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Leder

I avisernes agurketid vågner som regel interes
sen for sider af det danske skolesystem. Somme
ren står for døren, og noget skal der jo skriv
es om på sommersiderne. Og mens der bliver ta
get mål til HF- og studenterhuer rundt omkring 
i hjemmene, kan man jo passende tromme en række 
mennesker sammen i bekymrede og samvittigheds
fulde kronikker omkring skolen, karaktererne og 
eksamenssystemet. Der er stadigvæk tid til lidt 
alvor i spalterne. Men når vi Sankt Hans, ja så 
ebber det hele, ud i malende beskrivelser af, 
hvad de unge mennesker skal have på af tøj i 
hestevognen og omkring punchebowlen.

Det sidste års tid adskiller sig en del fra de 
øvrige sæsoner. Skolen i almindelighed, og gym
nasieskolen i særdeleshed, har været "godt stof" 
hele året rundt. Overdragelsen af statsskolerne 
til amterne, diskussion om dalende tilmelding, 
klassekvotienter og nedlæggelser har holdt gry
den i kog. Og som krydderi har der været de i- 
delige katastrofekronikker, hvor gymnasiet en
ten bliver beskrevet i skæret af Scherfigs "Det 
forsømte forår" eller som en gammel tante på 
dødslejet uden den nødvendige moderne medicin i 
form af datalogi og informatik.

Gymnasiet og HF er nok i krise, hvilket jo ikke 
er så mærkeligt, når man- tænker på det samfund, 
det er en del af. Uddannelse som sådan er under 
debat. Man står på tærsklen til en helt anden 
verden end den, som skabte vort nuværende uddan
nelsessystem. Ja selve vor definition på under
visning og uddannelse er i støbeskeen. Uddanner 
vi mod et veldefineret mål eller produkt? Eller

(forts, næste side)
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(forts.)

er uddannelse en proces, en dannelse og op
dragelse til samfundet, med alle dens uklare 
og diffuse aspekter? Ønsker vi at producere 
specifikke uddannelser, beregnet på bestemte 
jobs? Eller ønsker vi stadig at bibeholde 
traditionen med, at man skal vide lidt om 
alt?

Det er en sund problematik. Og egentlig me
get gammel. Og bliver den diskussion ført 
rigtigt, uden alt for mange fordomsfulde og 
sure opstød fra begge sider, kan den være 
konstruktiv indenfor alle kroge og vinkler i 
det danske skolesystem. Den har nemlig noget 
at gøre med det, man med et fint ord kalder 
for antropologi - d.v.s. hvad man forstår 
ved et menneske. Og det er fantastisk væs
entligt _at det bliver bragt på bane i en tid, 
hvor gårsdagens menneskebegreb står i fare 
for at forsvinde i den teknologiske udvik
ling. Og hvor der stadigvæk bliver flere og 
flere, som skal skabe sig en menneskelig 
tilværelse i en umenneskelig arbejdsløshed.

Derfor må man sige til gymnasieskolens mange 
kritikere, at her i VOR dagligdag, i under
visningen og det sociale samvær, møder elev
erne skiftende tiders og forskellige fags 
menneskebegreber. Og selv om denne mangfol
dighed kan virke overvældende og pluralis
tisk, så udstyrer den eleverne med en bredde 
og et perspektiv, der gør dem kvalificerede 
til at blande sig i debatten og kampen om, 
hvorledes det fremtidige samfund skal udfor
mes .

Red.
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Birkerød Statsskole
SøNDERVANGEN 56, 3460 BIRKERØD

Tlf. (02) 81 02 56

Træffetid: Kontoret åbent 08.00 - 15.00
Rektor træffes 12.10 - 13.00 (undtagen onsdag)

Udenfor skoletid: Rektor Erik Jørgensen (02) 82 01 16
Pedel Kristian Olesen (02) 82 03 67

Elevtelefon: (02) 81 60 64
Lærerværelset: (02) 81 57 12
Kantinen: (02) 81 04 74
Kostskolekøkken: (02) 81 08 11
Kosteleverne: (02) 81 00 29

BIRKERØD STATSSKOLE var oprindelig en privat kostskole, oprettet 
den 14. april 1868 af Johan Mantzius. I 1920 blev den private skole 
statsskole. I 1967 flyttede statsskolen til den nuværende adresse. 
Og i 1986 skifter statsskolen ejer og bliver amtsskole.
Skolens elevtal udgjorde pr. 25. august 1983 707 elever, som var 
fordelt på 29 klasser: 9 sproglige og 14 matematiske gymnasieklas
ser samt 6 HF-klasser.
I gymnasieafdelingen undervises der på 3 sproglige grene og 5 mate
matiske. I august 1984 optages der 163 elever i gymnasiet, fordelt 
på 2 sproglige og 4 matematiske klasser, og der optages 103 HF-kur- 
sister fordelt på 4 klasser.
Personalet ved Birkerød Statsskole består af en rektor og ca. 70 
lærere. Hertil kommer 3 sekretærer, kantinebestyrer og -medhjælp, 
pedel og -medhjælp, økonoma, oldfrue og et antal deltidsbeskæftig
ede medarbejdere.
I 1983 kostede det små 23 millioner at drive skolen (og kostskolen). 
Den tungeste post på budgettet var udgiften til lønninger, som ialt 
beløb sig til 19 millioner. De ca. 70 lærere arbejdede i 140.000 ti
mer, hvorfor de fik udbetalt 16 millioner. De resterende 3 million
er på lønningsregnskabet fordelte sig med et par millioner til pe
del, kostpersonale og kontorpersonale mv., samt en 700.000 til ren
gøring .
Til læremidler og inventar var der en lille million, til kontorhold 
en 100.000 og til bygningsdrift iøvrigt (olie, el, småreparationer) 
en 2% million.
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Skolens administration
Rektor
Lærerrådsformand

: Erik Jørgensen
: Adjunkt Bue Tage Andersen

Sekretærer : Overassistent Dorte Errebo
: Kontorassistent Birthe Kargaard
: Kontorassistent Jytte Sessingø

Administrativ inspektion : Adjunkt Niels Härtling 
: Lektor Inger Østergård

AV-inspektor : Adjunkt Mogens Jensen
Bogi nspektion : Adjunkt Bent Egaa Kristensen 

: Lektor Elly Sjølin
Økonomiinspektor : Lektor Per Bruun Jørgensen
Biologisk samling
Fysisk samling 
Geografisk samling 
Kemisk samling

: Adjunkt Gudrun Wium-Andersen
: Adjunkt Erik Joost
: Lektor Per Bruun Jørgensen
: Lektor Gunner Thomsen
: Lektor Lisbeth Strange

EDB-vejleder : Lektor Gunnar Kindler
Bibliotekar : Adjunkt Bo Tao Michaelis
Skemalægger : Adjunkt Søren Herskind
Studievejledning, gymnasiet : Adjunkt Birgitte Sundbo

: Adjunkt Steen Vidø
: Lektor Ole Østerberg

Studievejledning, HF : Adjunkt Betsy Conradsen
: Adjunkt Henrik Ljungberg

Studielektorer : Lektor Emmy Greve
: Lektor Hans Jacobsen
: Lektor Asger Sørensen
: Lektor Lauge Sørensen
: Lektor Alfred Terp

Kantinen : Kantinebestyrer Grethe Knudsen 
: Else Kristensen

Kostinspektion : Adjunkt Steen Bredsdorff
: Adjunkt Gregers Aagaard Hansen
: Adjunkt Jesper Nielsen
: Adjunkt Inge Vinten

Oldfrue : Tonna Hansen
Økonoma : Gerda Rasmussen
Pedel : Kristian Olesen
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Sproglig linje bør ændres!
Samtale med Henrik Meyer

Henrik Meyer har trukket sig 
tilbage efter mere end 40 års 
arbejde i statens tjeneste. 
Redaktionen af BIRKERIDS op
søgte ham i rækkehuset på Bak
kedraget, hvor han har boet i 
over 30 år sammen med Ruth, og 
efter at vi havde nydt en fro
kost, som beviste at Henrik 
har et godt tag på at lave 
kryddersnaps, satte vi os ind 
til kaffen og cerutterne med 
en stak fotografier af hen
farne tiders jakkeklædte og 
mandigt udseende lærere for at 
få en snak om gymnasieskolens 
fortid og fremtid.

Der var ikke mange kvindelige lærere 
dengang?

Nej, i mange år var der kun 3. 
Det hang sammen med at Birke
rød Statsskole var kostskole 
for drenge. Indtil vi flyttede 
til de nuværende bygninger i 
1967 var skolen også kun halvt 
så stor, som den er nu - og 
det var inklusive mellemskolen 
(6. - 9. klassetrin). I selve 
gymnasiet var der en 200 ele
ver - almindeligvis 3 studen
terklasser: 1 sproglig og 2 
matematikere.

Hvordan blev du egentlig ansat her?

HENRIK Martin Schall MEYER, 
født 1917. Mag. scient, s cand. mag. 
1940 i matematik, fysik, kemi og a- 
stronomi. Timelærer ved Vordingborg 
Gymnasium 1941-43, konst, adjunkt 
ved Birkerød Statsskole 1943, lærer 
ved den danske skole i bund 1943-45, 
adjunkt ved Birkerød Statsskole 1946, 
lektor 1957, superlektor 1958.

Censor i matematik ved Århus Univer
sitet 1958. Formand for Matematik
lærerforeningen 1957-66. Fagkonsu
lent i matematik 1971-78. Lærerråds
formand ved Birkerød Statsskole 
1982-84. Har udgivet "Elementær ma
tematik" sammen med Fenchel, .Randest 
og Neerup.

Ja, det var ikke så let. Man 
skulle den lange vej fra an
sættelse som timelærer over an
sættelse som 'adjunkt på prø
ve1 til fast ansættelse. Og så 
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var der jo en betydelig ar
bejdsløshed dengang, omtrent 
som nu: stor blandt humanister 
- og mangel på matematiklærere. 
Så efter at jeg havde taget 
pædagogikum i efteråret 1940 
- uden løn, det var dengang - 
var jeg flyvende vikar i for
året 1941 i København, Århus 
og Vordingborg. Jeg var jo fri 
og ubunden. I Vordingborg var 
jeg glad for at være, så jeg 
blev der som timelærer i to 
år. Men efter de to år kunne 
jeg ikke blive fastansat, for 
dengang lavede man ikke faste 
stillinger - adjunkturer - 
blot fordi der var timer nok 
til det.

I 1943 blev der så opslået en 
stilling ved Birkerød Stats
skole, og den fik jeg. Der var 
stor bitterhed, kan jeg huske, 
blandt skolens timelærere over 
at der kom én udefra og fik et 
adjunktur, men det kunne ikke 
nytte noget, for jeg undervis
te jo i mangelfag. Så jeg blev 
'adjunkt på prøve', som det 
hed, og det kunne man kun være 
i to år, hvorefter man enten 
skulle fastansættes eller af
skediges. Men i oktober 1943 
måtte jeg flygte til Sverige 
og kom først tilbage efter kri
gen - i Sverige underviste jeg 
på den danske skole i Lund - 
så først i 1946 kunne jeg ef
ter afsluttende prøve blive 
fastansat. Og jeg har været

her siden.

UNDERVISNINGSREFORMER OG OPRØR

Du var formand for Matematiklærer- 
foreningen i de år, da man gennem
førte den store gymnasiereform 
(“Den røde betænkning", I960)?

Ja, der skete enormt meget med 
matematikundervisningen i de 
år - det mindede i omfang lidt 
om,' hvad der siden, med 1971- 
reformen, skete med danskunder
visningen. Mange matematiklæ
rere syntes, at nu gik verden 
da under.

For eleverne på matematisk lin
je var det to væsentlige nyhe
der, at der blev indført vek
torregning og sandsynligheds
regning. Og samtidig blev der 
indført et nyt 'sprog', så at 
sige, en ny måde at tale om 
tingene på. Man kan godt sige, 
at matematikken blev mere ab
strakt.

Vi arrangerede en mængde efter
uddannelseskurser - bl.a. også 
for folkeskolelærere; det var 
før Lærerhøjskolen kom i gang. 
Og der blev udgivet nye lære
bøger; jeg udgav selv "Elemen
tær matematik" sammen med Fen
chel, Randest og Neerup.

Mærkede I noget til ungdomsoprøret 
dengang i tresserne?

Det var oprørsår på mange må
der, og mange af lærerne havde 
da svært ved at leve med det.
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Det var også i 1967 at vi flyt
tede herud og blev en meget 
større skole, fik mange nye 
kolleger, ny rektor - og HF. 
Det krævede omstilling.
Som fagkonsulent i matematik 
fra 1971 fik jeg ungdomsoprø
ret på nært hold. Daværende 
undervisningsdirektør Sigurd 
Højby mente jo, at der skulle 
være elever med i det udvalg, 
som lavede 1971-reformen, og 
de gav os en del bryderier med 
deres forestillinger om hvad 
der burde gøres. Men de var 
stærke nok til at sætte deres 
præg på bekendtgørelsen, og 
der kom fx til at stå i for
målsparagraffen for 'matematik 

for sproglige’, at "eleverne 
skal lære at forholde sig kri
tisk til anvendelsen af mate
matik indenfor andre fagområ
der". Det er slet ikke et ri
meligt krav at stille, når man 
har at gøre med et 2-timers 
fag - og eleverne iøvrigt ikke 
har andre naturvidenskabelige 
fag. Derimod var det udmærket, 
at matematikundervisningen blev 
gjort mere anvendelsesoriente
ret.

DET SÆREGNE VED MATEMATIK

Har det skabt vanskeligheder for ma
tematikundervisningen, at det efter
hånden er en meget stor del af en 
ungdomsårgang, der kommer i gymna
siet?
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Det store problem hænger sam
men med ændringen i folkesko
lens matematikundervisning: 
eleverne i l.g kender ikke ma
tematik som en abstrakt lære
bygning .

I gamle dage havde alle elever 
lært geometri og kendte til 
aksiomer, sætninger og beviser. 
Men det er ikke rigtig sagen 
mere i folkeskolen, hvor man 
mere har opfattelsen af, at 
matematik skal være noget med 
erfaringer. Man lader eleverne 
erfare noget vedrørende tal og 
geometriske konfigurationer, 
men man undlader at opøve ræ
sonnementer på grundlag af 
disse erfaringer. Det er sør- : 
geligt, for det er netop noget I 
af det karakteristiske ved fa- ; 
get matematik. Uden abstraktio
ner, og deduktioner udfra ab
strakte begreber som man defi
nerer, bliver det ikke til ma
tematik i den klassiske for
stand. Det betyder, at vi i 
gymnasiet må begynde helt for
fra og må få den side af faget 
til at træde kraftigt frem.

Bar alle eleverne brug for matematik 
i den klassiske forstand, når elev
erne udgør 40—60% af en ungdomsår- 
gang?

Meningen med matematikundervis
ningen i en almen uddannelse må 
være, at man præsenterer elev
erne for det, der er særegent 
for faget. Og det er altså det

teher, som går tilbage til Pla
ton, og som stadig har gyldig
hed.

Står elevernes udbytte af matematik
undervisningen i rimeligt forhold 
til indsatsen.

Udbyttet kan ofte synes pau
vert. Men skal man overhovedet 
have udbytte af at beskæftige 
sig med matematik kræver det 
arbejde og tid, og den tids
ramme, vi har, er blevet beskå
ret ret kraftigt, - også i 
folkeskolen, hvor den er gået 
30% ned i forhold til tidlig
ere. Det gør man ikke ustraf
fet.

Det er selvfølgelig udmærket, 
at alle elever i dag får mate
matikundervisning, - det var 
jo ikke tilfældet tidligere. 
Men fordi alle skal have det, 
skal alle ikke have lige me
get, for der er sandelig for
skel på, hvad elever kan. Og 
hvis man ikke giver dem pro
blemer at bide i, mister faget 
enhver interesse.

Jeg ved fra mig selv, at noget 
af det mest spændende i mate
matik er problemløsning. Det, 
at man kan sige: her har jeg 
arbejdet med et problem, og nu 
har jeg også løst det. Det 
tror jeg egentlig er det, der 
skal til for at skabe interes
se om faget.
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I en undervisningssituation er 
det altid bedst at begynde med 
et helt konkret problem, som 
ikke er helt let at løse; kon
krete problemer er inciterende. 
Man prøver så at bygge noget op, 
som kan løse dette problem, - 
og man finder ud af, at løs
ningsmåden kan bruges på helt 
andre problemer. Det er det 
rent formelle, der er hovedsa
gen i matematik, og i virkelig
heden det der gør, at matema
tik kan anvendes■

Der er konntet mange flere piger på 
matematisk linje i gymnasiet i de 
sidste 20 år - roen drengene er bedst 
til matematik. Hvorfor mon det?

Jeg ved det sørme ikke - men 
det er jo rigtig nok! Jeg har 
nu haft mange udmærkede piger 
i faget, så jeg kan ikke tro, 
at det er noget kønsbestemt, 
- at drengenes abstraktions
evne skulle være større. Der 
har været nedsat flere arbejds
grupper, som har drøftet sagen, 
men uden at nå til et endegyl
digt resultat. Drengene er og
så bedst til fysik - altså i 
det hele taget bedst i de na
turvidenskabelige fag. Man må 
nok finde årsagen et sted i op
dragelsen eller i den alminde
lige kulturbaggrund.

en ren pigelinje, mens drengene 
mere og mere entydigt søger ind 
på matematisk linje. Der kan 
være gode- grunde til at søge 
ind på matematisk linje, hvis 
man udelukkende sammenligner 
de to linjer med hensyn til ad
gangsgivende kompetence: mate
matisk linje giver adgang til 
en hel del, som sproglig linje 
ikke giver adgang til, mens 
derimod sproglig linje ikke gi
ver adgang til noget videre 
som matematisk linje ikke også 
giver adgang til.

Det er en skævhed, som hænger 
sammen med fagstrukturen på de 
to linjer: på matematisk linje 
har man 5 timer engelsk/tysk 
og 11 timer fransk/spansk. Ialt 
altså 16 timer fremmedsprog - 
mens man på sproglig linje kun 
får 5 timer matematik, samt 
lidt geografi og biologi i hhv. 
1. og 3.g.

Det giver en skæv almendannel
se. Det er helt urimeligt, at 
de sproglige ikke orienteres 
bredere i 'naturlære'. Og den 
matematik, de får, er i sig 
selv for spinkel.

Kan man.sige, at hvis de sproglige 
kun skal have nogle få timer almen- 
dannende ’naturlære' - så skal det 
ihvertfald ikke rare især matematik?

SPROGLIG LINJE BØR ÆNDRES

Vi ser iøvrigt nu, at sproglig 
linje er ved at udvikle sig til

9
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lavt - det er jo over tre år 
og ud af ialt ca. 90 timer.
Jeg er ikke så begejstret for



det, der kommer ud af sproglig 
matematikundervisning i vore 
dage, og jeg tror at eleverne 
ville blive lykkeligere ved et 
integreret..kursus. i .'.naturlære ' . 
Det har man da også forsøgt, . 
bl.a. på Nørre G-, hvor man . 
har integreret matematik/fysik 
og biologi/geografi. Det ville 
være udmærket at gøre noget i 
den retning, - det ville styr
ke alle fagene.

Kunne det ikke være en løsning, hvis 
man først delte eleverne i sproglig 
og matematisk linje efter et ’basis
år' i l.g?

Jeg er så gammeldags, at jeg 
synes det er en god ide at de
le allerede fra l.g. Men sprog
lig linje bør ændres efter de 
ovennævnte retningslinjer.

Hvis man iøvrigt laver 'basis
år', som du siger, bliver det 
vanskeligere at opnå de høje 
niveauer på matematisk linje, 
som vi har idag. Og det skal 
man ikke smide væk, - dér har 

10

vi stadig noget, som har kva
litet.

Jamen, er det ikke alt for få elever, 
som får brug for de høje, matematis
ke niveauer i en videregående uddan
nelse? Skulle man så ikke satse mere 
på en bred almendannelse?

Det er ret få, ja. Men med det 
høje niveau får man også en 
god almendannelse. En speciali
sering, hvor man på væsentlige 
områder når væsentligt mere i 
dybden, er værdifuld - og al- 
mendannende.

DEMOKRATISERING - OG SPLITTELSE

Du har talt noget om de faglige re
former, som prægede 1960'erne. Hen 
de år var jo også præget af kampen 
for demokrati på arbejdspladsen?

Ja, oprettelsen af lærerråd - 
og elevråd - o. 1970 var en 
frugt heraf, og i de sidste 
par år har jeg selv haft for
nøjelsen af at være lærerråds
formand. Dog en blandet fornøj
else. Som Højby sagde engang: 
"Demokrati er en herlig ting, 
- det er bare så satans besvær
ligt!" Og Birkerød Statsskoles 
lærerråd har ikke været nogen 
let dame at danse med. Det er 
ikke let at leve op til de de
mokratiske idealer, og somme 
tider går det efter Parkinsons 
model, at tidsforbruget i læ
rerrådet er omvendt proportio
nal med sagens relevans.

Hvad gjorde man før der blev opret
tet lærerråd?f
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Dengang var der jo ingen pro
blemet; Rektor afgjorde sagen, 
og så var der ikke mere at 
snakke om - men man kunne skum
le i krogene. Vi blev forskå
net for alle disse møder, men 
bagsiden var naturligvis, at 
det var rektors holdning til 
skolen og til enkelte lærere oc 
deres interesser der afgjorde 
sagerne.

Det var også i 1960'eme, at elever
ne fik flere grenvalgsmuligheder. 
Havde det ikke også negative sider?

Vel nok. De kommer fra folke
skolens faste klasser til det 
mere splittede liv her - og 
skal endda vandre fra klasse 
til klasse, har kun fast stade 
i centralgarderoben, som ikke 
er det mest hyggelige sted.

Men selve skoledagens opdeling 
i mange enheder er nok et stør
re problem. Man begynder på et 
emne, og når man er kommet godt 
i gang - så ringer det, og man 
skal styrte sig over noget an

det . Det er en utålelig hakken- 
i-stykker, som ingen voksne 
mennesker ville finde sig i. 
Ja, lærerne skal jo, men...

Det må ændres. Det ville være 
godt for både elever og lærere, 
hvis dagen kunne deles op i 
2-r3 arbejdsperioder.

Skulle man så bevare de fag, man har 
nu, eller skulle man arbejde med in
tegrerede fagblokke og i projektform?

Jeg er ikke tilhænger af, at 
man alene arbejder i projekt
form. Når man skal lære noget 
grundlæggende, er det ikke ar
be jdsøkonomisk fornuftigt at 
gøre det i et projekt. Det ta
ger simpelthen for lang tid. 
Men når man har fået hold på 
'værktøjet', igennem en syste
matisk undervisning i 'den 
klassiske videnkan man få me
get ud af projektorienteret 
undervisning. Det er min erfa
ring, bl.a. udfra mit kendskab 
til forholdene på RUC.
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GYMNASIETS BALLAST?

Hvad er den vigtigste ballast, man 
får med fra gymnasiet og HF?

Det var dog et drilagtigt 
spørgsmål. Men det er en vig
tig, almendannende faktor, at 
eleverne bliver præsenteret 
for så mange forskellige ting. 
De 2-3 år udvikler dem både 
menneskeligt og kundskabsmæs
sigt, og vi lærer dem en vis, 
kritisk holdning til mange ting 
i samfundet. Det er nok noget 
af det væsentligste: at vi gør 
eleverne bedre skikkede til at 
møde samfundet med større mod
standskraft.

Hvis det er det vigtigste - er gym
nasiet så overhovedet bygget til det? 
Man siger jo netop ofte, at gymnasiet 
er skrækkelig isoleret fra samfundet 
iøvrigt?

Ja, men det synes jeg ikke er 
rigtigt. Man tænker i den for
bindelse med 'samfundet' på no
get snævert politisk-økonomisk. 
Men samfundet er meget mere 
end. det, og gymnasiet er meget 
mere end samfundsfag. Skulle 
man gøre samfundsfag til det 
centrale fag i gymnasiet, vil
le gymnasiet blive for snævert 
- og også for.kedsommeligt, sy
nes jeg. Der er så mange andre 
sider af den kultur, vi lever 
i, som er mere væsentlige og 
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spændende end netop det. Det 
er nu min holdning.

Er det svært at blive gammel i lærer
jobbet?

De krav, man stiller i et ka
tegorisk fag som matematik, 
kan godt få én til at ligne en 
gammel pedant. Men jeg har al
tid været glad ved at under
vise, og jeg har sjældent væ
ret på kant med eleverne - el
ler med kolleger. Det er jo 
også en guds lykke, at afstan
den mellem lærere og elever i 
min tid er blevet meget mindre. 

så man nu kan snakke sammen på 
naturlig fod. Det gør det både 
sjovere og lettere at være læ
rer - man kan have mere af sig 
selv med i undervisningen.

Men man skal holde op i tide. 
Jeg har set ældre kolleger i 
deres sidste år på skolen være 
både trætte, bitre og lidt 
skuffede, og det er meget 
trist. Man skal holde op, mens 
man endnu finder det morsomt.

JJ & LT

Birkerids, Birkefacts, Billedbog
BIRKERIDS

Nu hedder kontaktbladet BIRKE
RIDS. Det er måske forvirrende, 
eftersom det er det tredie navn 
indenfor et halvt år. Men det 
blev nødvendigt at ændre navnet 
fra BIRKERIS til BIRKERIDS, 
fordi der på Birkerød Musiksko
le findes en folkemusikgruppe 
som kalder sig BIRKERIS, og som 
hævder at have optrådt under 
dette navn i flere år.
De har imidlertid ikke optrådt 
på Birkerød Statsskole, og der 
var ingen i redaktionen der 
kandte til eksistensen af BIR
KERIS. Men nu er vi blevet så 
meget klogere og véd, at fol
kemusikgruppen ikke vil løbe 
nogen risiko for at blive for
vekslet med en tryksag.
Så vi besluttede at ændre navn 
til BIRKERIDS. Det kan vi godt 
leve med. Nu gælder det blot 
om at stave det korrekt frem-

BIRKEFACTS

er et introduktionshæfte til 
nye elever. Det er på 48 sider 
+ omslag, redigeret af JJ & LT, 
og det rummer en mængde oplys
ninger om gymnasieskolen gene
relt og om Birkerød Statsskole 
specielt. BIRKEFACTS udleveres 
til lærere, nye elever og elev
råd.

BILLEDBOG

Fællesudvalget har besluttet, 
at der skal laves en BILLEDBOG. 
Den udkommer til september og 
indeholder billeder af alle 
klasser med navne, adresser, 
telefonnumre og telefonkæder. 
Desuden rummer den billeder af 
skolens ansatte.
Billedbogen skal købes. Der 
bliver senere givet besked om 
pris, mv.

over. 13 Red.



På kostskole i krigens tid
Af Helge Hjortdal, chef for folketingets bureau

Det var faktisk en ret pludse
lig beslutning, der lå bag min 
ansøgning om optagelse på Bir
kerød Kostskole i 1943. Thyboen 
vidste ikke rigtig, hvad han 
ville beskæftige sig med og 
havnede i den løsning, at man 
jo kunne udskyde hele dette u- 
behagelige problemkompleks i 3 
år ved at tage på kostskole og 
få en studentereksamen. Det 
blev Birkerød, fordi vi ikke 
havde et gymnasium i den udmær
kede Limfjordsby, Thisted, 
hvor jeg havde min opvækst. 
Nærmeste gymnasiale kulturin
stitution lå i Nykøbing på 
Mors, hvortil man kun kunne 
komme ved hjælp af en genera
tordrevet rutebil, der såvidt 
muligt kørte hver dag. Det 
blev Birkerød på grund af det 
gode renommé, som var bibragt 
mig af en tidligere skolekam
merat i Thisted, med hvem jeg 
så fulgtes på den lange rejse 
fra Thisted til Birkerød hin 
augustdag i 1943. Jeg drog af 
udstyret med en nyindkøbt pap
kuffert, et par sko, der ikke 
var lavet af tilsvarende mate
riale, og som det lykkedes at 
trylle frem dels takket være 
familiens gode og lange for
bindelse med skomager Nielsen

HJORTDAL Helge folketingets bureau
chef, K.p.p.; f. 3/4 1927 i Thisted; søn af 
bogholder Niels Hjortdal (død 1964) og 
hustru Elna Margrethe f. Jensen; gift 9/6 
1950 m. cand. mag. Mona H., f. 7/6 1928 i 
Kbh, datter af forfatter, legationsråd Kris
tjan Bure (død 1965, se Blå Bog 1965) og 
hustru Gudrun f. Vedel. .
Student (Birkerød) 1946; cand. jur. 1954; 
fg. sekretær i direktoratet for børneforsor
gen 1954, i statsministeriet s. å., sekretær 
1956, ministersekr. 1956-64, fg. kontorchef 
1964, udnævnt 1965; chef for folketingets 
bureau 1966.
Sekretær i Fondet for dansk-svensk samar
bejde 1960-66; medl. af foreningen Nord
ens hovedstyrelse fra 1968; medL af Vanfø
refondens forretningsudvalg fra 1973.
Generalsekr, for den danske delegation til 
Interpariamentarisk Union fra 1967; medl. 
af eksekutivkomiteen i Association of Se
cretaries General of Parliaments 1973, vi
cepræsident 1976, præsident 1978-81.
Medl. af bestyrelsen for Kbhs Aim. Bolig
selskab m. v. 1971-83, næstformand 1981- 
83. > . ...
Udenl. ordner. Fi.H.R.21.; F.N.F.3.; I.F.2';

og dels takket være den vord
ende kostskoledrengs usædvan
lige skonummer.

Det var en lang rejse, der va
rede fra om morgenen kl. 7 til 

.om aftenen kl. 23, afbrudt af 
luftalarmer, sabotager på jern
banelinien og besværlig over
fart ved Storebælt, mein altså 
vi nåede frem. Birkerød kost
skole blev mit tilholdssted i 
3 år, og det var i de gode 
gamle dage, hvor en kostskole 
virkelig var et sted, hvor man 
levede, åndede og fungerede. 
Den havde ikke nutidens præg
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af pensionat eller deslignen
de. Vi havde vort hjem pä kost
skolen, og vor tilværelse var 
i alle henseender koncentreret 
on skolens lokaliteter og mil
jø, de lærere og kammerater, 
som delte dagligdagens oplev
elser på godt og ondt.

Vor tilværelse bar naturligvis 
præg af, at det var “i krigens 
tid", som det hedder på jydsk. 
Der var mangel på de fleste 
varer, de var rationerede og 
iøvrigt ofte af en dårlig kva
litet. Vi fik afmålte rationer 
af snart sagt alle slags føde
varer. Foran hver kostskole
elevs tallerken stod en blik
beholder med skruelåg, og i 
den var der en glaskrukke, 
hvor ugens margarineration 
blev opbevaret. Den var ikke 
stor, navnlig ikke i forhold 
til det antal rundtenommer den 
skulle forsøge at dække. Vi 
fik en ordentlig portion hav
regrød om morgenen og et stort 
antal selvgjorte stykker vir
kelig fladt smørrebrød til 
frokost ved 11-tiden. Der var 
permanent 3. slags pålæg: le
verpostej, spegepølse og ost. 
Vi var inddelt i "bordhold". 
7-8 personer på hvert hold, og 
rationen skulle dække disse 
7-8 munde, for ikke at sige 
maver. Tyveri fra kammerater
nes margarinerationer var u- 
tænkeligt, og det var næsten 
også utænkeligt, at man skulle 

være så heldig, at man fik al
le 3 slags pålæg til samme 
frokost. Når man nåede frem 
til sin spiseplads bag stolen, 
foregik der en auktionslignen
de aktivitet: “Først til le
verpostej!" lød det fra én. 
"Efter dig!" fra en anden. 
"Først til ost!" meldte en 
tredie. "Efter dig til spege
pølse!" etc. Det betød sim
pelthen, at det allerede, in
den man satte sig, var afkla
ret, hvilke 2 slags pålæg man 
var heldig at få på denne dag. 
Et par gange om ugen var der 
også en varm ret til frokost: 
Brasede kartofler, hvor kød
stumperne var så sjældne, at 
der kunne være sat en "mandel
gave" på spil! Kun om søndagen 
var der chance for at få et 
mere varieret udbud., ligesom 
søndagsmiddagen var det måltid, 
som der var kælet særligt for, 
og som vi derfor så frem til 
ugen igennem. Maden spillede i 
det hele taget en for stor rol
le i forhold til det, man kun
ne vente sig. Årets kulinari
ske højdepunkt havde altid væ
ret Mortens aften. Her var der 
fast tradition for andesteg, 
og kosteleverne oparbejdede 
dagen igennem en vældig appe
tit til dette festmåltid. Ufat
telig stor var vor skuffelse i 
1944 med erindringen om tidlig
ere år og de beretninger, der 
i det hele taget lød om Mor
tensaftens menuen, da vi vel 
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mente at fornemme anden, men 
et øjeblik senere med vantro 
øjne så den i fadene i form af 
kaniner, der stak benene op af 
sovsen. ”Kanin er en delika
tesse”, siger franskmændene, 
men det kunne man i hvert fald 
ikke bilde kosteleverne i Bir
kerød ind i 1944, da de sluk
ørede gik i gang med at stille 
den oparbejdede sult ved hjælp 
af de stakkels kaniner, der 
havde ladt livet uden at opnå 
nogen som helst anerkendelse 
herfor.

Livet på kostskolen var præget 
af den sparsommelighed, som 
krigen påbød os. Vi blev væk
ket om morgenen kl. 7 af de 
emsige kostskolelærere. Vi van
drede søvndrukne ud i vaske
rummene på de forskellige gan
ge, hvor vi blev vasket og med 
passende mellemrum barberede 
os, d.v.s. fjernede dunene - 
ved hjælp af gammeldags, slid
te, rustne barberblade og koldt 
vand. I det hele taget var 
varmt vand et begreb, som man 
ikke kendte i hverdagslivet. 
Bad om morgenen, efter gymna
stiktimen og iøvrigt efter.be
hov foregik ved hjælp af bru
sebad og koldt vand sommer og 
vinter.

Elektricitetsforsyningen var 
også sparsom. Vi havde alt for 
små lysstyrker i vore forhut
lede lamper, men dog nok til. 

at vi så nogenlunde kunne nå 
lektielæsningen. Vi havde hver 
dag “skov-inspektion", hvilket 
vil sige, at alle kostskoleele
ver i-1% time skulle opholde 
sig udendørs. Efter betegnel
sen at dømme har det oprinde
lig været tanken, at man skul
le gå tur i skoven, men det 
karakteristiske erindringsbil
lede af kostskoleeleverne fra 
dengang er, at de luntede af 
sted i grupper ned gennem ho
vedgadens virvar af små Og 
store huse, skæve og smalle 
fortove, med hænderne i bukse
lommerne diskuterende et eller 
andet ligegyldigt emne. Ingen 
tillod sig den flothed det var 
at køre på cykel, fordi dække- 
ne og slangerne var mangelva
rer pg endvidere blev nedslid
te hurtigt og punkterede for 
et godt ord på grund af den 
ringe kvalitet, så cykelture 
var lidt af en luksus.

Vi skulle pligtskyldigt i seng 
kl. 22.30. Så indbød tempera
turen i vore værelser i vinter
halvåret i høj grad til, at vi 
kom under dynerne. Der skulle 
jo spares på brændsel, d.v.s. 
tørv og brunkul, så skolens 
fyr "gik ud" hver aften. Vi an
dre blev hjemme og fulgte 
stort set reglementet, fordi 
det nu engang var der. Det er 
da klart, at der både var tid 
og kræfter til adskillige løj
er, både med hinanden og med 
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kostlærerne, når lyset i over
ensstemmelse med reglementet 
var slukket. Noget sådant hø
rer kostskolelivet til. Det er 
noget generelt og vist nok u- 
foranderligt.

Der var blandt kostskoleelev
erne - store og små, tykke og 
tynde, jyder, fynboer og sjæl
lændere, solide såvel som "let
vægtere" - en indstilling til, 
at livet skulle leves, og sko
len skulle fungere på en måde, 
som gjorde det udholdeligt for 
os alle. Der eksisterede et 
ganske fortrinligt kammerat
skab. Nogle ville gerne være 
spejdere, andre spillede fod
bold. Nogle gik til musik, an
dre spillede kort, og i det

hele taget var der plads for 
individualiteten i denne store 
kollektive enhed, som kostsko
len var. Vi hjalp hinanden, . 
når der var huller i tøjet, 
for langt mellem brevene hjem
mefra eller med lektierne. Og 
vi havde blandt os i årene med 
tysk besættelse ikke én eneste 
nazist. Politik var ikke band
lyst på skolen i disse år. Der 
var politiske observanser af 
enhver art, bortset altså fra 
den nazistiske, og det var me
get vigtigt for os, at der ikke 
blandt os var "upålidelige ele
menter”. Det gjorde blandt an
det, at vores rektor, H.V.Brønd
sted, kunne give os informatio
ner, som han havde fået fat på 

17



ad forskellige kanaler, og som 
det for os var ganske vigtigt 
at få del i. Vi nød hans til
lid, og vi havde tillid til 
ham, og det var en dejlig for
nemmelse. Fra senere samtaler 
med H.V.Brøndsted ved jeg, at 
det også for ham var en stor 
tilfredsstillelse at have en 
sådan kreds af unge i sin va
retægt i de vanskelige besæt
telsesår.

Vor tilværelse dengang var jo 
baseret på et betydeligt redu
ceret materielt leveniveau i 
forhold til i dag. Vore kon
takter udadtil var i mange 
henseender begrænsede. Kommu
nikationsmidlerne var få og på 
mange måder primi-tive i for
hold til nu. Endnu et år efter 
krigens ophør var livet ikke 
blevet så normaliseret, at vi 
f.eks. havde haft mulighed for 
at foretage selv en kortvarig 
udenlandsrejse til Sverige 1 
Det måtte vente til senere! 
Under besættelsen prøvede vi 
trods tyskernes støjsendere at 
aflytte den engelske nyhedsud
sendelse til Danmark, og tak
ket være fingernemme kostskole
elever og rundhåndede fædre og 
onkler var der sammenflikket 
et materiel indenfor radiobran
chen, som gjorde det muligt 
for os at følge med i, hvad 
der skete på krigsskuepladser
ne ude i verden, og da også 
bare i lille Danmark. De dan

ske aviser under tysk censur 
var i hvert fald ikke tilstræk
kelige til at give os den rette 
information.

På et vist tidspunkt blev den 
gamle kostskole i Birkerød 
overtaget af tyskerne til brug 
for deres flygtninge fra de 
østlige områder af "das grosse 
Vaterland" og for krigsinvali
der, som kom fra østfronten 
via lazaretter. Det var trist 
for os at skulle flytte, men 
det var da endnu mere sørge
ligt at se dem, som overtog 
vore værelser på kostskolen. 
Birkerød bys borgere påtog sig 
at indkvartere de udsmidte 
kostskoleelever, som blev pla
ceret rundt omkring i de pri
vate hjem. Dette var for de 
fleste på mange måder en både 
materielt og familiemæssigt 
forbedret stilling, men allige
vel var det som om det samvær 
på kostskolen, som vi havde 
haft, viste sig som ekstra vær
difuldt i det øjeblik, det var 
gået tabt. Jeg tror også, at 
vi alle var glade, da vi kunne 
rykke tilbage til.den rengjor
te og istandsatte kostskole, 
hvorfra vi så drog af sted med 
studenterhuen i 1946.

Helge Hjortdal.
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Dagbog
MAJ

1. Eksamensorientering for 
3.g i samlingssalen.

2. Fodboldkamp mod Sorø i 
kostskolernes pokaltur
nering. A-holdet tabte 
1-3, B-holdet 0-3. Den 
samlede turnering blev 
vundet af Stenhus.

2. -4. Skriftlig HF-eksamen.
3. Sidste skoledag for 3.g. 

Hovedpunkter af det of
ficielle program: 
09.00: Morgenmad i kan
tinen for 3.g og lærere. 
10.15-10.35: 3.g'ere be
søger andre klasser.
1 0.45: Eksamens- og års
prøveplan offentliggøres, 
hvorefter 1. og 2.g samt 
l.HF får fri.
12 .00: Frokost for 3.g 
og lærere.
Programmet blev ikke af
viklet ganske som plan
lagt. Fællesudvalget skal 
drøfte, hvordan man får 
sat skik på 'sidste sko
ledag ' .

3. 2.bcS på ekskursion med 
SV til slagteriet i Ring
sted og til Bastrupgård 
i Lynge.

4. l.c med SH på ekskursion 
til Frederiksværk.

7. 2-uz på ekskursion med 
WA for at studere Birke
røds natur.

7. -10. Skriftlig studenter
eksamen.

8. 2.uzN og 2.xyFM med SH 
på ekskursion til Kulien.

BH til Statens Museum for 
Kunst.

9. Lærerrådsmøde.
10. 2.xyFM med SH på ekskur

sion til Frederiksværk.

14. 2.x på stilhistorisk eks
kursion med BM.

16. 2.bcS og 2.xyN på ekskur
sion til Kullen med MH og 
SH.

17. 2-uxzS på ekskursion med 
SB til dagbladet "Infor
mation".

17. Morgenmøde med eksamens
instruktion.

17. Sidste skoledag for l.HF.
21. Sidste skoledag for 2.g.
21. Mundtlig eksamen for 3.g 

begynder.
22. Sidste skoledag for l.g.
22. -25. Skriftlige årsprøver 

for 1. og 2.g.
28. Mundtlige årsprøver og 

eksaminer for 1. og 2.g 
begynder.

JUNI

20. Sidste eksamensdag.
21. Lærerforsamlingsmøder og 

oprykningsprøver.
21. Studenterfest.
22. Dimission og transloka

tion for studenter og HF- 
kursister i Søndervangs- 
hallen.

9. 2.bcx på ekskursion med
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Folk og fæ
Ved skoleårets begyndelse ven
der Tine Ottesen (samfundsfag/ 
pigeidræt) tilbage til skolen 
efter i adskillige år at have 
været udstationeret på Herlev 
Statsskole. Gorm Busk og Asger 
Sørensen har orlov i hele ef
terårssemestret, Anne Marie 
Asmussen har orlov til den 
1/12, Bent Egaa Kristensen til 
den 12/11 og Zsuzsanna B. An
dersen til den 31/10.

Nye, kvotaansatte lærere for 
hele skoleåret er Suzanne 
Strange (dansk/musik) og Leif 
Jacobsen (matematik).

Nye, kvotaansatte lærere for 
efterårssemestret er Rikke 
Helms (dansk/russisk), Pernil

le Reumert (dansk) og Anne Vi
beke Bjergström (historie). 
Pernille var i pædagogikum her 
på skolen i efterårssemestret 
1983, og Anne Vibeke har været 
kvotaansat her adskillige gan
ge.

Ved afslutningen af skoleåret 
1983/84 har vi måttet sige 
farvel til Klaus Kasper Kofoed 
og Axel.'Jørgensen, som begge 
har været kvotaansat her i ad
skillige, år. Kasper er blevet 
ansat som informationsmedar
bejder ved Journalistforbun
dets Udklips-Bureau.

Fra den 1. september skal følg
ende kandidater tage praktisk 
pædagogikum på Birkerød Stats
skole: Jørgen F. Andersen (ma
tematik) , Leif Dehli (dansk/en- 
gelsk), Bente D. Frederiksen 
(historie), Inger T. Jensen 
(biologi) og Anne D. T. Olesen 
(dansk).

Kalender
AUGUST

12. Kosteleverne møder efter 
sommerferien.

13. Første skoledag.
13. -17. Intro-uge for nye 

klasser. Programmet er 
aftrykt i BIRKEFACTS.

17. Intro-fest. Kun for nye 
klasser, deres lærere og 
intro-lederne.

20



F agpræsentation:

Introduktion til oldtidskundskab
Eller.

Jeg ved 2-3 ting om oldævl
Af Bo Tao Michaelis

"Hen vanskeligheden ligger ikke i at forstå, at græsk kunst og epos er 
knyttet til visse samfundsmæssige udviklingsformer. Vanskeligheden er, 
at græsk kunst og epos endnu giver os kunstnydelse og i (en) vis rela
tion gælder som norm og uopnåeligt forbillede. En mand kan ikke igen 
blive til et barn; han kan kun blive barnagtig. Men fryder barnets nai
vitet ham ikke, og må han ikke selv igen på et højere trin stræbe efter 
at reproducere (genskabe) barnets sandhed? Kommer enhver epokes egen 
karakter i natursandhed ikke til live i barnenaturen? Hvorfor skulle 
menneskehedens historiske barndom, hvor den udfolder sig smukkest, ikke 
udøve evig tillokkelse som et aldrig genkommende trin?"

Af indledningen til Karl Marx: GRUNDRISSE/GRUNDRIDS.

En af mine ældre slægtninge, 
som overhovedet ikke er enig 
med K.Marx i noget som helst, 
stejler, når jeg stikker ham 
dette - iøvrigt yderst 1 u- 
marxistiske' - citat i næsen. 
"Venstredrejet ammestuesnak'." 
bjæffer han. "I min tid skulle 
jeg gudhjælpemig til examen i 
old beskrive helten Achilleus' 
udrustning fra lædersandal til 
broncehjelm. Med en nøjagtig
hed som om den stakkels fyr 
var gået hjemmefra i nedtrykt 
sindsstemning, og nu skulle ef
terlyses over radioavisen. For 
derefter med tillært skråsik
kerhed at udpege den joniske 
søjletype mellem to andre søj
ler. 250% ren oldævl!"

Min onkels forhold til antik

ken er altså overhovedet ikke 
på linie med den lykkelige 
barndom, hvorom Marx så be
gejstret taler. Og pudsigt nok 
bliver han kraftigt bakket pp 
af en af mine jævnaldrende, 
venstreorienterede venner: 
"Hva1 f.... skal vores elever 
bruge oldævl til. Okay faget 
er fuld af spændende historier 
om sex og vold. Men det er hi
storierne om Kong Arthus og . 
det runde bord, de islandske 
sagaer og amerikanske westerns 
osse. Hvad skal nutidens ung
dom bruge al det sandal- og 
søjlegas til? Old fortæller 
dem intet om den barske virke
lighed, de møder i 1980'ersam- 
fundet!"

Egentlig er begge indvendinger 
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lidt platte i deres argumenta
tion. Den ene bygger på for
tidige, personlige og enestå
ende oplevelser omkring faget, 
som slet ikke er betegnende 
for faget i dag. Den anden har 
nok den rationelle kerne, at 
viden for at betyde noget skal 
kunne bruges her og nu. Men 
fuser fluks ud i, at det for
tidige er irrelevant for sam
tiden, legeret op med primitiv 
og uigennemtænkt nyttemoral: 
Kan man få noget for sine old
timer nede på grillbaren, el
ler når man søger job i den 
virkelige virkelighed?

Oldtidskundskab er et fag, som 
stort set beskæftiger sig med 
Grækenland/Hellas' historie 
fra det 16. årh. til det 4. 
årh. før vor tidsregning. Man 
har mulighed for at inddrage 
Roms historie, men dette er 
ikke obligatorisk. Ligesom - 
hvilket nok er 'uretfærdigere' 
- det ikke er obligatorisk at. 
inddrage nabokulturer såsom 
den ægyptiske og den føniki
ske. I gamle dage før verdens
krigene skulle man lære om 
denne periode, fordi den var 
forbilledligt storslået og 
dannende for sjæl og legeme. 
Selvfølgelig kun for det bor
gerskab, som skulle indtage 
ledende poster i det daværende 
samfund. I 3-400 år var læren 
om antikken at betragte som en 
social opdragelse, en art so

cialisation for den herskende 
klasse. Og her er vi fremme 
ved et aspekt ved fagets for
historie, som mange moderne og 
progressive mennesker finder 
frastødende. Antikken var u- 
folkelig og fremmed, specielt 
for de mennesker som lever 
nord for Rhinen. Men denne 
holdning er uretfærdig og u- 
rimelig. Antikken kan man jo 
egentlig ikke bebrejde, at den 
er blevet ideologisk (mis)brugt. 
Og én ting er helt sikkert, - 
ufolkelig har den aldrig været. 
Til tider var den endog så fol
kelig, at alle de sjofle bil
leder, statuer og skriftsteder 
blev drænet ud af den. Thi det 
er skæbnens ironi, at en tid 
der var så ungdommelig frisk, 
fuld af saft og kraft, menne
skelighed og humor, af roman
tikerne blev givet det uspise
lige navn oldtidskundskab■ Og 
endnu mere tragisk er det, at 
netop fordommene omkring antik
ken, som bl.a. Grundtvig i det 
forrige århundrede var med til 
at udsprede, nu ser ud til at 
blive fagets død i gymnasie
skolen. Og det på et tidspunkt 
hvor old er ved at befri sig 
endeligt fra de OLDNORDISKE 
forestillinger og fordomme om 
den antikke tid. So near, and 
yet so far.

VI ved i dag mere om den klas
siske fortid end nogensinde 
før. Ja vi ved måske så meget. 
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at vi på visse felter har måt
tet revidere vore forestilling
er totalt. Vi er slet ikke så 
skråsikre i definitionen på 
græsk kultur, som vi var før
hen. Der er gjort store nyop
dagelser indenfor de klassiske 
videnskaber udi filologi, ar
kæologi og historie. Og siden 
2. verdenskrig har en række 
videnskabelige fag med oprin
deligt ståsted udenfor den 
klassiske viden..og verden bi
draget med væsentlige landvin
dinger og resultater til udvi
det kundskab om antikken. Den
ne udvikling har også smittet 
af på oldfaget i gymnasiet. 
Det er et positivt aspekt ved 
faget, at eleven har mulighed 
for her at snuse til andre vi
denskaber, som ellers ikke 
står på skoleskemaet. Læren om 
menneskets afstamning, dets 
kulturelle, "naturlige" og so
ciale udvikling - antropologi, 
etnologi og kultursociologi - 
indgår i undervisningen i sam
klang med mere traditionelle 
discipliner såsom billed- og 
kunstanalyse, litteraturviden
skab, myteteorier og historie. 
Faget kan faktisk anskue, hvor
ledes videnskabelige skoler i 
fællesskab kan belyse vor for
tid. Kritisk og dialektisk kom
mer faget ikke kun til at om
handle en specifik historisk 
periode, men også til at om
handle, hvorfor just denne 
blev klassisk, dvs. forbilled

lig.

Begrebet "Klassicitet" dækker 
over, at alle andre historiske 
epoker har haft en bestemt me
ning og ideologisk brug af 
Grækenlands oldtid. Ingen hi
storisk opfattelse af denne 
oldtid, dette "klassiske", har 
været sandheden om denne og 
dette. Vi ved måske mere i dag 
om antikken. Men nærmest på 
linie med gamle Sokrates må vi 
erkende, at denne indsigt også 
har afdækket hvor meget vi IKKE 
ved om antikken.

Myter, matematik, filosofi, 
fortællinger. Humanisme og bar
bari. Kunst, som både er ind
lysende skønhed og pompøs pro
paganda. Eksemplarisk nøjsom
hed og1 rablende overmod. Stjer
neklar logik og politiske ræ
vekager. Storslåede tragedier 
og farceagtige komedier. Mands
chauvinismens hjemland og al
ligevel en række stærke kvin
der, som vidner om en anden 
tid før undertrykkelsen. Gud
dommelige mennesker og menne
skelige guder. Og over det hele 
den herlige em af snak, slad
der, vin, erotik og gæstfrihed, 
man den dag i dag kan finde 
langs det meste af Middelhavet. 
Antikken er en smutter, udefi
nerbar, ikke for fastholdere. 
Ikke så ulig vor egen tid.

TM
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Translokationen
Translokation betyder, at nu 
skal man væk fra dét sted, og 
fredag den 22. juni kl. 10 var 
den bøgeløvspyntede Sønder- 
vangshal stuvende fuld af folk 
som var kommet for at gå igen, 
- til sommerferie, sabbatår, 
læreanstalt, bistandskontor. 
Mange med huer på, nogle med 
hoved på.
Men inden vi gik, gennemgik vi 
det ritual der skal sikre, at 
ingen går tomhændet. Nogle gik 
dog med mere end andre, men 
alle blev vi budt velkommen- af 
rektor, og i fællesskab sang

Gorm Busk ved flygelet

vi "Hvor smiler fagert den dan
ske Kyst" — en tekst, der ånder 
af undertrykt seksualitet. Sko
lekoret sang sjælfulde elskovs
sange under Gorm Busks ledelse, 
og Gorm og Brix spillede en dy
namisk, firhændig Brahms.
Og så var der talerne: Rektor 
holdt tale, 25-års jubilar 
Flemming Øster holdt tale, 40-



irs jubilar Møller Jensen holdt 
tale, lektor Henrik Meyer, som 
gik p& pension, holdt tale - om 
matematikkens væsen. Og en af
gangsklasse afsang under megen 
fnisen en sang om klassens for
trin - og forærede et træ til 
en rødmende, elsket lærer. Alt
sammen i fin stil, og indimel
lem hørligt. Og hver gang rek
tor slog mikrofonen til, lød 
det som den velkendte advarsel 
fra øde provinsbanegårde:

G8 IKKE OVER SPORET, 
DER KOMMER TOG!

Og så var der legaterne - for 
få til at.dele imellem for man
ge. Karsten Lindberg, 3.v, fik 
lektor Johs. Pedersens legat 
"til en elev med udpræget og 
frugtbar interesse for biologi". 
Troels W. Kjær, 3.y, fik lektor 
Li_Zerlangs_legat til "en dyg
tig og elskværdig dimittend. 
Malene Grundtvig Schmidt, 3.x, 
fik gymnastiklærer Österlunds 
legat til - "årets bedste kam
merat" . En række svære valg - 
og 1.000 kr. til hver.

Alle de andre elever fik eksa
mensbeviser og karakterbøger 
og en hastig hilsen på vejen. 
Og så gik vi alle, med hvad 
hver havde fået, hver til sit.

Malene vandt også, sammen med 
Jesper Ravn, 3.x, den prisop
gave, som kontaktbladet havde 
udskrevet (se besvarelsen s. 31) 
1.000 kr. - til deling. Og Lars 
Kofoed, 3.U, modtog Fidus-poka- 
len for sit gode arbejde på sko
leholdet. Dvs. - han modtog den 
nu ikke, for den er blevet væk. 
Men det er tanken, der tæller. 
Ligesom i sport.
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Når det brænder på - så fungerer det!
Samtale med Merete Forsing, 2.y 1983/84, om elevrådet

Vi mødes på neutral grund - i 
kantinen - og snakker over ci
garetter og VITZ. Merete har 
været uofficiel formand for 
elevrådet, men nu forlader hun 
skolen efter 2.g.

Hvorfor vil du på studenterkursus?

Jeg er kørt lidt træt af gym
nasiet og af elevrådsarbejdet. 
På et tidspunkt sad jeg i for 
mange udvalg og var med i for 
meget, og fik alligevel ikke 
nok ud af det på nogen punk
ter. Det gik også stærkt til
bage med karaktererne. Så nu 
starter jeg på en frisk.

HVEM ER AKTIVE?

Var du formand for elevrådet - eller 
hvad?

Vi arbejder ikke så formelt i 
elevrådet. Vi valgte ved årets 
begyndelse en styringsgruppe 
på 4 - men de 2 viste sig al
drig igen. Tilbage var der 
Lesley Krivaa, 2.y, og så mig. 
Styringsgruppen indkalder til 
møde og koordinerer arbejdet. 
Sådan skulle det ihvertfald 
gerne være.

Elevrådet vælger også medlemmer til 
fællesudvalget?

Merete Forsing

Ja, det gjorde vi på det før
ste møde i august. Det blev 
mig og Gunnar Jelsner og 2 l.g- 
ere. Det er praktisk, at det 
ikke kun er helt nye elever. 
Senere trak Gunnar sig - han 
kørte træt. Og jeg trak mig ud, 
da 1.g'erne var kommet ind i 
arbejdet.

Hvem er mest aktive i elevrådet?

Det har sjovt nok været l.g- 
erne i år. Nogle af dem er og
så aktive partimedlemmer - der 
er nogle DSU1ere - og har på 
den måde mere perspektiv på 
arbejdet. Men iøvrigt tror jeg 
aktiviteten har noget at gøre 
med, om man har et godt kamme
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ratskab i klassen. A.O.C.'s 
bestyrelse består fx for stør
stedelens vedkommende af ele
ver fra 3.Z. Man snakker sam
men og bliver enige om at gøre 
noget. Det betyder også meget 
om man har haft en god intro- 
leder.
Men den fortsatte aktivitet af
hænger af, om man opnår resul
tater; for så bliver man gerne 
ved'.

Er du selv tilknyttet noget parti?

Nej, jeg er upolitisk. Organi
sationer er slet ikke noget 
for mig - det kan jeg slet ik
ke klare.

Men elevrådet er venstreorienteret, 
ikke?

Det er der nogen, der siger, 
men det passer ikke. Elevrådet 
tager simpelthen farve efter 
dem, der er aktive. Og det er 
en blandet, lille flok. Man 
kan ikke engang sige, at vores 
holdning til amternes overtag
else af statsskolerne er ven
streorienteret. Mange konser
vative er også modstandere.

ELEVRÅD OG -ROD

Lad mig høre hvordan I arbejder til 
daglig.

Tjah. Vi har vel holdt møde en 
gang om måneden. Vi har ikke 
altid en dagsorden, men der er 
altid nogle emner, vi diskute

rer. Der skal være styr på det 
så folk ikke bare sidder og 
pjatter.

Det har været et problem, at 
der kom for få til møderne, 
men det har hjulpet i foråret, 
efter at rektor gav elevråds
medlemmer lov til at få 'fri* 
to timer om måneden i skoleti
den. Det er en god ordning. Vi 
noterer så ned, hvem der kom
mer, og afleverer listen til 
rektor. løvrigt får vi 30 fat 
i hinanden udenfor møderne, 
hvis der er noget under opsej
ling.

Det lyder stille og roligt?

Høh, ja. Problemet er, at der 
er for lidt interesse om elev
rådet til daglig. Da vi star
tede sidste år, var der en mas
se aktivitet og ideer: der
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skulle laves skoleblad, og 
elevrådsweekend, og der skulle 
spilles op til lærerne i fæl
lesudvalget, og vi skulle være 
med i lærerrådsudvalgene og 
præge beslutningerne, osv. osv. 
- men det meste løb ud i san
det. Skolebladet - altså vores 
- blev ikke til noget, og week
enden, som plejer at være suc
ces, heller ikke - der var el
lers nogen, som sagde: ”Ja, ja, 
det arrangerer vi!” Men det 
gjorde de bare ikke. Elevrepræ
sentationen i fællesudvalget 
koksede, og efterhånden kom vi 
heller ikke til lærerrådsmø
derne, eller til udvalgsmøder
ne. Noget af en nedtur.

TILFREDSHED ELLER SLØVHED?

Hvad er der galt?

De fleste gider ikke engagere 
sig, - de går her for at få en 
eksamen...

Ah, hold op, Merete, det gør de jo 
ikke, for fa'en. Du kender dem jo, 
de sidder ikke og pukler, så mange 
af dem!

Nej, OK, men de er ligesom ik
ke interesserede i, hvad der 
foregår på skolen. Folk har så 
mange syge undskyldninger: det 
er for sent på dagen, eller de 
gider ikke, eller de skal på 
arbejde netop den dag, eller 
de er bagud med lektierne, osv 
osv. Og er det et frokostmøde, 
kommer kosteleverne ikke, for 

de skal til frokost og har 
selvfølgelig glemt at bestille 
madpakke. Temmelig dumt!

Temmelig dumt, ja. Men det er jo de
res arbe j dsplads! Det er da mystisk?

Ja, det har jeg også været sur 
over. Jeg synes, at man skal 
blande sig. Derfor kom jeg og- 
.så til at sidde i en masse ud
valg, som jeg havde svært ved 
at overskue efterhånden. Og 
efterhånden bakkede jeg ud.
Man kan ikke gøre det alene.

Måske er folk simpelthen tilfredse 
med tingene, sådan som de er?

Ja, de fleste føler nok, at 
det hele fungerer udmærket. Og 
de ting, som de er utilfredse 
med - bøger, fx, som er for 
gamle eller uinteressante - fø
ler de, at de ikke kan gøre 
noget ved.

Jamen vi sørger da også så fint for 
jer, ikke? Lærerne tager sig af un
dervisningen, og lærerråd og rektor 
tager sig af resten?

Jajaja - nej! Eleverne kan fak
tisk gøre temmelig meget, ikke 
mindst gennem fællesudvalget, 
men det kan være svært at over
skue og få styr på. For det 
første skal man føle, at det 
rager én. Og for det andet 
skal man så sørge for at orga
nisere det sådan, at der bli
ver gjort noget. Eleverne vil 
se resultater. Arbejdet i elev
rådet bliver let for udflyd
ende .
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NÅR DET BRÆNDER PÅ...

Bar I opnået-resultater?

Bestemt. Der skete fx noget 
spændende her'i foråret i for
bindelse med diskussionen om 
amtsovertagelsen. Vi havde jo 
arrangeret plenum med Gerda 
Jansson fra amtsrådet og med 
DGS og skulle bagefter have 
en afstemning om lovforslaget, 
men der gik kludder i samtale
anlægget, så vi gik ud i klas
serne og sagde: "Hej, der er 
elevrådsmøde, det er vigtigt, 
hvor er jeres klasserepræsen
tant,. det skal være nu! ~ Ikke? 
Og så kom der lige pludselig 
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en masse mennesker til møde, 
som jeg aldrig havde set før, 
og det var folk af en helt an
den mening end os, der plejede 
at komme. Jeg mener: de var 
ikke så indforståede. De sag
de "Hvad er det?” og "Hvorfor 
det?", og vi havde mange og 
lange diskussioner om afstem
ningsprocedure og om lovfor
slaget osv. De vidste slet ik
ke, hvad det drejede sig om, 
men de havde fået besked på at 
komme, og når de var kommet, 
ville de også have indflydel
se. Det varmagtig besværligt, 
men godt. Og afstemningen gav 
365 imod lovforslaget og ca. 
80 for.



Vi havde også et vældig godt 
møde i forbindelse med diskus
sionen i lærerrådet om narko
misbrug på skolen. Vi fik det 
snakket igennem, så vi havde 
en fælles holdning og kunne gå 
med den til fællesudvalg og læ
rerråd. Det var fint.

Og emneugen?

Det vår jo en uafhængig gruppe, 
forsåvidt - det er tit de sam
me, der er aktive. Det var mig, 
der gik på talerstolen, efter 
at Tonnesen på et morgenmøde 
havde erklæret emneugen for 
død, og jeg sagde, at det var 
simpelthen for dårligt, og nu 
måtte vi have et møde om det. 
Og så kom der bare gang i det.

Det lyder som om, elevrådet kan fun
gere vældig godt?

Ja. Når det brænder på - så 
fungerer det. I det hele taget 
har det fungeret bedre i år 
end sidste år. For et par år 
siden havde vi jo elevforsam
ling , hvor alle elever havde 
stemmeret. Men det var for 
løst., og det blev kritiseret, 
at vi foretog afstemning pr. 
håndsoprækning i plenum og på 
den måde fastslog, hvad der 
var ELEVERNES holdning i en 
bestemt sag. Mange følte sig 
røvrendt. Det er meget bedre 
at foretage afstemning i klas
serne. Der har også tidligere 
været kritik af, at eleverne 

i fællesudvalget ikke kom til 
elevrådsmøderne. Og det er jo 
meget vigtigt at de gør det, 
så de repræsenterer andre end 
sig selv, når de fyrer noget 
af i fællesudvalget. Det går 
bedre nu.

ET GODT RÅD

Er der et godt råd fra en gammel 
pamper til de nye elever?

BAH! (vrænger). Det er simpelt 
nok: Kom til elevrådsmøderne, 
og sørg for at få noget gennem
ført. Læg en plan, og overhold 
den. Eleverne vil se resulta
ter .
Og selv om elevrådet ikke er 
100% velfungerende, så er det 
betydningsfuldt som samlings
punkt og katalysator for elev
aktiviteter.

JJ
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Vinder af prisopgaven 1984:

Vore politiske standpunkter
Ellen Hvordan politisk holdning ytrer sig hos to personer.
Af Malene G. Schmidt og Jesper Ravn, 3.x 1983/84

Ideen med at skrive denne op
gave som en kontrast mellem to 
forskellige personer (forskel
lige både i partipolitisk til
hørsforhold og i politisk en
gagement) er at understrege 
hvorledes politikken kan forme 
en persons selvbevidsthed og 
fremtræden, samt at vise hvor 
komplekst et politisk stand
punkt i virkeligheden er (hold
ninger, der er defineret 
med få og klare ord, er oftest 
de dårligste). Vi prøver hver 
for sig at klarlægge, hvad vi 
føler for emnet politik, hvor 
vi selv står i den almindelige 
politiske debat, samt i hvor 
høj grad vi ønsker politik 
skal præge vor person.

Kompleksiteten af det politi
ske standpunkt, det er let 
sagt men ikke let illustreret. 
De gode gamle klicheer kan bru
ges, arv, miljø påvirker per
sonen etc-, personligheden gør 
det ene menneskes standpunkt 
anderledes end det andets, 
selvom de sætter krydset det 
samme sted. Skal man skrive om 
sin holdning, må det derfor 
nødvendigvis blive en udkræng
ning af personlige forhold,
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hvis det skal hæve sig over 
"jeg synes" - planet.

Hvor vi sætter vort kryds på 
valgdagen er iøvrigt ganske 
ligegyldigt i denne sammenhæng, 
eftersom den rolle vi spiller 
i hverdagen er præget af vore 
ideer og tanker, og ikke af 
hvor på stemmesedlen vi har 
krydset. Vi afslører altså ik
ke direkte vore første kryd
sers placering.

HUN:

For at karakterisere mit eget 
politiske standpunkt er det må
ske nemmest at tage udgangs— 



punkt i andres opfattelse af 
mit engagement. Morten udtalte 
til julefrokosten - godt nok 
efter 10 juleøller: "Så kan du 
sidde over en kop urtete og 
snakke om børnene i Chile - 
problemer enormt fjernt fra 
dig selv". Det er svært for 
mig at afgøre om jeg er util
freds med hvordan jeg opfattes, 
for jeg ønsker jo at blande po
litik ind i alt, men ligesom 
jeg tror Morten udelukkende 
snakker om fodbold, tror han 
åbenbart at jeg kun snakker om 
Sovjet i Afghanistan og freds
vagter i Nicaragua. Det er for
kert - jeg snakker af og til 
også om drenge. Så måske får 
jeg alligevel en lille lækker 
Østerbrolejlighed med PH-lam- 
per - (for)bliver en borgerlig 
kystbanesocialist.

Og ikke som Nikolaj i en side
bemærkning karakteriserede mig: 
”Malene bliver aldrig borger
lig". To synspunkter (Mortens 
og Nikolajs) der altså beviser 
at mit politiske standpunkt - 
eller min person - bliver op
fattet som værende venstre
orienteret. Folk der er ven
streorienterede er jo som re
gel også aktive: enten et en
gagement omkring politiske em
ner eller omkring politik i 
det hele taget.

Jeg vil egentlig gerne undgå 
at se politik som en strøm af 

konkrete sager. Derfor er jeg 
ikke indenrigssocialist med 
tilhørende kvindekamp, kamp 
for alternativ energi osv. 
Nord-syd konflikten med 3/4 
af jordens befolkning uden de 
basale behov dækket, interes
serer mig mest. Terrorbalancen 
(som Mariager trods alt alli
gevel fik gjort til overskrift 
for Johnsons 32. TV-tale) hæn
ger sammen med min interesse 
og mit engagement omkring nord
syd konflikten. De to kodeord 
i min politiske opfattelse er 
udligning og nedrustning■

Jeg lever med et ideal i skjor
teærmet og har derfor langsig
tede politiske opfattelser. 
Fagforeningerne skal ikke blot 
kæmpe individuelt for deres 
gruppe-medlemmer, men kæmpe 
for langt mindre snævertsynede 
og individuelle krav. (F.eks 
positivt at LO holder freds
konferencer) .

Jeg engagerer mig ikke i kon
krete emner. Jeg kan selvføl
gelig godt indse at det er fun
damentalt forkert, at de unge 
gymnasielærere ikke udnyttes, 
men jeg kan ikke gå ind i en 
voldsom aktivitet på dette om
råde .

Min politiske aktivitet ligger 
altså i overordnede problem
stillinger. Derfor meldte jeg 
mig ind i en fredsbevægelse, 
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men meldte mig ud igen. Fak
tisk fordi omgivelserne fik 
påvirket mig så meget til at 
føle mig latterlig.

Jeg vil måske optage mit freds
arbejde igen på et senere tids
punkt - i en anden bevægelse. 
Foreløbig vil jeg blot nøjes 
med at gå til fredsmarcher; 
sidstnævnte udvikling peger i 
retning af en politisk aktivi
tet indenfor de allerede eks
isterende rammer. Derfor vil 
jeg sikkert starte en "karriæ
re" i partipolitik. Men jeg 
håber at jeg undgår at melde 
mig ind i en politisk bevægel
se præcist med det samme for
mål som hvis jeg meldte mig 
til finere madlavning. - Altså 

blot en personlig beskæftigel
se .
Selvfølgelig er faren ved at 
gå aktivt ind i politik, at 
man glemmer sine egne person
lige behov (kærlighed, seksua
litet, skønhed, kultur, fami
lie) . Måske gemmer jeg med vil
je disse behov, fordi jeg ikke 
lægger bånd på mig selv i for
bindelse med politiske engage
menter i form af deltagelse i 
offentlige debatter, osv., men 
skruer ned for mine personlige 
behov. Min personlige udvik
ling kan altså gå i stå, hvis 
jeg ikke inddrager dem i min 
politiske aktivitet, ligesom 
mit politiske engagement for
svinder, hvis dette ikke af
spejles i min personlighed.
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HAM OM HENDE: HAN:

Det er uhyre vanskeligt for 
mig at beskrive hendes politi
ske standpunkt, fordi jeg ken
der hende for godt til at kun
ne gøre det kort. Jeg vil der
for gøre det som om jeg var en 
anden, og så hende med helt 
nye øjne:

I mange situationer vil man fo
restille sig, at hun kan sige: 
"Det må der virkelig gøres no
get ved!" eller noget lignende. 
Hun fremtræder som en meget po
litisk engageret personlighed, 
meget selvbevidst og kontant i 
det hele taget. Man vil for
vente at se hende til freds
marcher på Rådhuspladsen. Hun 
læser givetvis de fleste artik
ler i Information om den aktu
elle situation på Christians
borg, og kender alle beslut
ningsforslags konsekvenser og 
har en mening om dem.

Igennem sit udseende gør hun 
klart opmærksom på sine ideer, 
i form af tøj-, sminke- og 
frisurevalg (manglende sminke, 
manglende hair-styling, etc.), 
samt forholdet til mode etc.

Kodeordene er naturlige: fiber
rig urtete, kvindelejr, plader 
med Trille og Røde Mor, lilla 
overalls.

(NB: dette er som sagt ikke 
mine synspunkter).

3^

Når jeg skal karakterisere mit 
politiske standpunkt, og ikke 
blot mit partipolitiske til
hørsforhold, vil det være mest 
nærliggende at bruge ordet 
'moderat'. Mine politiske hold
ninger har aldrig haft noget 
at gøre med et enkelt parti - 
inden valget i januar havde 
jeg ikke bestemt mig før ved 
nytårstid - men har været præ
get af den situation i hvilket 
jeg skulle bruge disse hold
ninger.

Politik på alle planer - inter
nationalt såvel som personligt 
- interesserer mig i bund og 
grund ikke spor. Jeg beskæfti
ger mig stort set aldrig med 
emnet, skønt dette dog ikke 
betyder at jeg holder mig fra 
diskussioner i klassen etc. I 
konkrete sager forsøger jeg at 
tage den stilling, der synes 
præget af mest mulig fornuft i 
den umiddelbare situation, u- 
den at ane hvad forskellige 
ideologier føler for emnet. 
Jeg foretrækker i diskussioner 
at se tingene fra flere for
skellige vinkler (panorering 
fra et punkt umiddelbart over 
den gyldne middelvej), og skyr 
forsætligt færdigstøbte løs
ninger, holdninger og kliche
er. Jeg er så vidt muligt ikke 
konsekvent for eller konse
kvent imod en siddende reger- 



ing, men forholder mig kritisk 
til konkrete resultater og me
toder .

Som man kan forvente søger jeg 
bevidst at sløre mit partipoli
tiske tilhørsforhold, ikke for
di jeg skammer mig over det, 
men fordi jeg netop ønsker at 
fremstå som én, der ikke i 
bund og grund er præget af sin 
politiske holdning. Personer, 
der i beklædning, sprogbrug, 
opførsel etc. giver klart ud
tryk for en ideologi, forekom
mer mig at blive behandlet som 
politiske personer eller figu
rer hele tiden. Politikken er 
simpelthen en uadskillelig del 
af deres person.

Jeg søger bevidst at skabe mig 
'image' ud fra andre emner end 
politik, hvilket naturligvis 
skyldes min totale mangel på 
interesse for emnet. Det der 
interesserer mig, vil jeg nem
lig gerne kendes for, og det 
står jeg ved lige så sikkert 
som andre står ved deres poli
tik. I mit tilfælde er det 
kunsten, især litteraturen og 
filosofien. Jeg har et meget 

stærkt engagement i disse ting 
og får således mit behov for 
personlig bevidstgørelse og 
ydre kendetegn fuldt tilfreds
stillet. Jeg behøver ikke po
litisk arbejde til at give mig 
en følelse, af, at jeg er med 
til at opnå nogle resultater, 
eller gøre noget for Verden.

For nu til sidst at være lidt 
martyrsk kan jeg sige, at jeg. 
føler der tit er megen kulde 
til overs for folk, der ikke 
engagerer sig kraftigt i poli
tik. Der er intet de politisk 
bevidste har så lidt til overs 
for, og så megen kritik imod, 
som de der ikke fordyber sig i 
de komplicerede følger af re
geringens sidste nedskærings
vildelse. Men det er jo et 
spørgsmål om at vurdere, hvil
ke værdier der har ens inter
esse . . .

HENDE OM HAM:

Det er tydeligt, at han anser 
politisk engagement som væren
de en individuel tilfredsstil
lelse og ikke som værende en 
reaktion på nationale og inter
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nationale problemstillinger. 
Han vælger altså at adskille 
sin interesse - kunsten - fra 
politikken. Kunsten bliver for 
ham værdien i sig selv. Men 
hvorfor læse romaner, hvis ik
ke det kan inspirere til en 
aktivitet, eller øge forståel
sen for psykologiske spil mel
lem mennesker? Han tilegner 
sig en politisk opfattelse når 
der er valg, og når han skal 
diskutere lidt i timerne for 
at få hævet historiekarakteren 
fra 10 til 11. Det politiske 
standpunkt er altså temmelig 
underordnet i hans adfærd.

Den opmærksomme læser vil have 
bemærket, at vi snedigt er krø
bet udenom den stillede opga
ves eneste formulerede krav: 
en begrundelse for vort poli
tiske standpunkt. Dette er 
gjort med fuldt overlæg, idet 
vi som bekendt ikke mener, at 
et politisk standpunkt kan be
grundes i klare vendinger. 
Standpunktet er en så fast for
ankret del af ens personlighed 
at det simpelthen ikke bør be
grundes .

Enkelte personer vil måske kun
ne sige: "Jeg blev fremskridts
mand, fordi jeg en dag fik 
spidsen af en gul konvolut i 
øjet", eller "Jeg er socialde
mokrat fordi det har vi altid 
været i min familie", men den 

slags begrundelser er enten o- 
verfladiske, og afslører at det 
politiske standpunkt måske ikke 
er så dybt' rodfæstet, eller og
så dækker de over et utal af 
faktorer i ens personlighed.

Vi har altså valgt at undgå at 
definere vores konkrete politi
ske standpunkter og undgå at 
begynde en diskussion om, hvor
for vi f.eks. er for eller imod 
EF. Vi har udnyttet besvarelsen 
til at bevise, at en beskriv
else af "mit politiske stand
punkt" også er en beskrivelse 
af os selv.

Malene G. Schmidt & Jesper Ravn
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Følg det op!
Det at gå i skole er præget af 
både faglige situationer, ti
merne, og mere afslappende si
tuationer, frikvarterer, fæl
lesarrangementer og fester. På 
den ene side er der "arbejdet", 
hvor rammerne gennem bekendt
gørelser, lærere og karakterer 
virker meget fastlagte, og på 
den anden side er der samværet 
ind i mellem og bagefter hvor 
rammerne er mere åbne. Her kan 
man fordøje både kantinens til
bud og de overståede timer, 
man kan på forskellig måde få 
perspektiv på sin skolesitua
tion og evt. sammen med andre 
forsøge at få indflydelse på 
den, eller man kan rense sind 
og krop i musik og dans.

Så klar en opdeling hersker 
der ikke i intro-ugen. Her har. 
skolen lavet nogle ekstra-ordi- 
nære rammer, der er opmærksom
me på, at de der mødes d. 13. 
august til fælles studiearbej
de de næste 2 eller 3 år er 
individuelle personligheder, 
som er stærkt optagne af op
levelserne af hinanden og af 
det nye sted. Men efter en uge 
starter den normale struktur, 
og så står undervisningen, læ
rerne, det faglige og karakte
rerne i centrum, medens oplev
elserne og reaktionerne og for
holdet til de andre bliver no

get der mere tilfældigt må 
finde sin plads ind imellem og 
bagefter. Denne skizoide del
ing mellem en stillesiddende, 
passiviserende og alvorlig 
"udfoldelse” og en punktuel 
afslappende - og undertiden 
udflippende bevægelighed - er 
ikke særlig lykkelig. Helt kan 
den nok ikke undgås. Men der 
er ingen grund til blot at lig
ge under for den.

FLYT FRIKVARTERET IND I TIMEN!

Flyt istedet frikvartererne 
ind i timerne og lad også det 
afslappende og rekreative bli
ve seriøst og finde sin fag
lighed.

Vær med til at gøre både ti
merne og festerne bedre ved at 
sætte dit aktive præg på dem. 
Gå ind i elevrådsarbejde, vær 
opmærksom på fænomener som 
fællesarrangementer, emneuger 
og frivillige aktiviteter.

Fasthold at undervisningen og
så er diskussion og valg af 
emner og arbejdsformer, at ti
mernes vellykkethed ikke kun 
er lærerens ansvar og opgave.

FØLG DET OP!

Her i august er alle fyldt af 
energi og gå på mod, men sådan 
ser det nok ikke ud i oktober 
eller ud på foråret. I timerne 



taler lærerne og i frikvarte
rerne eleverne, og alle ser 
frem til efterårsferien eller 
den næste sommerferie som en 
befrielse.

Sådan behøver det ikke være. 
Det er sværere, men bedre, at 
vende front mod problemerne. I 
stedet for at tale om læreren 
og de andre, så tal med dem. 
En måde at gøre det på er, at 
klassen holder en intro-follow- 
up.

Sådan en follow-up kan foregå 
som en diskussions- og samværs
dag på skolen eller som en hyt
te- eller lejrtur med deltag
else af en lærer. Fællesudval
get har bestemt, at elever og 
lærer til en intro-follow-up 
skal udarbejde et program, som 
skal godkendes af introudvalget 
p.t. v/Lars Tonnesen. Her kan 
man også få råd og vejledning. 
Ligeledes skal arrangementet 
resultere i et eller andet pro
dukt - typisk en rapport - der 
også skal godkendes.

Som et eksempel på en sådan af
leveret rapport - og for at gi
ve et indtryk af hvad en hytte
tur kan være - offentliggør 
Birkerids hermed l.p's rapport 
fra sidste års follow-up.

LT

En tur i hytten
Rapport over 1 ,p’s intro-follow- 
up/hytte tur, januar 1984

Dette er en fælles udarbejdet 
"dagbog" over turen, samt en 
opsummering af de resultater 
og lign, vi fandt frem til.
Desuden kort om' hvilken ind
virkning den har haft på klas
sen.
Vi havde selvfølgelig inden 
turen udarbejdet et program 
som i store træk bestod af 
plenummøder med forskellige 
oplæg.

1. VORES HOLDNING TIL OG 
UDBYTTE AF DE TRE FØRSTE 
INTRODUKTIONSDAGE PÅ BS.

2. KLASSENS SAMARBEJDE OG 
UDVIKLING. UNDERVISNING
ENS OPBYGNING.

3. DISKUSSIONSTEKNIK.
- Derudover havde vi punkter 
som teater, musik og andre 
kreative udfoldelser, men det 
viste sig vanskeligt at in
volvere flere end de to før
ste punkter.

INDEN TUREN.

Da det endelig lykkedes os at 
få lejet en hytte i januar 
samt få mobiliseret tilstræk
kelig med deltagere (kun to 
var ikke med) til overhovedet 
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at komme afsted, var det før
ste problem, vi løb ind i, 
madlavning.

Der var allerede dannet mad
hold, men det viste sig plud
selig, at en stor del fore
trak, vi hver især skulle 
sørge for mad; det ville bl.a. 
være mere økonomisk.
Efter utallige debatter blev 
dette så vedtaget. - Dog vi
ste det sig at der blev lavet 
fælles varm mad to aftener, 
samt at de der ville, kunne 
spise med af hvad der var og 
så betale senere.
Her skal det også lige hæv
nes, at Lars Peter gjorde et 
stort arbejde med den fælles 
mad. Han lagde ud ved indkøb 
og stod også for madlavningen 
den første aften.

SELVE TÜREN.

Lørdag eftermiddag mødtes den 
første gruppe på otte-ni men
nesker i hytten - heriblandt 
vore to heltemodige lærere, 
Birgitte og Kurt.
Som nævnt var der fælles mad 
og senere var der sang og 'sel
skabslege 1 .
Det viste sig jo at blive en 
tur .med visse problemer, og 
det første kom allerede lør
dag aften. Det kom til uover
ensstemmelser mellem de, der 
legede, og en enkelt elev.

- At nævne at det drejer sig 
om XXX er mest praktisk, det 
er jo hverken en hemmelighed 
eller en udlevering med nega
tive undertoner. Samtidig er 
det mest praktisk, da den epi
sode kom til at danne grund 
for nogle af de efterfølgende 
besværligheder.
Han var desværre ikke helt 
ædru, hvilket gjorde at der 
var en del råben og larmen 
det meste af natten, derfor 
fik ingen særlig megen søvn.
- Denne episode er sidenhen 
blevet diskuteret en hel del, 
og vi er vist kommet frem til 
at der kunne ikke have været 
gjort andet eller mere.

Søndag blev en blandet fornøj
else, da der ankom en frisk 
forsyning l.p'ere der ikke 
rigtig kunne forstå de andre 
var så trætte og uoplagte.
Derfor tog vi ikke hul på pro
grammet, men lavede istedet 
gå-ture kontra indendørs hygge 
med kortspil og lign.
Som de andre aftener blev vi 
også underholdt med guitar
spil og sang af de mere musi
kalske elementer blandt elev
erne .

Mandag morgen ankom de sidste 
rester af l.p med frisk mor
genbrød. Dermed blev 'kredsen' 
sluttet, og vi kunne tage hul 
på programmet.
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- Diskussionen varede i ro timer.
— Ss — hvad drejede den sig om?
- Der var der rogen, der hiev klar over'

Første plenummøde var om for
middagen kl. 11,00 med det 
praktiske emne om hvordan vi 
skulle .fordele arbejdsbyrderne 
turen ud. Næste møde blev sam
tidig fastsat til samme dag 
kl. 17,00.
Enkelte elever var nødt til 
at forlade hytten i nogle ti
mer p.gr.a. presserende af
taler og arbejde. Ellers gik 
formiddagen med kombineret 
indkøbs- og gåtur med stor 
tilslutning.

DET.MØDE, DER GAV MEST__

Vort mest givende møde var 
mandag kl. 17,00:
Her fik vi endelig bragt de 
mere alvorlige ting op til 
overfladen.
Første punkt var introduk
tionsdagene i august. Her var 
der stor opbakning, de skal 
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helt sikkert fortsætte; det 
gælder også for muligheden 
af at bruge to dage senere 
til intro-follow-up.
Hvad vi evt. gerne vil kriti
sere er den praktiske oplys
ning om disse dage. Vi føler 
ikke, at vi fik nogen reel 
oplysning om, hvorledes vi 
kunne benytte dagene. Til 
dels de tre første, men især 
de to follow-up dage.
Diskussionen om follow-up- 
dagene førte os hurtigt over 
i, hvordan de nu fungerede 
for os. Hvordan det gik — og 
specielt ikke gik - samt hvor
for, og hvad der kunne gøres. 
Vores funktion som klasse i 
undervisningssammenhæng, og 
vores funktion som en samling 
af individer, der gerne skulle 
fungere indbyrdes.
Indenfor de sidste par måneder 
op til turen var en skarpere 
opdeling af klassens 9 kliker 
begyndt. En almindelig mis
stemning medførte desuden ge
nerende forstyrrelse af under
visningen. Det var ligeledes 
nødvendigt at få snakket om 
de problemer, der var blevet 
skabt omkring XXX.
Efter en lang og stressende 
diskussion kunne vi efterhån
den se visse resultater, der 
virkede holdbare.
- Der skulle findes en måde 
at begrave stridsøkserne på,



v.hj.a. mindre stivsind og 
mere venlighed, så det igen 
kunne blive muligt at møde i 
skole hver dag uden nervøse 
mavekramper.
- De indbyrdes problemer skul
le bringes op til fornyet vur
dering mellem de enkelte im
plicerede .
- Det skulle være muligt at 
fordre ro i klassen uden.risi
ko for overfald.
XXX fortalte ps om sit syn på 
klassen og formålet med denne. 
Det blev til en ganske fornuf
tig snak med positiv udgang.
Vi fik også talt om de enkel
tes attitude og opførsel på en 
sådan måde, at ingen følte sig 
ubehageligt tilpas men derimod 
kunne tage kritikken til sig 
og bruge den positivt.
Sluttelig diskuterede vi turen 
i praktiske detaljer. Hvorle
des nogle administrerede deres 
alkoholforbrug, og andres ten
dens til at komme og gå som 
på en busterminal. Endelig, 
om det ikke var muligt at alle 

kom i direkte berøring med et 
viskestykke, en snavset kar
klud eller lign.
Her skal det indskydes, at mens 
vi var afsted, kunne turen u- 
middelbart virke negativ og 
unyttig, da mange var nerver 
mæssigt belastede af situatio
nen samt udmattede af søvn
mangel. - Dette gjaldt iøvrigt 
både lærere og elever.
Der var faktisk en overgang 
risiko for (yderligere) kaos, 
da nogle ville tage hjem. Men 
vi fik da klaret os fri af 
skærene.

Tirsdag morgen begyndte rengø
ringen næsten allerede under 
morgenmaden, da nogle var nødt 
til at tage tidligere hjem. 
De skulle derfor tage den gro
ve rengøring af fællesareal
erne, samt ordne WC'er og so
vesale. Dette voldte da heller 
ikke problemer (I).
De sidste seks-syv stykker sør
gede for resten og lukkede hyt
ten af.

41



tilbageblik

Ved at se tilbage på turen kan 
vi se, at de praktiske ting 
kunne have fungeret bedre, men 
i betragtning af at vi kun var 
af sted i ca. 3 dage og at vi 
manglede organisation inden vi 
tog afsted, så kan vi kun sige, 
at turen var en yderst positiv 
oplevelse - som vi kun kan 
støtte videreførelsen af. Blot 
ville vi gerne (nogle af os, 
ihvertfald) have været afsted 
længere tid - en uge eksempel
vis .
Nu, hvor vi har haft lejlighed 
til at komme os oven på turen 
og få snakket om den, kan vi 
kun sige, at det har været en 
opbyggende oplevelse, der sam
tidig har afklaret mange ting.
Den har påvirket klassen i po-r 
sitiv retning, og vi er gennem
gående enige om, at vi fungerer 
bedre som klasse nu. Der er ved 
at komme gang i de fælles ar
rangementer, og engagementet i 
timerne er blevet større.
Vi mener at det er meget væ
sentligt for enhver klasse at 
komme væk fra skolens hverdag 
og være sammen på godt og ondt 
i mindst to døgn - så tidligt 
som muligt efter skolens start.
Til sidst vil vi ikke alene 
rette en tak til skolen, som 
gjorde det muligt for os (og 
for andre) at tage af sted, el

ler til vore to lærere som vir- 
lig måtte slide, men også til 
os selv i l.p.

Trods manglende entusiasme i 
starten blev det alligevel til, 
at alle tog deres tørn med, for 
at det hele skulle gå - bare 
nogenlunde! At nogle var mere 
aktive end andre er klart, - 
blandt så mange mennesker kan 
alle ikke gøre lige meget.
Hovedsagen er at alle ydede de
res til turen. Er det ikke netop 
en del af formålet?

l.p, årg. 1983-84.



Esløv tur/retur
Som Henrik Ljungberg oplevede det

Ovre i Skåne ligger Esløv, 11- 
ge langt fra Helsingborg og 
Malmø. Det er der ikke noget 
opsigtsvaskkende i. Det opsigts
vækkende ved Esløv er, at den 
er Birkerøds svenske venskabs
by. "I hjertet af Skåne", som 
der står i turistbrochuren. I 
foråret var 20 lærere fra B.S. 
turister for en dag i den ven
lige by. BERGASKOLAN var målet 
for og rammen om vores udflugt 
fra hverdagen i Birkerød. Her 
skal fortælles om forløbet den 
fredag, der med Birkerød Kom
mune som sponsor blev lavet om 
til en begivenhed.

Vi og Eivinds Bus var 20 min. 
forsinkede, da vi rullede ind 
på parkeringspladsen og lidt 
benovede bemærkede, at det dan 
ske flag var hejst mellem to 
svenske. Den svenske rektor 
stod smilende og utålmodig 
helt ude ved indkørslen og bød 
os velkommen. Kaffen var ved 
at blive kold og skoleskemaet 
skulle jo overholdes - det var 
ikke mindst for at overvære 
dets normale afvikling dér på 
Bergaskolan, at vi var kommet. 
Hurtigt, altså, gennem beton
bygningen, centralgarderoben, 
klynger af denim-klædte elever 



til kantinen med ovenlysvindu
er og foredrag om skolens u- 
tallige grene og undervisnings
moduler. Og kaffe og wiener
brød. Vi forstod alt, hvad rek
tor sagde, og han virkede glad 
for sin skole og glad for at 
fortælle os om den. Klokken 
var 11.00 den 30. april en al
mindelig fredag, og alting var 
anderledes og alligevel forun
derligt trygt og genkendeligt. 
I centrum af Bergaskolan i ud
kanten af Esløv i hjertet af 
Skåne. Hjemme er de andre læ
rere nu i gang med 4. lektion, 
ude er vi igang med at blive 
elever med privilegeret ret 
til at læne os tilbage og lyt
te og stille interesserede 
spørgsmål. Ansvarsfrie og frem
mede, omsorgsfuldt behandlede. 
Mere kaffe og wienerbrød. Og 
vi må gerne ryge.

Ude i klasserne smiler elever
ne lidt genert og også lidt u- 
interesseret til os. De sven
ske lærere virker afslappede 
og upåvirkede af vores massive 
tilstedeværelse. I en engelsk
time lytter vi til en oplæs
ning af en novelle af Roald 
Dahl - en skæbnefortælling. 
Der går ikke noget gys gennem 
klassen ved historiens makabre 
pointering. De kender genren, 
de kender spørgsmålene til 
teksten, de kender deres plads 
i situationen. Vi gyser lidt 
ved genkendelsen af vores hver

dag, set fra bageste række i 
udkanten af Esløv i hjertet af 
Skåne. Vi spiser varm mad i 
kantinen og drikker mælk og 
vand til. Og kaffe bagefter. 
Vi skal i værkstedsafdelingen, 
bilreparationer til gældende 
takst. Læreren fortæller med
rivende om de praktiske og pæ
dagogiske muligheder, sammen
hængen mellem skole og er
hvervsliv. Vi er betuttede og 
klare over, at vi er et andet 
sted nu. Rejsetrætheden begyn
der så småt at sætte sig i 
kroppen.

På rundturen i Esløv ser vi 
næsten ikke noget. I bussen 
snakker vi sagligt og usagligt 
med ryggen til vinduerne om 
hvad vi har set og hørt. På 
rådhuset bliver vi modtaget af 
borgmesteren, der smiler blidt 
til os, da vi vedgår, at vi al
drig før har set den videofilm 
om byen, som han netop har 
vist os, og som ligger på råd
huset i Birkerød, Esløvs ven
skabsby. Kaffe og wienerbrød, 
og hvis man skal ryge, skal 
man ind ved siden af.

Nu skal det ske. Vi skal spil
le volley mod de svenske læ
rere. Solen skinner, da vi 
lidt tøvende bærer en kasse 
grønne ind fra vores velforsy
nede bus til lærerværelset. Vi 
stiller den midt på gulvet og 
går lidt rundt om den. Om de 



ikke vil have en mellanøl? Joh 
- så tidligt?! De svenske læ
rere vinder stort første sæt 
og ser virkelig ud som om de 
ikke med vilje lader os vinde 
det andet. Så vil de spille 
hockey. Det er klart, de er jo 
opvokset med det. Vi bliver 
fejet ud af banen. Lættøl i om
klædningsrummet, duft af sham
poo, mandesnak. De antyder læk
ker middag, samværet er varmt 
og forventningsfuldt. Vandkæm- 
mede driver vi over mod lærer
værelset, hvor alle øvrige 
svenske lærere er forsamlede. 
De taler til os, som om de har 
kendt os altid. Masser af laks 
og hvidvin. Historielærere bli
ver anmodet om at indfinde sig 
i historiedepotet. Man vil ger
ne vise samlingen frem. Den 
meget alvorlige svenske histo
rielærer tager en flaske whis
ky frem. Må vi ryge? Nej, si
ger han og finder cerutter og 
askebæger i en skuffe. Vi syn
ger for hinanden og taler om 
den historiske forbindelse mel
lem vore lande. Svenskekrigene 
får næsten status af gensidig 
tillid. Vi danser til Duke El
lington og nogle meget tidlige 
Beatlesmelodier. Vi henter en 
kasse påskebryg i bussen. Dan
skere i det fremmede viser, 
hvad de formår. Det bliver 
værdsat. Men vi skal jo hjem, 
retur til hverdagen. Tak og 
klap på ryggen. Rektor følger
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til bussen og griner, mens han 
vinker.

Da vi sad i mørket og sang vo
re vemodige sange på vej mod 
Helsingborg, blev vi standset 
af tre motorcykelbetjente. Nå, 
nu viser du dit sande ansigt, 
Forbudssverige, tænkte vi. Men 
nej, alt i orden, kør bare vi
dere, kør bare hjem. Vi kørte 
og kørte, for man skal jo hjem 
Og det kom vi også.

Lj

Bryllups ’ salen ’ pa radhuset..



Hvad datamaskiner ikke kan
Af Mogens Jensen

En anmeldelse af Herman R. Jervell og Kai A. Olsens bog: "Hvad 
datamaskiner ikke kan”, oversat fra norsk af Ole Caprani. Rosen
kilde og Bagger 1983. Kr. 148.

I februar 84 forsøgte Malin Lin
degren i Politiken at anskuelig
gøre datamaskinernes udvikling 
ved at parallellisere med bilen: 
Med samme udvikling bag sig 
ville "en Rolls Royce i dag ko
ste 2,50 $ og køre 12 millioner 
km på en liter benzin." Et par 
dage senere tilføjede en læser
brevsskribent, at bilen så sik
kert ville kunne køre med en 
fart af flere gange lysets has
tighed - og være på størrelse 
med en æske sødetabletter!
- Det synes jeg giver et meget 
godt billede på den ukontrol
lable udvikling, der dels har 
givet muligheder hinsides alle 
forestillinger - og dels er ved 
at unddrage resultaterne alle 
menneskelige dimensioner.

De to forfattere til "Hvad da
tamaskiner ikke kan" har skre
vet en fremragende bog for alle 
med interesse i/for datamaski
ner (herefter undertiden for
kortet dm). For programmører 
er der ikke noget at hente på 
programmeringssiden, men nok en 
gavnlig perspektivering af de

res arbejde. Og for os andre 
er der dog en rimelig indføring 
i principperne for datamaski
nens opbygning, funktion og 
brug. Men det allervæsentligste 
er redegørelsen for de krav, 
brugen af dm stiller til maski
nens herrer.
Bogens 11 kapitler er klart di
sponeret mhp denne redegørelse. 
Først beskrives i kap. 1 data
maskinens opbygning (med pæda
gogisk velvalgte paralleller 
som fx borsving og symaskiner) 
og funktion (god forklaring på 
totalsystemet). I kap. 2 pro
grammering. Kap. 3: Hvad bruges 
dm til? - og her indføres be
grebet formaliseringsgrad: hvor 
let er det at give en klar og 
entydig beskrivelse af problem
et? (s . 4 9) .
Kap. 4 giver en god indføring i 
generel sprogteori (dvs. her 
menneskenes sprog), og de følg
ende kapitler behandler de krav 
dm stiller til formalisering af 
sprog og - véd læseren nu - der
med af virkeligheden.
Side 60 præsenteres begreberne 



åbne og lukkede sammenhænge/sys- 
temer:
Flg. er åbne systemer: 

VERDEN 
SPROGET 
MENINGER 
HANDLINGER 
MENNESKET

Og flg. er lukkede systemer: 
BOGHOLDERI 
TEGNBEHANDLING 
BEVÆGELSER 
SKEMAER 
DATAMASKINER

Hvad er nu meningen med det?
Side 51 skriver forfatterne at 
de vil beskæftige sig med "for
malisering, formaliseringens 
grænser og formaliseringens dy
namik". Og de fortsætter: "For 
at dm skal kunne fungere for
udsætter det at den anvendes i 
en situation som er fuldstændig 
formaliseret."
Og her er kernen i bogens "bud
skab" : datamaskiner kan ubesvæ
ret indføres, hvor der i for
vejen er formaliseret (fx i 
bogholderi), men hvis man ind
fører dm i grænselandet mellem 
åbne og lukkede systemer, vil 
"formaliseringens dynamik" 
tvangslukke ellers åbne system
er (eller lukke åbninger i et 
kun delvis lukket system).
Mie kender irritationen der 
griber een når man skal udfyl- 
le et afkrydsningsskema: der 
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er aldrig mulighed for at ud
trykke hvad man egentlig mener; 
til gengæld vil svarene jo nemt 
kunne behandles pr. edb. Det 
man irriteres over er naturlig
vis at andre (her: en datama
skines kapacitet) vil bestemme 
hvad der er interessant i ens 
liv, samt at man tvinges til 
at se sit eget indviklede liv 
beskrevet med et groftmasket 
sprog. Dvs.: at se sit åbne 
(endnu ikke forståede) liv 
gjort lukket.
- Det lykkes forfatterne - som 
må være gode pædagoger - at få 
læseren til at tænke videre og 
selv mobilisere betænkelighed; 
der er få pegefingre i bogen. 
Et godt eksempel er kap. 7 der 
handler om formalisering (igen!) 
og overbeviser læseren om, at 
"der ville ikke være brug for 
datamaskiner i stenalderen" 
(s. 110). Og det er naturligvis 
formaliseringen af samfundet 
der er på tale. Hvis man fore
stiller sig en socialforvalt
ning i en kommune lagt på edb, 
forstår man at det fx ville bli
ve svært for behandlerne at ud
øve skøn. I kap. 9 behandles 
"store systemer". Hvad kan et 
hold på en dm samt en flok pro
grammører, systembeskrivere mv. 
egentlig klare? Forfatterne 
gennemgår et (fra amerikansk 
litteratur hentet) eksempel på 
et program der skal kunne til
dele lokaler på et universitet.



besvare spørgsmål, modtage ænd
ringer om holdstørrelser mv. Og 
her er vi på grænsen af det mu
lige. Det vil tage et stort an
tal programmører mange år at 
lave de flere hundred tusinde 
programlinjer og koste o. 30 
millioner kr.
Men det slemme ligger i den 
kendsgerning, at store systemer 
ofte skal ændres/vedligeholdes 
- og at det kan være lige så 
besværligt (= kostbart).som at 
lave dem. - Og hvis vi igen 
tænker på eksemplet med en so
cialforvaltning på edb, så for
står vi endnu et aspekt af be
grebet "formaliseringens dyna
mik": hvis det nemlig vil være 
dyrt at udstede og integrere 
et cirkulære om en forbedring, 
så kan det være at politikerne 
bliver tilbageholdende. M.a.o.: 
når et program er sat i gang, 
så bliver man ( = vi almindelige 
mennesker) nødt til at leve 
( = dø).med det!
Kap. 10 hedder informationssam
fundet. Med varsom skepsis ta-

HR. HYST

ges de sædvanlige elementer op 
til behandling: databanker, dm 
som lærer, det pengeløse sam
fund, hjemmedatamater, centra
lisering, decentralisering. - 
15 vigtige sider, der på bag
grund af de foregående kapitler 
taler med kompetent stemme. Her 
realitetsbehandles, hvad der på 
side 6 kaldes "ingeniør-roman
tiske forestillinger".
Det sidste kapitel, Datamaskinen 
og mennesket, er et kort, tanke
vækkende punktum. Udgangspunktet 
er menneskers sammenligninger 
mellem sig selv og den kendte 
teknologi op gennem tiderne. 
- Og nu sammenlignes dm natur
ligvis med menneskets hjerne 
(s. 182ff).
Forfatterne opstiller 3 hold
ninger til viden:
TEKNOKRATISKpositivistisk). 
Der er kun tale om viden når 
den tilhører kernen af sand vi
den i den lukkede del af ver
den eller kan reduceres hertil.
Altså: man ved kun noget om et 
fænomen hvis det restløst kan
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HR HYST Af Jeff MacNelly

forklares ud fra naturlovene.
RELIGIØS: Viden hører enten til 
Gud eller til Naturen; der re
duceres altså enten op til Gud 
eller ned til Naturen. Altså: 
det vanskeligt forklarlige er 
nok uforklarligt - og så er det 
et mirakel.
VIDENSKABELIG: ”Der findes man
ge former for viden. Vi har vi
den om den åbne del af verden 
og om den lukkede del, men først 
og fremmest om det omfattende 
grænseland mellem den åbne og 
den lukkede del. Og det er her 
den videnskabelige aktivitet 
udfolder sig." Og de fortsætter: 
"I den religiøse og den tekno
kratiske holdning er man optag
et af at reducere viden til den 
lukkede del af verden.” (s. 183).
- Og bogens budskab står altså 
klart i læserens hovede: Det er 
de åbne sammenhænge i verden, 
det er menneskeværdigt at be
skæftige sig med - og vi skal 
gøre det videnskabeligt. Og da
tamaskinen? - Herom gælder bog- 
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ens sidste ord: "- vi kan fast
slå at den ikke har bragt os 
synderligt nærmere dette mål.” 
(s. 184).

Jeg synes det er en god bog. 
Men jeg er ikke blind for at 
den kan bruges forkert. Jeg har 
prøvet at blive god til at pro
grammere; i forhold til for
brugt tid og energi var resul
tatet jammerligt. Og nu er det 
så fristende at svinge med Jer- 
vells og Olsens bog og betyde 
mine omgivelser, at jeg heldig
vis tilhører de menneskelige 
mennesker, hvis sind er alt for 
rigt til at de kan fungere som 
en datamaskine kræver.
Datamaskiner er naturligvis 
ikke djævelske - men de gør det 
vigtigere end nogensinde, at vi 
tænker og handler som mennesker.

Mogens Jensen


