være tilfreds. Her angav 90% af 
eleverne, at de kendte såvel deres 
team som deres studievejleder. Og 
endelig var elevernes brug af Lectio 
som administrativt værktøj tilfreds-
stillende. Dog kunne man ønske sig, 
at eleverne i højere grad var op-

mærksomme på deres studieplaner, 
hvor de får informationer om den 
langsigtede undervisning og de 
skriftlige opgaver. 
For de enkelte tværfaglige fags ved-
kommende fik AP en meget fin score 
i elevernes evalueringer, mens NV i 
nogle klasser blev kritiseret for at 
være for fragmentarisk og usam-
menhængende. 
Med erfaringerne fra grundforløbs-
evalueringen vil skolen i det kom-
mende skoleår arbejde på en forbed-
ring af de forhold, som eleverne har 
peget på, og  indtil da, og for ikke at 
glemme konklusionerne fra rappor-
ten, vil bl.a. konklusionerne danne 
udgangspunkt for næste års hand-
lingsplan. 
Ditte Smith, inspektor 

 
Med kroppen i AT-centrum 

 
Uge 5 var for alle 1g-
elever reserveret til et 
AT-forløb om kroppen. 
Forløbet i Almen 
Studieforberedelse fo-
regik som et samarbejde 
mellem klassens lærere i 
matematik, idræt og det 
kunstneriske fag. 
Ugen indledtes med en 
forevisning af den ame-
rikanske dokumentar-
film ”Super-size-me”, 
hvor hovedpersonen 
med sig selv som 
forsøgsperson registrerer 
kroppens reaktioner på 3 
intensiv indtagelse af Mac
produkter. Og her var opta
til en undersøgelse af vore
dens fysiologiske mulighed
grænsninger. 
I løbet af ugen var eleverne
søgspersoner i et testrum, 
rametre som peak-flow, rea
ne, statisk og dynamisk styr
balance, bevægelighed og a

livsstil. Og til 

 

 
måneders 
 Donalds 
kten lagt 

s krop og 
er og be-

 selv for-
hvor pa-
ktionsev-
ke, BMI, 
ndet blev 

målt, ligesom eleverne kunne få målt 
kulilte i blodet ved den stand, der var 
opstillet af Hjerteforeningen 
Som endnu et fællesarrangement fik 
eleverne midt i ugen besøg af Eskild 
Ebbesen fra Guldfireren. Eskild Eb-
besen, der foruden sin karriere som 
roer, er uddannet fysiolog fra Kø-
benhavns Universitet, præsenterede 
eleverne for de teoretisk-fysiologiske 
forhold omkring motion og sund 

elevernes udelte be-
gejstring blev der da 
også vist klip fra det 
store øjeblik, da 
fireren kom ind på 
1. pladsen i den 
spændende finale til 
OL i Beijing. 
Ugen afsluttedes 
med en fælles kon-
ference for elever 
og lærere, hvor 
udvalgte grupper 
fremlagde deres 
præsentation af, 

hvad de havde arbejdet med i løbet 
af ugen. Desværre var der en del ele-
ver, der sivede inden konferencens 
afslutning; for mange var fokus i hø-
jere grad vendt mod musical-
/lanciersfesten, der skulle løbe af 
stabelen om aftenen end mod afslut-
ningen af et ellers vellykket AT-
forløb.  
 
Ditte Smith, idrætslærer



Forskning og videnskab 
 

Forskerspirer FG 2009 
 
Kan et samfund fungere uden pen-
ge? Bliver man mere koncentreret 
af sund kost og motion? Kan man 
forudsige trends i moden? Hvilken 
virkning har musik på kroppen?  
Det er blot nogle af de spørgsmål 
årets forskerspirer fra FG vil forsø-
ge at finde svar på.  
 
Til daglig har en gymnasieelev rig-
tigt travlt, hvis alle forventninger 
fra de mange fag og projekter skal 
opfyldes – der er mange lektier, 
rapporter og stile, der skal ordnes. 
På trods af det er der nogle få, der 
har lyst til at tage imod endnu en 
udfordring. For dem der brænder 
for et emne, og som stiller nye 
spørgsmål for at få svar på et pro-
blem, eller som er tændt af at tænke 
kritisk og kreativt – for dem er 
”Forskerspirer” det rette tilbud. 

Som forskerspire skal man selv 
formulere sit eget forskningspro-
jekt. Det sker med inspiration og 
hjælp fra forskere på universiteter 
og virksomheder. Hver forskerspire 
bliver tilknyttet en rigtig forsker, 
som kan vejlede og komme med 
konstruktiv kritik. 
 
Projektet strækker sig fra januar til 
november i næste skoleår og kræ-
ver selvfølgelig en grundviden – så 
derfor tilbydes det kun til 2.g’ere. 
Derfor startede processen på FG 
med information til alle 2.g klasser. 
Tilmeldingen til dette års forsker-
spirer gav hele 20 interesserede 
elever fra FG, hvoraf de 12 nu går 
videre med en projektbeskrivelse. 
Det er det største antal deltagere fra 
et enkelt gymnasium i landet.  
 

Næste trin for spirerne er et to-
dages møde i København i marts 
med besøg på institutter og virk-
somheder med forskning, og til ef-
teråret følges det op med et week-
endseminar i Jylland inden afleve-
ringen af projektet i oktober. Alle 
projekter deltager i konkurrencen 
om årets bedste forskerspire med 4 
x 20.000 kr. som førstepræmier in-
den for hovedområderne humanio-
ra, naturvidenskab, sundhedsviden-
skab og samfundsfag. Det bliver 
spændende at se, hvordan eleverne 
fra FG vil klare sig. Entusiasmen 
fejler i hvert fald ikke noget. 
 
Steen Ussing, biologi- og geografi-
lærer 

 

 
Climate minds 2009 

Climate Minds er et undervisnings-
forløb, der handler om klimaæn-
dringer og de problemer, som de 
kan medføre samt fokuserer på løs-
ninger. 
Eleverne agerer borgere, som skal 
tage stilling til et aktuelt dilemma i 
forbindelse med klimadebatten. De 
skal diskuterer med hinanden og 
søge viden blandt andet på hjem-
mesiden www.climateminds.dk  
Hele arbejdet foregår i første om-
gang i den daglige undervisning i 
fagene, men eleverne får så efter-
følgende mulighed for at stille 

spørgsmål og afprøve teorier ved 
konferencer med et panel af eksper-
ter.  
På FG deltager naturgeografi-
klasserne 2b, 2c og 2s. Den 
12.marts mødte klasserne repræsen-
tanter for eksperterne – spillet af 
universitetsstuderende, der er in-
strueret af de ”rigtige” eksperter. 
Efter denne konference skal elever-
nes arbejde munde ud i en anbefa-
ling til landets politikere om, hvad 
der skal gøres for at skabe et bære-
dygtigt energisystem i Danmark. 

Anbefalingen er klassens adgangs-
billet til den afsluttende konference 
på Eksperimentarium d. 3.april, 
hvor de tre bedste anbefalinger 
bruges som optakt til en debat med 
de virkelige eksperter fra industri, 
forskning, klimakommisionen, po-
litikere og miljøorganisationer. Her 
deltager ca. 250 personer inklusive 
de 48 klasser fra hele landet, der 
har været med i forløbet. 
Steen Ussing, biologi- og geografi-
lærer 

 



Livets opståen 
Onsdag d. 11 marts 2009 befin-
der vi os blandt ca. 300 elever 
samlet i festsalen. Vi er alle 
kommet for at høre et tværfag-
ligt foredrag om livets udvik-
ling. Foredraget bliver holdt af 
Tais W. Dahl, geofysiker fra 
geologisk museum, og der bliver 
vist en film med Minik Rosing, 
professor i geologi. 
I fysikundervisningen har vi 
lært, at livet på Jorden opstod 
som følge af et kometbombar-
dement på vores planet. Disse 
kometer bragte mikroorganismer 
med sig, som startede udviklin-
gen af liv, sådan som vi kender 
det i dag.  
Foredraget og filmen gjorde op 
med denne opfattelse.  
Minik Rosing har opdaget, ved 
at studere sten fra Isua, et områ-
de på Grønland, at livet kan spo-
res hele 3,8 mia. år tilbage og 
ikke de 3,5 mia. år, man tidlige-
re troede. Minik opdagede dette, 
da han fandt kulstof-12 partikler 
i stenene, hvilket er tegn på liv.  

Efter denne opdagelse blev han 
klar over, at den anerkendte Big 
Bang teori måske slet ikke pas-
sede. Han opstillede derfor sin 
egen teori, som blandt andet ad-
skiller sig ved at hævde, at bak-
terierne opstod af sig selv for ca. 
4,4 mia. år siden, og ikke på 
grund af kometer. 
Der er blevet taget prøver af 
kometer ude i rummet, og ingen 
af de mange prøver, der er ble-
vet taget, har indeholdt nogle 
tegn på liv. Derfor forkaster Mi-
nik og Tais idéen om, at livet på 
jorden skulle være kommet med 
kometer. 
Foredraget handlede også om, at 
vi kan finde spor af voldsomme 
klimaændringer på Jorden i ste-
nene. Der har i Jordens historie 
været 5 kritiske perioder, som 
kan beskrives som masseudryd-
delser. Det var f.eks. under den 
5. periode at dinosaurerne uddø-
de. Både Tais W. Dahl og Minik 
Rosing opfordrer derfor os som 
mennesker til at tænke over, 

hvordan vi behandler vores pla-
net. De mener begge, at hvis en 
sådan klimaforandring kommer 
igen, vil meget liv uddø, men 
mikroorganismerne vil altid 
overleve og begynde en udvik-
ling af liv igen. Det er altså ikke 
sikkert, at mennesket vil overle-
ve, hvis vi ikke tænker over, 
hvordan vi behandler planeten. 
Det har været rigtigt spændende 
at høre foredraget. Det gav et 
godt indblik i ”stenenes hemme-
ligheder”. Det er fascinerende, at 
man kan lære så meget om Dan-
nelsen af solsystemet og Jorden 
ud fra lagene i et bjerg. Hele 
skabelseshistorien er gemt i un-
dergrunden, det gælder bare om 
at kunne tyde og forstå det, man 
ser. Det, syntes vi, var meget 
spændende. 
 
Sine T. Johansen & Lea Plan-
tener 2.v 
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21. april til 1. maj på blå gang 
-alle er velkomne 



FG’s årlige musical 
 

”Skuespil er evnen til at drømme 
på kommando,” sagde den engelske 
skuespiller Sir Ralph Richardson en-
gang. Og drømme på kommando har 
skuespillerne i ”Mand & Mand Imel-
lem” – FG’s musical 2009 – så san-
delig gjort i den flere måneder lange 
proces. Fra nysgerrige gymnasieele-
ver har de i det musicalprægede hal-
ve år udviklet sig og 
arbejdet hårdt for at 
nå målet – 
forestillingerne i ja-
nuar/februar. Vi har 
grint, svedt, knoklet, 
ofret og grædt. 
Været seriøse, været 
stressede gymnasie-
elever med 
danskafleveringer, 
svingende karakterer 
og bunker af lektier, 
og været barnlige, 
nysgerrige skuespil-
lerspirer i en lærerig 
modningsproces. 
Der er blevet knyttet 
vigtige bånd, som forh
brydes foreløbig, som
varer gymnasietiden ud
længere.  
 Tradition
musicalen 09’ til at b
elever, opført af elever,
elever. Og processen h
og hård og endda opgiv
Men den har også givet
 Arbejdet
ansvarsgruppe for et år 
nyfødt manuskript, ove
og håb – håb om at få f
vet og håbet om at net
nuskript og idéer fik en
kommende skoleår. Plu
dér, begejstrede og hå
3.g’ere i fuld gang me
musical og med 30.000
den fra skolens side. 
muligheder åbnede sig

vi stod med det højeste musicalbud-
get til dato, et færdigt manuskript og 
auditions for døren i september. 
 Mange håbefulde og 
talentfulde elver mødte op til hen-
holdsvis skuespil-, sang- og danse-
auditions, men kun få gik videre til 
den endelig udfordring: Selve musi-
calen.  

bl.a. til Frederiksborg Slot med hele 
filmholdet, og Falck Stationen i Hil-
lerød hjalp os med at filme en ulykke 
med ambulance, udrykning og det 
hele. Der blev ikke sparet på nye 
idéer. 

Et stort pres blev også 
langt på især skuespillernes skuldre. 
De 17 engagerede elever skulle ikke 

kun møde 3 gange om 
ugen til intens øvning, de 

  
åbentligt ikke 
 forhåbentligt 
 – og måske 

en tro stod 
live styret af 
 og skrevet af 
ar været lang 
ende til tider. 
 os meget.  
 startede i en 
siden. Med et 
rflod af idéer 
ørt det ud i li-
op vores ma-
 chance i det 
dselig stod vi 
befulde 2. og 
d vores egen 
 kr. ved hån-

En verden af 
 for os, mens 

Hvert år har elever 
stået for skolens musical, og det var 
derfor sikkert, at vi på en eller anden 
måde nok skulle komme i land. Men 
vi stod med et helt nyt, moderne ma-
nuskript, en ansvarsgruppe på 5 per-
soner, der skulle blive enige om alt, 
30.000 kr. og store forventninger 
presset ned over vores skuldre, så vi 
havde vores tvivl.  

Stykket var moderne, 
havde ikke overnaturlige væsner, in-
gen magi, ingen eventyrtræk; Bare 
ren og skær virkelighed, som vi skul-
le få til at fungere på scenen. Derfor 
prøvede vi scenemæssigt nye ting af 
for at understøtte det moderne. Vi 
lavede en hel ny scene med højde-
forskelle, og som noget helt nyt ind-
drog vi skolens mediefagselever til 
at lave små filmsekvenser til stykket. 
Med nogle af skuespillerne tog vi 

skulle også arbejde hårdt 
på deres karakterer. Under 
hele processen brugte vi 
øvegangene på dels 
øvning af scener, men 
også skuespilteknik. Alt 
fra små dramalege til dyb 
ransagelse af rå følelser 
blev prøvet af, og 
skuespillerne måtte finde 
afkroge af sig selv til 
deres karakterer. For med 
stykkets fokus på virke-
lighedens teenager med 
identitetskrise, med tvivl 
om egen seksualitet og 

kampen om at passe ind, måtte skue-
spillerne bruge dele af sig selv til at 
forstå sin karakter bedre. Den enor-
me udvikling, de i det sidste halve år 
har været igennem, har medført 
stærke venskaber, erfaringer og ikke 
mindst engagement, som i den grad 
kan bruges i fremtiden.  
Alle var med til at trække skibet i 
land, da forestillingerne endelig løb 
af stablen d. 29. januar – 1. februar. 
Næsten 100 medvirkende i form af 
ansvarsgruppe, skuespillere, sangere, 
dansere, bigband, kor, mediefolk, 
sminkører, kostumepiger, multi-
tools(sceneteknikere) og lyd & lys-
mænd, var med til at gøre oplevelsen 
hele processen værd – og noget vær-
difuldt at huske tilbage på.  
Camilla Gürtler, 2m, instruktør 
manuskriptforfatter 



1.w på udvekslingsrejse i Berlin med fagene tysk og dansk 
 
En duft af Sjokade 
Jeg sidder i bilen på vej fra den 
tyske skole. Hele klassen er 
blevet fordelt til de forskellige 
tyske familier, og nu vi spredt 
for alle vinde. Jeg føler mig ret 
alene. Moderen sidder på 
forsædet, jeg sidder bagi ved 
siden af ”min” tysker, som jeg 
betragter, lidt i smug. Hendes 
lillebror sidder på forsædet. 
   Bilen er en lille, mørkegrå 
Mercedes, og indeni er der lagt 
regnbuefarvede tæpper på 
sæderne, og på klappen over 
bagagerummet er der en masse 
forskellige bamser. Der lugter, 
som når man stikker hovedet 
ned i et lidt nusset fleece-tæppe 
eller en gammel bamse. 
   Moderen, som jeg senere 
finder ud af hedder Anke, 
spørger, hvad jeg spiser til 
morgenmad. ”Øh, bare brød 
eller Cornflakes,” svarer jeg på 
gebrokkent tysk. Jeg havde 
næsten glemt, at jeg er i 
Tyskland. Jeg betragter husene, 
der farer forbi udenfor. De fleste 
er store huse med lejligheder, og 
mange er gamle og slidte. Men 
der er også helt nybyggede 
ejendomme, ser jeg. Jeg tænker 
på, hvor jeg mon skal bo. 
   Familien snakker lystigt med 
hinanden, og engang imellem 
stiller Anke mig et spørgsmål, 
som jeg svarer lidt befippet på, 
for jeg opgiver at følge med i, 
om de taler til mig eller 
hinanden. Jeg får set en masse af 
Berlin, mens vi kører. 
   Da vi kører videre, sidder vi 
fast i en bilkø. Men efterhånden 
når vi igennem. Mor og datter 
driller hinanden, mens vi kører. 
Nu er vi i en lille by med huse i 
stedet for lejligheder. Anke 
svinger ind ad en vej, og drejer 
så til højre, derefter til venstre, 
og til venstre én gang til inde i et 

område af huse, hvor vejene 
ligner hinanden fuldkommen. 
Jeg ville ikke kunne finde vej ud 
igen, da bilen omsider stopper 
foran et gråbrunt, lille hus. ”Das 
ist unsere Haus,” siger Anke og 
peger. ”Schön,” er det eneste jeg 
kan finde på at sige, og jeg 
tænker, at de må opfatte mig 
som en evnesvag, der kun svarer 
med enstavelsesord.    
Jeg bliver ført ind i entreen, og 
det første indtryk er en sød duft, 
der rammer mig. Det lugter, 
ligesom da min venindes mor 
lavede boller med Sjokade, en 
norsk smørechokolade, til mig 
og min veninde, da vi var små. 
Jeg føler mig helt hjemme i 
denne velkendte duft. 
   Det næste indtryk: en entre, 
der er fyldt med sko, tasker og 
jakker på gulvet. Trappen er 
dækket af en løber, væggen er 
malet blå med skyer, eller også 
er det hav og himmel, og der er 
sat gipsfigurer af fisk og 
søstjerner på væggen. Anke 
viser mig ind i stuen, der også 
har gulvtæppe, gardiner af flere 
lag, bløde sofaer og en masse 
nips og et hjørne med planter. 
Det virker bestemt som en 
hyggelig familie med alt dette 
nips, bamser og lidt rod, der 
hersker i hjemmet. 
 
Das jüdische Mahnmal  
Torsdag skulle vi på byvandring 
og bl.a se det jødiske 
mindesmærke. Det består af en 
masse betonklodser i forskellige 
højder, hvorimellem gange 
bugter sig op og ned. Da jeg gik 
alene rundt mellem 
betonklodserne, fik jeg en masse 
sanseindtryk, og jeg følte, at 
monumentet virkede på mig. Vi 
startede med at stå i et hjørne af 
pladsen, og jeg lagde mærke til, 
at man havde et rigtig godt 

overblik, da man kunne se 
husene på den anden side. 
Alligevel gjorde monumentet, at 
det virkede uoverskueligt at nå 
frem til det sted man så på, på 
grund af alle søjlerne. Når man 
gik ind i monumentet, løftede 
det sig over en, og man mistede 
overblikket jo tættere på midten 
man kom. Man fik en 
klaustrofobisk fornemmelse af 
søjlerne, og enkelte steder brød 
de deres eget gentagne mønster 
og var pludselig lidt skæve. Der 
kom en hel masse af sådan nogle 
fornemmelser og sanseindtryk 
og det gjorde, at man følte sig 
lidt ensom, fortvivlet og uden 
mål. Nu skinnede solen 
heldigvis, men jeg lagde mærke 
til, at det var rart at komme ud 
fra disse søjlers midte, da det 
oplevedes som, at solens stråler 
ikke ordentligt kunne trænge 
ind. 
 
Det jødiske museum. 
På denne tur kom vi i klassen 
også ud og opleve forskellige 
museer i Berlin. En af dem var 
Det Jødiske Museum, som gav 
mig en stor oplevelse. Da vi 
ankom til museet, lagde jeg 
mærke til museumsbygningen, 
som fortalte en historie. Nemlig 
jødernes historie bl.a.under 
anden verdenskrig. Jeg så på 
bygningen og opdagede, at der 
var mange aflange vinduer, disse 
var alle helt sorte. Jeg fik også at 
vide, at hvis denne bygning sås 
oppefra, var den formet, som en 
jødestjerne der var brudt. Dette 
fik mig til at tænke over, hvad 
arkitektens formål var med det 
her. Den ødelagte og splittede 
jødestjerne: et symbol på 
jødernes vilkår.  De sorte ruder 
så jeg som smertelige sår. Det 
var helt tydeligt at se, at 
arkitekten ville formidle 



jødernes historie igennem 
bygningen.  
Også indenfor i museet blev jeg 
optaget af arkitekturen. På et 
tidspunkt blev vi ledt ind i et 
mørkt rum, lavet af beton. Her 
var der højt til loftet, og højt 
oppe fra et hjørne kom der en 
stribe lys frem, der virkede som 
om, det var langt borte. Jeg 
vendte mig om og opdagede, at 
der var en trappe. Den sad 
så højt oppe, at ingen 
kunne nå den. Da jeg stod i 
dette rum, følte jeg mig 
indespærret. Jeg kunne se 
meget dårligt, og der føltes 
fugtigt. Jeg bemærkede, at 
lyset og trappen kunne give 
falske forhåbninger om 
frihed og overlevelse. 
 
Berlin Unterwelten 
Der var også små 
hospitalsrum med medicin, 
og senge. Man har haft 
behandlinger af sygdomme, 
krigsskader, fødsler og 
dødsfald. Hovedsageligt 
var opholdsrummene ikke 
proppet med senge, men 
med små bænke i alle 
hjørner, hvor hundreder af 
borgere måtte deles om d
begrænsede mængde 
Kvinder, børn, mænd og gam
sad i rum som disse i flere tim
De sov, og de vented
Ansvarlige for kamrene hav
placeret tre stearinlys i et syste
der skulle måle mængden af 
Hvis det nederste gik ud, sku
man holde børnene væk derf
Gik lyset ud i midten, sku
man løfte børnene og rejse s
op. Gik det øverste ud, ville d
ikke være ilt tilbage, og m
blev nødt til at forlade rumm
Derfor var det meget farligt 
kamrene var så fyldte und
angrebene på Berlin, 
mængden af ilt ikke var nok 
de tusinder af tilflugts søgende

Jeg oplevede mange forskellige 
følelser. Først tænkte jeg over 
hvor klaustrofobisk det måtte 
føles at sidde dernede længere 
tid af gangen, sammen med 
tusinde andre skræmte borgere. 
Derefter kom tanken om, at i de 
rum havde mennesker fra anden 
verdenskrig ventet – på døden 
eller livet.  
 

billetter. Glassene klirrer langs 
fliserne, folk er i højt humør. 
Pinks musik flyder ud gennem 
højttalerne… 
Som to små børn, der har fået 
for meget sukker, vælter vi ind i 
salen, eller det vil sige – salen 
vælter mig. Ikke nok med at 
bygningen er så stor at jeg ikke 
ordentligt kan se menneskene på 
den modsatte side, jeg bliver 

overvældet af en stemning, 
jeg aldrig har mødt før. 
en 
ilt. 
le 

er. 
e. 

de 
m 

ilt. 
lle 
ra. 
lle 
ig 
er 
an 
et. 
at 
er 
da 
til 
.   

En aften 
Aftenen brugte jeg på at se 
Berlin sammen med min tyske 
værtsfamilie. Det var 
fængslende at høre min tyskers 
far fortælle om sine minder fra 
Øst Berlin, hvor han er vokset 
op. Vi gik Under Lindene og 
fandt et sted at spise. Da jeg 
kom hjem, faldt jeg om af 
træthed. 
 
Til koncert 
Hvor er det dog koldt! Vinden 
river og flår i min ellers 
vindtætte jakke, mens folk i 
køerne vælter ind i varmen. Jeg 
står på en kæmpe plads med min 
tysker Jacqueline og tripper, i 
håb om at vi kan få fat i nogle 

Selvom koncerten ikke er 
begyndt synger folk hendes 
sange – i kor – og dem der 
har ståpladser skaber en 
bølgeformation. Det er helt 
fantastisk, det er næsten 
surrealistisk. 
 
Farvel og på gensyn 
Hjemrejsen var lang. Vi 
sagde farvel til vores 
tyskere, og så skulle man 
ellers ind og sove i bussen. 
Som sagt synes jeg det var 
hårdt, fordi man var på hele 
tiden. Man var ude det 
meste af dagen, og når man 
kom hjem, så var man 
stadig på overfor den tyske 
familie. Min krop var 

derfor helt færdig, da vi kørte 
hjem. Flere hostede, og alle ville 
bare gerne slappe af. Efter 
færgen begyndte folk at vågne 
lidt, og der bredte sig en livlig 
snak og grin i hele bussen. Folk 
begyndte at snakke om de 
oplevelser de havde haft, alle var 
enige om, at det havde været en 
fantastisk tur. Nu håbede vi, at 
vi kunne give tyskerne en lige så 
god oplevelse, når de kommer 
og besøger os. 
 
Christine, Astrid, Søren, 
Hannah, Sanne og Sara H  
(red. Pernille Reumert) 



KALENDEREN 
 

April 
Uge 16 1hf ksh-projekt 
Ons.15. 1g løbeevent 12:00 
Tors.16. Drama i kantinen 19:00 
Fre.17. Skolens fodboldturnering 
 Sidste CU-fest 
Uge 17 2g SRO 
 2hf eksamensprojekt 
Tir. 21. Dramaaften 19:00 
Ons.22. Forårskoncert 19:30 
Tor.23. Forårskoncert 19:30 
Fre.24. Sidste Q-aften 
Uge 18 2g SRO 
Man.27. 2hf afleverer Eksamensprojekt 10:00 
              
Maj 
Fre.1. Fejring af sidste skoledag 14:00 
Ons.6. Sidste skoledag 2hf/3g 

Eksamen offentliggøres 
Uge 21 1hf mini SSO 
Fre.22. Sidste skoledag 2g 
 

Juni 
Uge 23 1g da-/hi-opgave 
Tor.4. 1g afleverer da-/hi-opgave 
 Sidste skoledag 1g/1hf 
Ons.24. Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.25. Afslutning 1g/2g/1hf 13:00 
Fre.26 Translokation 2hf 9:00 
 Translokation 3g 11:00 
 
August 
Ons. 12. Første skoledag efter ferien 
 1g/1hf møder kl.9:00 
 2g/3g/2hf møder kl.9:45 
Fre. 21. Fest for nye elever og deres forældre 

18:00 
 
Efterårsferie: 12.-16. oktober (incl.) 
 
 
Juleferie : 21. december – 1. januar (incl.)
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