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Leder
BIRKERIS er kommet til verden - og det er 
blevet forår. En svær fødsel - afbrudt af 
latterkramper - mens redaktionen hev og 
sled i 125 forslag for at få dem til at 
passe ind i pressefolderne - omkring det 
ikke-for-outrerede og det ikke-for-ligegyl- 
dige. Se blot s. 36 hvilke fantasifulde 
forslag vi har kæmpet imod. BIRKERIS - ja, 
le blot, - vi har grinet. Peter Hvilshøj, 
3v, har fået æren - og de 210 kr.

Men der er stadig 1.000 kr. på højkant.
Glem ikke det: PRISOPGAVEN 1984: "Mit poli
tiske standpunkt" (- altså DIT). Vi er nys
gerrige - har du sådan et? Send det til os. 
Sjældent får man så mange penge for en dansk 
stil. Fristen var l.maj - men vi strækker 
den til den 22. maj. Og så skal det være. 
Før sommeren brænder på.

BIRKERIS er denne gang skrevet - næsten - af 
elever. Der er noveller og digte. Og rejse
rapporter. Opsange og 
ligere lærerkandidat, 
tæller hvordan det va 
bagside er en collage 
kring emnerne: glæden 
& døden; sammensat af 
kandidat sidste efter 

informationer. En tid- 
Pernille Reumert, for- 
Is. 28). Og for- og 

af 2.a's tegninger om- 
& kærligheden, sorgen 
Lillian Polack (lærer- 
ri .

Så BIRKERIS er noget andet end NO NAME. Vi 
arbejder på at finde os selv. Og det betyder, 
at redaktionen - som er lærere - gerne vil 
ha' en satellitredaktion af elever. Hvis du 
er interesseret, så sig til - arbejdet er 
gratis og under tvangfri former. Næste num
mer udkommer til august - men laves før som
merferien .

Red.
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Kostskolen - et stort hjem ...
Der har været kostskole lige 
så længe der har været skole. 
Og fra begyndelsen (1868) fo
regik det i et privathjem på 
Birkerød Hovedgade, hvor en 
af landets ældste private kost
skoler var stiftet

"med det maal for øje at byde 
et godt og kærligt hjem med et 
alvorligt og omhyggeligt tilsyn 
for børn og unge mennesker, som 
for deres undervisnings eller 
opdragelses skyld maatte forla
de deres hjem."

(Johan Mantzius, 1879)

Formålet var altså ikke at la
ve studenter. Eksaminer var 
grundtvigianeren Mantzius in
derligt imod; hans mål med 
skolen var, konkret, at skabe 
et hjem for børnene ("Vore dag

lige værelser staa til enhver tid 

aabne for eleverne.").

Der er sket ændringer siden da, 
- og ikke blot med hensyn til 
kostlærerne og deres arbejds
vilkår. Presset af omstændig
hederne (og af forældre) fik 
"Latinskolen i Birkerød" dimis
sionsret til studentereksamen i 
1886, og siden er normaliserin
gen vidt fremskreden: også pi
ger fik adgang til at tage stu
dentereksamen (1907); den pri
vate skole blev til statsskole 
(1920), og måske - (gud bedre 
det) - amtsskole, 1986. Under
vejs udvidet adskillige gange 
og flyttet to - sidste gang i 
1967 til de 'nye' bygninger, 
hvor vi nu løber rundt i en 

Engelsktime i rektors dagligstue anno 1917.
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helt almindelig Birkerød Stats
skole, der blot har en særlig 
fortid og en kostskole tilknyt
tet ■ Og det er mange år siden, 
at der blev afholdt engelsktime 
i rektors dagligstue.

RAMMEN OM EN HVERDAG

75 mænd og kvinder - eller 10% 
af statsskolens elever - bor 
på kostskolen og har den som 
rammen om deres dagligdag. Her 
spiser de, arbejder og pjatter, 
og hver dag er de en privilege
ret klike, som blot skal slå et 
smut hen ad vejen for at komme 
på arbejde - og derfor ofte 
kommer sidst - mens vi andre 
aser ad ofte timelange veje. 
En blandet flok, kosteleverne, 
- HF'ere og gymnasieelever, 
nogle med forældrene i Afrika, 
andre med forældre i Farum, 
men alle med behov for noget, 
der er som et hjem for dem, 
selvom det er en institution.

Når skoleåret begynder er der 
åbent hus om søndagen for for
ældre og børn, og et hav af so
davand, kaffe og lagkager. Det 
er en ældre kostelev, som led
sager den nye til hendes væ
relse, og i den første uge har 
'de gamle' på gangen en sær
lig pligt til at tage sig kær
ligt af de nyankomne.
Et par uger ind i skoleåret dra
ger man på udflugt, for at få

NATLØn

ÅNDERNES RICE

Den natlige stroppetur, som de nye kost-elever pA Birke
rød Statsskole traditionelt skal gennemgA, forsvares mod 
angrebene med, at eleverne lærer hinanden bedre at kende

Politiken, den 25. 8. 1964.
men. Sidste år gik turen til
Hven, men til efteråret vil man 
måske prøve at tage et par da
ge på telttur, så man kan blive 
rystet endnu bedre sammen. Gam
le dages overgangsriter - som 
Bo Bojesens 20 år gamle tegning 
hentyder til - er helt forladt; 
ingen ny kostelev bliver nu 
vækket midt om natten af drama
tisk udklædte personer for at 
skulle gennemlide særprægede 
ritualer under blods og tårers 
udgydelse.

Efterårsfest, julefest og for
årsfest er vanlige tegn på å- 
rets gang. Dog kan en fest 
glippe, for eleverne skal selv 
huske at nedsætte festudvalg, 
bestemme menu, underholdning, 
udklædning, osv. - altsammen i

nye og gamle elever rystet sam god tid af hensyn til persona-
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let. Men der har været afholdt 
minderige fester, med græsk og 
indisk anstrøg, hvor spisestu
en var flot pyntet og elever 
og lærere udklædte. Man husker 
en vikingefest, m/helstegt pat
tegris - som var knapstegt 
(for det er svært).

Ved årets slutning blev der 
tidligere afholdt fest for stu
denter og HF'ere på kostskolen, 
men nu kommer studenterne her 
som led i den sædvanlige køre
tur - til 'deres' hjem. Og 
kostlærerne er far og mor, som 
arrangerer en hyggelig og fug
tig velkomst.

DEN DAGLIGE KOST

4 kostlærere, en økonoma, en 
oldfrue og 8 medarbejdere iøv- 

rigt tager sig af elevernes 
daglige fornødenheder, og spi
setiderne danner skelettet i 
hverdagen:

7,30 - 8,00: Morgenmad
11,30-12,00: Frokost
15,00-15,30: Eftermiddagsthe
17,30-18,00: Aftensmad (og 

aftenthe siden)
Bortset fra til frokost må man 
godt invitere gæster med - blot 
man giver besked i forvejen. 
Det kan nok knibe lidt, - især 
har det knebet om eftermiddag
en, hvor det er rygtedes at 
der er herlig opdækning med 
the og kager, og gæsterne er 
strømmet til... Bl.a. af den 
grund forsøger kostskolen sig 
i disse uger med en nyordning, 
hvorefter eftermiddagstheen af
skaffes (man kan jo altid lave 

Turen til Hven, 1983.



noget selv, i thekøkkenerne) 
og aftentheen flyttes til kl. 
20,30 hvor man, under deltag
else af et par kostlærere, hå
ber at kunne få en rar stund 
sammen.

Økonomaen, fru Gerda Rasmussen, 
som har været ansat her i en 
halv snes år, indtager en cen
tral stilling på kostskolen. 
Sammen med 4 medarbejdere laver 
hun mad for million kr. om 
året; det er en større hushold
ning - men ganske billig: en 
25 kr. pr. elev pr. dag. Og ud
over den daglige madlavning er 
der de større fester, hvor der 
skal gøres noget særligt ud af 
mad og opdækning.

Der kan, som i andre familier, 
skelnes imellem dagligmad og 
weekendmad; i weekenden er ma
den en tand bedre (og der er 
hjemmebagte boller, lagkager 
og cacao) - men det er et sær
ligt problem, at økonomaen al
drig kan være helt sikker på, 
hvor mange der kommer til spis
ning i weekenden.

Dagligdagens blødkogte æg om 
morgenen bliver til juice og 
rundstykker i weekenden (hvor 
der kun er den halve arbejds
kraft i køkkenet). Til frokost 
er der hver dag 2-3 varme an
retninger, fisk, flere slags 
pålæg, råkost/gulerødder. Her
til mælk, the - og hvidtøl. 
Ost m/hjemmelavet solbærsylte
tøj' er en populær spise. Og 

bøfsandwiches - men kun een 
til hver'.

Aftensmaden annonceres på for
hånd ved opslag. Så kan man 
tage sine forholdsregler - - 
overfor fiskeretter er der så
ledes de sædvanlige fordomme... 
Men ellers er aftensmaden på 
to retter, pg desserten er of
te frisk frugt.

Økonomaen lægger indkøb og mad
plan efter god gammel husmoder
skik: intuition - og de rigtige 
tilbud. Der skal ikke, som på 
plejehjem, måles og vejes vita
miner og proteiner; folk er jo 
raske og kan se sig for. Der 
er heller ikke kapacitet til 
at lave særkost til fx vegeta
rer eller biodynamikere. Og vil 
man på diæt, må man spise mind
re .

Kosteleverne kan altid stille 
forslag til menu gennem tillids
repræsentanterne. Eller enhver 
kan selv driste sig til at kom
me med en god idé. Det skifter 
fra år til år, hvordan den mu
lighed bliver brugt - ligesom 
iøvrigt madinteresserne skif
ter. Eet år kan kartoffelsalat 
være in - og næste år out. Der 
kan være grønsagsår. Og hakke- 
bøf-år. For tiden er ris, spag
hetti - og lasagne - meget po
pulære retter (måske inspire
ret af en vis hankat). Men for
dommene overfor fisk er kon
stante. Og pandekager m/is er 
altid salgbart.
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anno 1907....
DEN DAGLIGE ORDEN

Den daglige orden styres 
af ordensregler, men af sund 
fornuft - »o® i en familie. Der 
er dog - uskrevne - regler, som 
man kan rette sin fornuft ind 
efter: man må ikke lege med 
brandslangerne; man må ikke 
støje for meget - i for lang 
tid; man må ikke spille bold 
mellem fløjene (vinduerne!). Og 
man' skal anmelde det i forvejen 
til vagthavende lærer, hvis man 
ikke er på kostskolen næste mor
gen, ligesom man skal sætte en 
seddel på døren hvis man er væk 
i længere tid. Ikke fordi kost
lærerne skal holde kontrol med, 
hvor eleverne er, men fordi man 
ved evt. evakuering af kostsko
len (brand!) skal vide, om alle 
er kommet ud.
På kostmøderne, som afholdes 
efter behov, har enhver ret til 

at møde op og deltage i drøftel
sen af allehånde sager vedrør
ende kostskolen. Man kan drøfte 
maden. Eller (u)orden. Eller mu
lige fester. Eller stille for
slag til nye aktivitetsrum. Tre 
af kosteleverne har en særlig 
status som tillidsrepræsentan
ter , valgt på et kostmøde (p.t. 
Peter Lohmann Hansen,3u, Peter 
Kyhl,3x, og Flemming A. Søren
sen, 2q). Tillidsrepræsentanter
ne deltager også i det ugent
lige møde, som hver torsdag 
finder sted mellem kostlærer- 
re og rektor (og evt. økonoma 
og oldfrue). Her kan man, i en 
mindre kreds, få vendt proble
merne og se løsningsmuligheder, 
som man kan forelægge kostmø
det.

Det har været på tale at lave 
egentlige ordensregler, men 
det er nok et værk man vil gå 
til med nogen tøven. Når der 
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skal udvikles hensigtsmæssig 
og fornuftig adfærd, og ikke 
tages irrationelle hensyn, skul
le egentlige regler ikke være 
nødvendige. Man må selv kunne 
finde ud af - fx at man skal 
rydde op efter sig.
For 20 år siden var der behov 
for egentlige regler. Dengang 
måtte der ikke komme kvinder 
på mændenes værelser (eller 
omvendt), og det var der en 
regel om - naturligvis; ellers 
var det jo ikke til at forstå. 
Men de kønsadskilte ganges tid 
er forbi - også på Birkerød 
Statsskole. Man må gerne have 
liggende gæster, hvis man si
ger til i forvejen - af hensyn 
til morgenmaden. Dog skal det 
antage et rimeligt omfang - af 
hensyn til brandreglement og 
bygningsslitage. Kostlærerne 
blander sig nødigt i folks 
privatliv. Men eleverne kan al
tid henvende sig - hvadenten 
til den lærer, som de formelt 
er tilknyttet, eller til en an
den, som de hellere vil snakke 
med.
Oldfruen, fru Tonna Hansen, har 
været ansat på kostskolen i et 
par år, og hun bestyrer den 
daglige orden på kostskolen - 
fra spisestuen og 'indefter'. 
Hun blander sig heller ikke i 
folks privatliv - men det kan 
være nødvendigt at gøre opmærk
som på, at man skal rydde op 
efter sig i opholdsstuen. Og 
det hænder, at eleverne ved 

frokosttid møder en lukket dør 
til spisestuen og en bister old
frue, som be'r dem STRAKS og 
OMGÅENDE hente det service, de 
så ubetænksomt har slæbt op på 
værelserne. Ellers får de in
gen frokost'.

Oldfruen skiftes med økonomaen 
til at være 'pladshund' i spi
sestuen, og efter maden ser 
hun til, at eleverne fjerner 
deres eget bestik og sætter det 
til opvask - dét er deres 
pligt! - og enkelte elever har 
til opgave at hjælpe til med 
afrydning og opvask.
Oldfruen sørger iøvrigt for, 
sammen med 2-4 medarbejdere, 
at der er rent på fællesareal
erne. Elevværelserne skal hun 
ikke tage sig af; kosteleverne 
må selv holde rent og sørge 
for så megen orden, at de kan 
komme ind ad døren. Engang måt
te eleverne ikke opholde sig

- og anno 1984.
7



på værelserne fra kl. 8,00 til 
kl. 11,30; der blev nemlig 
gjort rent og ryddeligt. Men 
den ordning har man forladt - 
og sikkert ikke kun af økonomi
ske grunde; heller ikke siden
hen får man jo en tjener på 
hver finger.
Kosteleverne skal selv vaske 
deres tøj, og det gør de på en 
af maskinerne i kælderen. Gra
tis , vel at mærke; det er ikke 
noget møntvaskeri - man skal 
blot selv tage sæbe med. Men 
oldfruen tager sig af håndklæ
der og sengetøj. Hver torsdag 
fra 15.til 17 kan man få byttet 
håndklæder hos oldfruen, og 
samtidig udfylder man hjemrej; 
selister for tiden fra fredag 
aften til søndag aften. Det har 
nu ikke meget at gøre med hjem
rejse, men køkkenet skal vide, 
hvor mange der kommer til spis
ning i weekenden. Helt perfekt 
fungerer det ikke; kosteleverne 
er tilbøjelige til at 'dobbelt
sikre ' sig...

DEN DAGLIGE FRITID

Som en sløjfe omkring hjemmet 
ligger arbejdet og fritiden. 
Arbejdet er ikke blot lektier, 
men også erhvervsarbejde, som 
er blevet mere almindeligt. Og 
fritiden, - ja, den kan udfyl
des på måder, som et alminde
ligt hjem ikke kan tilbyde.
Først og fremmest er der natur
ligvis 75 kammerater - og så 

store familier er blevet sjæld
ne. Men hvilket hjem kan også 
byde på musikstue (m/flygel), 
bibliotek (m/klaver, og mange 
aviser), metal- og træsløjd, 
systue (med 3 -maskiner og til
skærerbord) , billard - og et 
veludstyret mørkekammer. Fjern
syn, naturligvis (video dog ik
ke) . Og så er der AKTIVISTEN, 
som er et stort rum med 4 borde 
og mange stole; her kan man fx 
holde fødselsdagsfest - man 
skal blot booke sig ind i for
vejen. Køkkenet udlåner service 
- og man kan få sig en fest ef
ter sit hjerte.

Der er meget at lave på kost
skolen i fritiden. Men ikke for 
meget - blot man kan administre
re det og går i seng i rimelig 
tid inden man skal op og på ar
bejde. Som andetsteds i samfun
det, således også på kostskolen.

JJ

Billeder efterlyses!
Billeder fra vor skoles 116- 
årige historie efterlyses (kun 
til låns). Vi planlægger et 
billedarkiv - og måske noget 
mere. Spørg venner, forældre, 
tanter og bedste- og oldefor
ældre .

Henv. Mogens Jensen 
Kjeld Flensburg 
Lars Tonnesen
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Meld dig ind i B.K.S. - før du går ud!
B.K.S. - Birkerød Kostskoles 
Samfund - er ikke specielt for 
kostelever, selvom navnet kun
ne give det indtryk. Det er en 
forening, hvis formål er at be
vare sammenholdet imellem for
henværende elever fra Birkerød 
Statsskole og at vedligeholde 
forbindelsen mellem disse og 
skolen. Hvis du indbetaler 10 
kroner til

Birkerød Kostskoles Samfund 
Søndervangen 56 
3460 Birkerød
Giro nr. 6 74 31 61

- bliver 
du straks noteret som medlem.

"Samfundet", som blev oprettet 
i 1904, har i dag 350 medlem
mer, og stud, scient Claus 
Holst Pedersen (årgang ’79) 
er formand.

B.K.S. bestyrer "Rektor Engei
sens sportslegat" og "Johan 
Mantzius' Mindelegat", hvoraf 
der hvert år på skolens fød
selsdag uddeles portioner.
Der har gennem årene været 
vekslende aktivitet i B.K.S. 
I en årrække blev der arran
geret skovture, og der var 
sportskampe imellem tidligere 
og nuværende elever og lærere. 
Og der blev udgivet et blad, 
"Birkebladet", hvori man kun
ne læse om, hvordan tidligere 
elever gjorde karriere. Men 
da skolen i 1967 flyttede ind 

i de NYE bygninger (dvs. de 
gamle bygninger, som du går om
kring i nu), kunne mange af 
medlemmerne ikke forlige sig 
med, at dét skulle være skolen. 
Så måske af den grund lå B.K.S. 
stille mellem 1970 og 1980.
Siden 1980 har der imidlertid 
hvert år på den første lørdag 
i oktober været holdt en fest, 
som har samlet et stort antal 
tidligere elever. Og lærere. 
Det er ikke formålet med fes
ten, at der skal holdes taler 
om "traditionernes betydning", 
o.lign. - formålet er simpelt
hen, at man skal komme sammen. 
Bestyrelsen lægger et stort 
arbejde i at arrangere en hyg
gelig fællesspisning på skolen, 
og her kan man møde gamle ven
ner og fjender og konstatere, 
at tiden går, men aldrig spor
løst. Man kan her lægge armen 
om sin fhv. elskede og prøve 
hende af i en dans, igen. Og 
man kan møde nogle af de "gam
le" lærere og bøje arm med dem 
og se dem i et andet lys, for
di man er kommet på afstand af 
hinanden.

Så meld dig ind i B.K.S. - før 
du går ud. Du kommer nemlig 
til at savne skolen når du går 
ud af den, og du - med Tom Leh
rers ord - begynder glideturen 
ned ad "The Razorblade of Life".

9 Red.



Engang i november ...
Af Malene, 3x, Anette, 3b, og Nikolaj, 2y

Det er marts måned, det er 
koldt, vi fryser og her er lidt 
kedeligt og småtrist. Foran os 
venter terminsprøven, læsefe
rien, eksamen. Man får lyst til 
at putte sig langt ind under dy
nen og tænke på alverdens rare 
ting. F.eks. en uge vi oplevede 
engang sidste november. Dengang 
frøs vi ikke, for vi blev holdt 
varme af dans, sport, foredrag, 
film, diskussioner, udsmykning, 
sanseoplevelser, karneval, sam
ba, osv. osv. Vi havde ikke 
fast tilholdssted under dynen, 

men stod istedet op før vække
uret for at opleve skolen på 
en ny måde.
Hvis der endnu skulle være no
gen, som ikke har gættet hvad 
vi taler om, er det vores EMNE
UGE 1983: "KROPPEN". Vi savner 
den, og vi vil have flere der 
bliver ligeså gode. Og som 
hjælp hertil har vi derfor sam
menstillet vores erfaringer i 
denne lille artikel, som vi hå
ber vil blive brugt forhåbent
lig næste skoleår engang i no
vember .

Så’n skal det bare gøres!

NYE TANKER!

Alle på skolen oplevede emne
ugen og har personlige minder 
derom - og måske idéer til, 
hvad der kunne gøres bedre. Vi 
tre har ikke monopol på at vide 
hvad der er godt, så vores eva
luering af emneugen 83, "Krop
pen", bliver kun en personlig 
skitse til, hvordan næste års 
emneuge - og emneugerne frem
over - kan forløbe, baseret på 
de erfaringer, vi selv høstede 
engang i efteråret.

Efter en diskussion af emneugen 
83, dens opbygning og forløb, 

er vi nået frem til flg. for
slag vedr. fremtidige emneuger:

Der bør afholdes emneuge hvert 
år, engang i efteråret, idet 
denne uge da vil blive accep
teret som en naturlig del af 
undervisningen på lige fod med 
dagligdagens "normale" under
visningsform. Det bureaukrati
ske i planlægningen vil så kun
ne reduceres kraftigt, og enga
gementet fra lærer-side vil 
forhåbentlig blive mere entusi
astisk. Lige som intro-ugen og 
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kaffeballet skal emneugen være 
et fast punkt på skoleårets ka
lender. Målet må være, at folk 
også vælger Birkerød Statsskole 
på grund af de velfungerende 
alternativer, der tilbydes.

TEORI - PRAKSIS !

Arbejdsgangen bør være en vek
selvirkning mellem teori og 
praksis, hvorved man får belyst 
det pågældende emne mest alsi
digt. Dog har erfaringerne vist, 
at praktiske emner bør opprior
iteres, - det viste fx succesen 
med dansegruppen, sportsgrup
pen, udsmyknings- og sanserums- 
gruppen. Men erfaringerne viser 
også, at lærernes kapacitet må 
og skal udnyttes, og bedst ud
nyttes i forbindelse med de 
teoretiske grupper. Dette kan 
praktiseres ved at opdele em
neugen således:

A) En dags planlægning og in
troduktion ca. 3 uger inden de 
resterende 4 dage (tirsdag - 
fredag).
B) Grupperne skal være dannet 
på forhånd (på grundlag af in
formation fra planlægnings
gruppens side og derpå følg
ende tilmelding), og eleverne 
skal mødes i grupperne på den 
ovennævnte planlægningsdag, 
hvor gruppens egentlige mål og 
midler fastlægges. Dette gøres 
for at aktivere og engagere så 
mange elever som muligt.

C) Planlægningsgruppen skal be
stå af én fra hver klasse, plus 
mange lærere. Dens opgave er at 
finde det overordnede emne til 
de mange undergrupper. Derimod 
skal den ikke planlægge de en
kelte gruppers arbejde i detal
jer, men kun udfærdige et dis
kussionsoplæg til planlægnings
dagen .

D) Strukturen i de fire dage 
skal forblive som "Kroppen's" 
opbygning. Altså med hemmeligt 
arrangement og fællesoplæg hver 
morgen fra spændende mennesker, 
og fest fredag aften.

E) Afkrydsningssystemet skal 
afskaffes! Folk skal komme af 
egen lyst og interesse! Heri 
ligger der også en trussel, for 
hvis der ikke møder tilstrække
lig mange elever op på planlæg
ningsdagen, aflyses emneugen.
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SLUTBEMÆRKNING eller engelsk oversættelse.

Hvorfor bruger vi egentlig tid 
på at udfærdige evaluering og 
fremtidsforslag? Malene og A- 
nette går jo ud nu. Kun Nikolaj 
bliver tilbage - og han kan 
ikke alene gennemtrumfe en em
neuge til næste år.
Men I skal hjælpe ham. I skal 
finde et emne, I gider arbejde 
med en uge.
For I er vel ikke i tvivl om 
fordelene ved at gennemføre en 
emneuge:
- I får et pusterum i den el
lers så monotone undervisning. 
Tænk, - en hel uge, hvor I hver
ken skal aflevere blækregning 

- I har faktisk mulighed for at 
starte på en frisk - forhåbent
lig veloplagte og glade.

- I får klarlagt, om I går i 
gymnasiet og på HF fordi I skal 
narre lærerne til at give jer 8 
i stedet for 7, eller om I går 
på Birkerød Statsskole fordi I 
vil lære - lære mennesker at 
kende, jer selv at kende, det 
faglige at kende.

- I får med andre ord prøvet 
jeres eget engagement og egen 
selvstændighed. - Hvor meget 
kan I og vil I egentlig selv, 
når lærerne ikke slynger karak
terpisken?

Hvis det ikke lykkes jer at få 
stablet en emneuge på benene, 
har I fået bevist overfor jer 
selv, at I fandeme er borger
lige (ikke af parti-opfattelse, 
men af væremåde), at I altså 
er uengagerede, udnyttere (ikke 
ydere), autoritetstro, spytslik
kere (gider kun yde, hvis man 
bliver belønnet med en karak
ter) , kedelige, ukritiske, a- 
sociale.

I må vise, at I kan være som I 
sikkert er i fritiden: aktive, 
glade, sociale, dygtige og selv
stændige .

- LAV EN EMNEUGE.

Malene,3x, Anette,3b, Nikolaj,2y
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Mandag, den 28/11. SEKSUALITET OG KROP
8,30 - 9,30:
9,15-10,30 :
10,30-13,00:
13,00-14,00:

14,00 - ?

Tirsdag, den

Hemmeligt arrangement.
Fællesoplæg v/A.Pape & S.Frastein.
Arbejde i grupperne.
Opsamling og redigering af da
gens arbejde til "Body News".
Pressegruppen færdiggør "Body News".

29/11. TEKNOLOGI OG KROP
Samme struktur bortset fra:
9,15-10,30 : Fællesoplæg:"Kanariefuglens død"(film).

Onsdag, den 30/11. KROPPENS HISTORIE
Samme struktur bortset fra:
9,15-10,30 : Fælles oplæg ved komponisten Bo Hol

ten og Allan Levann.

Torsdag, den 1/12. KROPSUDTRYK 
Samme struktur bortset fra: 
9,15-10,30 : Fælles oplæg v/ fmd. f. Dansk Body

building Union og dansk mester.

Fredag, den 2/12. SPORTENS KROP
Samme struktur bortset fra:
9,15-10,30 : Fælles oplæg ved forstander Ove Korsgård, 

Gerlev Idrætshøjskole

Fredag aften: KROPPENS FEST



Emneuge
Den 28/11 - 2/12 1983 blev der 
afholdt emneuge om "Kroppen". 
Den 8/3 1983 holdt vi en tema
dag om "mig-og-skolen". I ef
teråret 1981 var der emneuge 
om "fremtiden". Og før da var 
der med års mellemrum blevet 
afholdt emnedage med emner som 
"kønsroller" og "A-kraft".

Det er altså blevet værre og 
værre. Hvorfor?

En forklaring går ud på, at 
der er tale om en slags import. 
Det er noget eleverne bringer 
med sig fra folkeskolen, hvor 
feature-uger og emnedage er et 
almindeligt fænomen. Men hvor
for gør man det så dér?

■Ja, emneuger er vel et eksem
pel på moderne og varieret pæ
dagogik. I emnearbejdet brydes 
den traditionelle skemalagte 
undervisning. Det valgte emne 
er ofte præget af en vis aktua
litet, der imødekommer elever
nes interesse, og som lader 
skolens faglighed vende sig 
mod samfund og samtid. Emnet 
kan også være præget af en å- 
benhed, der betyder belysning 
og bearbejdning fra mange for
skellige og anderledes fx mere 
kreative vinkler. I feature
ugen og emnearbejdet omlægges 
undervisnings- og arbejdsrela
tionerne mellem lærere og ele
ver og mellem elever indbyrdes.
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Den klassedelte skole opdeles 
på nye måder samtidig med at 
den forenes i de fælles oplev
elser og de fælles udfordrin
ger .

Som alt nyt og anderledes har 
vores emneuger og temadage 
haft svært ved at finde deres 
form. Sådan en bestemt og rig
tig form findes nok heller ik
ke. Det har vist sig at være 
en af de pædagogiske pointer 
ved fænomenet, sådan som det 
har udfoldet sig her ved sko
len. I stedet har der dannet 
sig nogle erfaringer.
Modsat af hvordan det normalt 
er i folkeskolen, er vores em
neuger og temadage noget der 
er vokset frem græsrodsagtigt. 
Opskriften synes at være: at 
nogle aktive og interesserede 
elever finder sammen med nogle 
lærere. Derefter ruller snebol
den med ideer og vekslende pla
ner. Lavineagtigt tager projek
tet derefter fart gennem vurde
ring i fællesudvalg, lærerråd 
og i klasserne, indtil den på 
den fastsatte dato (vedtaget 
i fællesudvalget) oversvømmer 
skolen, lægger undervisningen 
øde og tvinger alle til at fær
des og orientere sig på nye må
der .

Disse større og mindre laviners 
stigende hyppighed viser, at 
der står naturkræfter bag. Em
neuger og temadage er kommet 
for at blive. Derfor er det



vigtigt at gøre sig disse lavi
ners art og muligheder klar.

Redaktionen har derfor opford

ret - og opfordrer stadig - for
skellige til at skrive om emne
ugen .

LT

En vintertur i Paris
Af Pjære, Sjang, Brisjit og Tinn,

I starten af dette skoleår 
spurgte Elsebeth K. (vores 
dejlig fransklærer) os, om vi 
ville med på en "studietur" til 
Paris (i Frankrig, hvis I ikke 
skulle vide det) sidst i febru
ar 1984. Forslaget faldt ganske 
naturligt i god jord, og siden 
jul har vi (z'erne) forberedt 
os til turen ved at holde fore
drag, se film og læse tekster 
om Paris. På turen var 2a (hel
digvis) også inviteret med, og 
som ansvarlig var foruden Else
beth, Else Marie Møllmann.
Der var afgang fra Københavns 
hovedbanegård d. 23/2 kl. 16,30. 
Kl. 18,55 var vi ved Rødby-Putt- 
garden færgen, hvor vi fik tan
ket op med sprut og smøger. Her
efter gik turen videre mod Paris 
med højt humør og promille.

perronen. Men efter en halsbræk
kende spurt nåede de heldigvis 
toget ... til München. Da bom
merten gik op for dem, fik de 
trukket i nødbremsen og kom hur
tigt over i det rigtige tog i- 
gen. Efter denne chokerende e- 
pisode bumlede vi videre til 
Paris og ankom til Gare du Nord 
(i Paris) kl. 8,30, hvorefter

Toget gjorde 20 min1 s holdt i 
Hamburg, hvor nogle var ude at 
strække benene. Pludselig fik 
de 6-7 mest fulde temmelig 
travlt, da de til deres skræk 
så toget begynde at rulle ud af

vi gik til vores hotel. Mens 
hotelværelserne blev gjort klar 
gik vi ud og spiste en hårdt 
tiltrængt morgenmad. Nogle af 
os var også oppe på Montmartre, 
ca. 2 km fra hotellet.
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SEVÆRDIGHEDER, SEVÆRDIGHEDER 
... & GLEMSELENS TÅGER.....

Kl. 13,00 var der arrangeret 
en tur til Radio-France. Stedet 
var meget imponerende, men rund
visningen jævnt kedelig, hvilket 
nok hang sammen med en vis træt
hed efter turen.

Lige så kedelig turen til Radio- 
France var, lige så morsom var 
turen om aftenen ned til Lati
nerkvarteret. Latinerkvarteret 
er en gammel bydel hvor udsøgte 
(og billige) restauranter lig
ger side om side. Hvad vi heref
ter lavede, fortaber sig i glem
selens tåge.

Lørdag startede vi kl. 9,00 
(suk!) for at tage til Ile de 
la Cité, hvor vi så den impone
rende Notre Dame Kirke, Saint 
Chapelle og Conciergeriet. Ef
ter denne lille rundtur gik vi 
forbi Louvre og fortsatte ned 
ad Champs Elysées for at ende 
ved Jeu de Paume, som er muse
et for impressionisterne. Res
ten af dagen var til egen dis-

MÉTRO-RER OOI A - N? 084379

PERCEPTION TRÄNSACTIONNELLE 1160 F

Applicable aux voyageurs en infraction å la police des chemins de fer

SK 

date heure Mie

Le Metro er blevet dyr ... 

position. Om aftenen uer 
(igen) drukket anseelige mæng
der alkohol, og de fleste gik 
ud for at opleve Paris' pulve
riserende liv. Nogle blev dog 
på hotellet for at smadre en 
rude (naboens).
Søndag startede vi på et lidt 
mere menneskeligt tidspunkt: 
kl. 10,00 gik turen nemlig til 
Musée Carnevalet, Paris' by
museum. Særlig spændende kan 
man ikke, med god samvittighed, 
sige det var, men til gengæld 
varede det temmelig længe. Kl. 
14,00 tog vi så til Louvre, som 
er Paris' største kunstmuseum, 
og man påstod at det ville tage 
14 år at se på alle billederne, 
i et minut hver! Om aftenen var 
en stor flok mennesker på dis- 
coteque, hvis man da kan kalde 

2 et dansegulv på 5m plus en lil
le bar der solgte drinks til 40 
francs stykket for et discote- 
que. Trods lidenheden blev der 
moret over evne.

Mandag var Elsebeth og (M)-øl- 
mand atter "populære": kl. 9,00 
var der afgang til loppemarke
det. Her kunne man købe alt fra 
chillums til brugt militærtøj 
via plader og alpehuer, og pri
serne var mildt sagt rimelige 
(hvis man pruttede). Efter at 
have brugt en masse penge fort
satte turen til Pompidou-centret 
hvilket viste sig at være et 
storslået bygningsværk. Der var 
dog meget delte meninger om 
hvor kønt det var. Indendørs

16



*600 AFTEN, FPølÆN...*’ 
'BONW,)WEMCI!ELL£ "

'/A 0E6 INViTCEE OEM UO 

at •puis-jews 
invitera can see?*, 
‘DE WISER 6UMBEN0E : 
WWfE2 7R^8IEN"

BONSflR, MONI EVP

kunne man finde et stort bib
liotek, hvor man kunne låne bø
ger, film og musik, og en sur
realistisk kunstudstilling med 
kendte kunstnere som Dali, Ma
gritte, Miro og Kandinsky, hvil
ket var en speciel oplevelse. 
Desuden indeholdt centret andre 
udstillinger. Bagefter gik de 
fleste af os over til Les Hal
les, hvilket var et enormt ind
købscenter med alle slags for
retninger. Om aftenen var der 
for en gangs skyld gang i den 
på hotellet da folk fejrede, at 
det var den sidste aften.

Dagen derpå, kl. 9,00, tog vi 
med tog til Versailles, som 
ligger allerhelvedes langt fra 
hotellet. Versailles var det 
kæmpeslot hvor bl.a. Marie- 
Antoinette og Ludvig XIV boede. 
Ca. halvdelen af os gik også 
den 1% times lange tur til Le 
petit Trianon og Le petit Ham- 
eau (Møllmanns talent som vej
viser er lidt begrænset). Le 
petit Trianon var stedet hvor 
Marie-Antoinette boede, og Le 
petit Hameau var en lille by, 
Marie-Antoinette havde fået 
bygget for at få lidt adspred

else. Turen tilbage tog 20 min. 
Hele Versailles-turen var meget 
interessant, men blev dog lidt 
spoleret af vores uoplagt-(træt)- 
-hed. Resten af dagen blev be
nyttet til at .lave de sidste 
indkøb. Klokken 20,30 var vi 
alle samlet igen på hotellet 
hvor vi hentede vores bagage.

KOMMENTARER:

Alt i alt må det helt klart si
ges, at det var en virkelig dej
lig tur, og dette tror vi, at 
alle mener. Dette skyldes nok, 
at 2z og 2a viste sig at kunne 
fungere særdeles godt sammen 
(misforstå ikke!), men også at 
de lærere, Elsebeth og Møllmann, 
gjorde en virkelig god indsats 
for at gøre turen interessant 
og behagelig for os, og samti
dig viste sig at være tilpas 
frisindede.
Derfor mener vi, at ture som 
denne absolut bør gentages, 
også af andre klasser, da en 
sådan tur styrker sammenholdet 
i klassen og på tværs af klas
serne .

Peter, Jan, Birgitte & Tine, 2z.
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Høns
Af Sigurd Larsen, 2a

Jeg er en hane 
en ganske almindelig hane 

jeg har min egen lille hønsegård 

hvor jeg bor 

sammen med omkring 23 små høns 

jeg har det ganske glimrende 

men jeg kom til at tænke over 

en ting

hønsene i min gård er begyndt 

at brokke sig 

over hvad kan jeg ikke rigtigt 

forstå 

efter min opfattelse har de det godt 

de sulter ikke 

jeg er en meget skikkelig hane 

de gør hvad de vil 

men alligevel brokker de sig

de burde tænke på dem der virkelig 

har det hårdt 

burhønsene 

de knokler hele dagen under, 

trange forhold

Jeg ved ikke om de brokker 

sig for at være solidariske 

om det er et modefænomen 

eller om de bare keder sig 

de kan kagle i timevis 

om deres problemer med 

æglægningen 

eller om hvor store problemer 

de har med os haner under 

befrugtningen 

jeg er nu ellers ikke særx.j 

hård

under deres kagleri 

føler jeg mig som en stor 

forbryder

de kikker bebrejdende på mig 

selvom jeg aldrig har gjort noget

Det er egentlig mærkeligt 

de høns der ikke har problemer 

kagler højest 

og dem der har problemer 

siger ikke noget

der er en høne som er en 

slags overhøne

det er hende der skal bestemme 

hvis tur det er til at kagle

sommetider spørger hun mig 

hvad min mening er 

men før jeg har tænkt over 

hvad jeg vil sige 

kagler hun videre

jeg ved da godt at nogle 

høns har det hårdt 

med hanerne osv.

og jeg mener disse ting 

skal diskuteres

men jeg kan ikke forstå 

hvorfor det optager så meget 

tid hos mine høns

der jo har det forholdsvis 

godt

og især ikke når de ikke 

gør noget ved det 

men sådan er høns vel...
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Uddrag af en arbejders dagbog år 2084
Af Søren Foghsgaard, 2z

23/2-84: Kære dagbog! Endelig, 
endelig har jeg fået et arbejde. 
Jobbet fik jeg gennem en annon
ce i tv-avisen "Politiken". Der 
var 9.918 ansøgere til stilling
en, så jeg har været utrolig 
heldig. Min computer havde el
lers fortalt mig, at der kun 
var 0,01% chance for jobbet.

I dag var altså min første dag 
på jobbet. Jeg tror nok, at vi 
producerer små el-artikler, men 
jeg er ikke helt sikker. Mit ar
bejde går ud på at slukke og 
tænde forskellige maskiner, når 
henholdsvis en grøn og en rød 
knap lyser. Det er virkelig et 
interessant og spændende job. 
Jeg klarede arbejdet perfekt; 
jeg lavede ikke en eneste fejl, 
selvom det er ret indviklet af 
og til. Især den maskine med de 
store knapper kan være drilsk, 
men jeg var over den hele tiden, 
og da jeg var færdig med arbej
det, roste maskinen mig endda 
- hvilken triumf. Arbejdstiden 
er fra 7,00 til 14,00, og i al 
den tid møder jeg ikke et enes
te menneske. Jeg er fuldstændig 
isoleret og kan være helt mig 
selv, det er simpelt hen bare 
lykken.
Jeg er nu en af de 300.000 pri
vilegerede i Danmark. Jeg til
hører ikke mere den arbejdsløse 

underklasse på 3.000.000. Jeg 
er endelig kommet op af "sump
en" og kan nu begynde en helt 
ny tilværelse.

12/3 2084: Kære dagbog! Jeg 
fik idag brev fra PF (de Privi
legeredes Forening). Jeg har 
fået tilladelse til at flytte 
ud af vores lejlighed i BFA 
(Boligkompleks For Arbejdsløse). 
PF har fundet et nyt hus til os, 
og vi flytter idag. Huset er me
get luksuriøst indrettet med 3 
fjernsyn, 2 computere og 4 tråd
løse telefoner til intern kom
munikation. Huset er også dej
ligt beliggende. Der er kun 300 
meter til fabrikken og 2 km til 
en såkaldt "Naturpark".
Det er også på tide, at vi kom
mer væk fra BFA. Man kan slet 
ikke trives dér, når man har 
fået et job. Jeg har fået øje 
på, hvilken værdiløs tilværelse 
man lever som arbejdsløs.

Hele dagen vader man rundt i 
den lille lejlighed fuldstændig 
sløv af de piller, som man skal 
tage hver morgen. PF har for
talt mig, at disse piller er 
narkotisk sløvende stoffer, mens 
de arbejdsløse tror det er vita
minpiller. Herved forhindrer vi, 
at de arbejdsløse bliver for ak
tive, da dette kan medføre revo
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lutionære tanker.
Pillerne nedsætter også de ar
bejdsløses lyst til seksuelt 
samvær. Vi må jo også forhindre 
de arbejdsløses formering, da de 
kun er en belastning for den 
danske stat.
Den arbejdsløse står op hver 
morgen uden chance for at lære 
noget nyt. Han må jo ikke for
lade BFA's afgrænsede områder. 
Derfor er den eneste fornøjelse 
at sidde og se fjernsyn. Fjern
synsprogrammerne er dog ikke 
særlig sindsoprivende, idet vi 
ikke ønsker ophidselse hos de 
arbejdsløse.

Vi er nærmest flyttet over i en 
anden verden. Der er ingen be
grænsninger for, hvad vi kan fo
retage os. En af mine nye venner 
i PF har forresten inviteret mig 
på en tur til månen i hans pri
vate måneraket. Hvilken lykkelig 
forandring der er sket for os; 
før kunne vi ikke forlade BFA's 
områder, nu er ikke engang jor
den stor nok til os.

20/3 2084: Kære dagbog 1 Idag be
søgte vi "Naturparken". Hvilken 
fascinerende oplevelse! Hele om
rådet summede af liv fra de me
terhøje træer og planter. Der 
var fugle i alle farver og mange 
forskellige insekter. Desværre 
var der også utroligt mange myg. 
Men jeg havde været forudseende 
og havde taget en speciel mygge- 
og insektdræbende spray med, så 

disse irriterende insekters an
tal blev hurtigt reduceret.
Det bedste ved hele parken var 
dog, at vi kunne lægge vores ilt
masker. Træerne og planterne 
producerede selv så meget ilt, 
at vi ikke behøvede kunstig til
førsel. Jamen, er det ikke fan
tastisk - tænk at vandre rundt 
udenfor uden iltmasker!! Man 
følte sig som et helt nyt men
neske.

Jeg har godt nok hørt, at før 
det 21. århundrede behøvede man 
ingen kunstig ilttilførsel, men 
dengang kunne man jo også bade 
i havvandet, så det skulle ikke 
undre mig.

3/5 2084: Kære dagbog! Idag blev 
jeg fyret fra mit arbejde. Jeg 
blev fyret p.gr.a. rationaliser
ing på fabrikken. Der er nu 5 
mand tilbage til at passe fa- 

2 brikken på 20.000 m . Umiddel
bart kan det lyde som en kata
strofe for mig, men det er det 
egentlig ikke. For PF tør ikke 
smide mig tilbage til de ar
bejdsløse igen, da jeg er sat 
ind i alle deres hemmeligheder 
m.h.t. undertrykkelse af de ar
bejdsløse. Jeg ville udgøre en 
stor revolutionsfare ved en til
bagesendelse. Derfor er jeg nu 
blevet registreret som førtids- 
pensioneret, hvilket medfører, 
at jeg får sendt en ugentlig 
check af staten, som er højere 
end min tidligere arbejdsløn. 
Derfor kan du nok se, kære dag
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bog, jeg er slet ikke utilfreds, 
faktisk har jeg det som blommen 
i et kunstigt æg.

Kalender
19/5 2084: Kære dagbog 1 Idag 
har jeg været på raketflyvning 
i rummet med min ven fra PF. 
Først var vi på besøg på månen, 
men det var mildest talt en 
skuffelse. Den ligner jorden 
til forveksling. Der var store 
byer og flyvepladser, og den 

i var ikke særlig spændende, 

j Derfor fortsatte vi længere ud 
: i rummet og her fandt vi en 
helt ubeboet planet, som hedder 
Felix. Den lignede jorden meget, 
og nogle steder var der vegeta
tion. Da jeg så Felix, formede 
der sig en idé inde i mit ho- 
vede: kunne man ikke sende alle 
de arbejdsløse herop, så de ik
ke var sådan en social byrde 
nede på jorden?
Jeg har besluttet at tage idéen 
op til det næste møde i PF, for 
dette er da alletiders forslag.

Søren Foghsgaard

Tegn abonnement!
på BIRKERIS og få bladet leve
ret til din dør - når du går 
ud.

Det koster kun 25 kr. om året 
at holde navlestrengen vedlige 
(se omslagets inderside).

APRIL

27. Sidste skoledag for 2.HF.

MAJ

2. Skriftlig eksamen for 2.HF 
begynder.

3. Sidste skoledag for 3.g. 
Det afsløres, hvilke fag 
man skal op i til studen
tereksamen .

7. Skriftlig studentereksamen 
begynder.

10. Besøg af svenske gymnasie
elever fra Bergaskolan i 
Eslöv.

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 begynder for 1. 
og 2.g.

31. Kristi Himmelfartsdag. Fri.

JUNI

20. Sidste eksamensdag.
21. Lærerforsamlingsmøde og op

tagelsesprøver .
22. Arsafslutning kl. 10,00.

AUGUST

13. 1. skoledag efter ferien.

Red.
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Skriftlig dansk
: kan også være forsøg med fik
tionsbesvarelser . Dette grimme

• ord betyder, at man skriver fx 
i en historie, i stedet for at 
i skrive i den sædvanlige gnæk- 
• kende debatprosaform (den med 
: REDEGØRELSE/SAMMENLIGNING/ANA- 
:LYSE/DISKUSSION, osv., osv.).

: Der er ingen lang tradition for 
; at lade elever forsøge sig med 
: den slags. Vi dansklærere skal 
jo heller ikke 'lave forfat-

: tere',' vel? Men vi skal lære 
: eleverne at blive bedre til at 
udtrykke sig skriftligt, på al
le de måder som de bruger det, 

: og som de kan få brug for det.
Og der er andet end DEBAT og 
ANALYSE i hverdagen, - der er 
snarere masser af HISTORIER, 
ens egne og andres. Vi drømmer 
og fantaserer, taler om hinan
den og om samfundet i historier; 
ja, måske er vi historier for 
hinanden.

Det er en kulturel forsnævring 
at indskrænke 'det virkelige' 
til alt det, der ikke er histo
rier; at sætte lighedstegn imel
lem digt og løgn. Der kan være 
mere virkelighed i en god hi
storie end i en statistik. Be
vares, - man skal da ikke glem
me det ene for -det andet. Men 
vi har måske været tilbøjelige 
til netop at glemme historierne 
for statistikkerne og forveksle 
det kvantificerbare med det vir
kelige.

For mange år siden troede man, 
at rigtige digtere havde en sær
lig evne til at gennemskue til
værelsen og se altings sammen
hæng, og at de havde fået denne 
evne fra Gud (eller hvilket navn 
man nu gav hende). Og det kan 
der jo være noget om. Men vi har 
allesammen denne evne til at gen
nemskue tingene og se dem på vo
res måde. Vi kan allesammen lave

22



RltJGEME ville IKKE 
Slutte, $x jeg gik 
HEN TIL B06HANPLEEEW...

.. æ hal! sa'e de mShe 
SKIFTES (JP, OG PET V^T- 
TE HAM StEWE TIL’ TAPKI- 
KWhEN OM CG PET VillE 
TA' ET PA2 U6EE AT tf 
EESEEVEPELE OS...

historier; og hvis vi biir bidt 
af det, hvis vi går i træning, 
kan vi blive bedre. Som i sports
livet, således også i virkelig
heden .

Man skal ikke lade sig forblænde 
af de folk, som udgiver bøger, 
til formidable priser, på Gylden
dal og som bliver kaldt 1 forfat
tere 1 eller 'kunstnere'. Det kan 
være meget godt, det de laver. 
Afgjort. Det kan afgjort også 
være meget skidt. Og det afgør 
hverken Gyldendal eller anmel
derne. Men forfatterne er ikke 
en særlig race af menneskeheden; 
også du har en gnist af evnen 
til at lave historier, og til 
hverdags, når du ikke går i sko
le, har du sikkert en og anden 
spændende historie at fortælle. 
Men når du kommer i skole, vil 
lærerne ha' ANALYSE og REDEGØR
ELSE og DRØFTELSE og KRISEBE
VIDSTHED og såvidre, - hvad der 
kan være helt fint og begavet, 
hvis blot ikke det hele toner 
ud i gråt og almindelig søvnig
hed breder sig.

Gode historier er oplivende, 
selv hvis de er grusomme. Der 
er jo ikke noget som en god hi

storie, - ihvertfald engang i- 
mellem ■■ (- det skulle da lige 
være en god film - -). Al en
sidighed er dræbende.
RECEPT udbedes: Hvordan laver 
man en god historie? Eller - 
sagt på halvteknokratisk dansk
lærerfacon - hvordan laver man 
en kvalificeret, kreativ besvar
else?
Tjah. Det er et spørgsmål om 
fantasi (med en fod i jorden, 
naturligvis), indfølingsevne, 
tankemæssig afprøvning af mulig
heder, udkast, en skitse til no
get som kunne være - eller som 
allerede er (selvom man ikke 
havde lagt mærke til det). Sat 
i en form, så læseren kan ind
leve sig og bliver fascineret. 
Sådan! Så er det 'en historie' 
- og den kommer ofte også bag 
på forfatteren.
Jamen, - hvad med KARAKTERERNE, 
vil nogen sige. Besvarelsens 
kvalitet skal jo kunne kvantifi
ceres? Og må man overhovedet la
ve den slags, til EKSAMEN, ikke 
mindst?

Ja, det er en anden historie.
Nu er EKSAMEN jo ikke hovedfor- 
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målet med det, vi foretager os, 
men alligevel af en vis interes
se. Og lad os slå fast, at man 
må godt lave 'den slags' til 
eksamen - også selvom det ikke 
direkte fremgår af opgaveformu
leringerne. Censorerne i skrift
lig dansk må ikke afvise (nulli- 
ficere) en besvarelse alene med 
den begrundelse, at den ikke er 
skrevet i den sædvanlige sag
prosaform; direktoratet for gym
nasieskolerne og HF vil altså 
godtage en åndeligt spændstig 
fortolkning af opgaveformuler
ingerne .
Det er endda ikke altid et 
spørgsmål om fortolkning af op
gaveformuleringen. Der har været 
givet opgaver til HF-eksamen, 
som direkte anviste den kreative 
mulighed. Mens det ikke - endnu - 
er sket til studentereksamen.
(Til gengæld (!) er materialet 
til billedanalyse i farver ved 
studentereksamen, mens HF'erne 
får sort/hvide billeder. Såle
des er der så mange pudsige 
forskelle imellem HF- og studen
tereksamen) .
Men hvadenten det står der di
rekte eller ej, skal den krea
tive besvarelse altid omhandle 
emnet. Man må ikke kreere i 
blinde. Er årets emne KÆRLIGHED 
eller BESÆTTELSEN 1940-45 - med 
det sædvanlige læs af tekster i 
allehånde genrer - skal besvar
elsen knytte sig til teksterne, 
emnerne, temaet. Læseren skal 
kunne se, at emnet er behandlet 

og at du har en holdning til 
det. Ellers er det slet ikke 
til at give besvarelsen en ka
rakter. Og karakter skal det jo 
ha', skidtet.

Besvarelsen må heller ikke være 
for kort - der skal produceres 
noget. Og det skal ikke vurderes 
efter en særlig, 'kunstnerisk', 
målestok. Som jeg har hørt en 
fagkonsulent sige: det er ikke 
genialitet, der skal være måle
stokken - og slet ikke doven
skab: et genialt digt på 8 lin
jer kan ikke få 13.

Men EKSAMEN er en grænseepisode 
i din tilværelse, noget du skal 
overskride - og forbi, - - - 
chiao! chiao!

Prøv det derfor allerførst i 
hverdagen, og med frygtløst 
sind. Snak med din dansklærer 
om det og få lavet en aftale.

I dette nummer af BIRKERIS brin
ger vi flere eksempler på krea
tive besvarelser, lavet af 2.g'- 
ere. De to novelletter ("Uddrag 
af en arbejders dagbog år 2084" 
(s. 19) og "En fremtidshisto
rie" (s. 25)) er lavet på bag
grund af et traditionelt opgave
sæt (emne: Informationssamfun
det) , mens digtene (s.18 og s. 
46) er mere frie opgaver.

JJ
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En fremtidshistorie
Af Benedicte Kastrup, 2z

Da Tobors bedstefar var barn, 
var det meget fremme med små 
spil på computere, spil som 
fængslede meget og nærmest 
bandt folk til skærmen; af en 
eller anden grund mest drenge. 
De fleste spil gik ud på, un
der en eller anden form, at 
nedskyde, udtvære eller spise 
diverse tingester; altid under 
en voldelig form, der, fuldkom
men kynisk, indoktrinerede de 
små spillere til en voldelig ad
færd, fordi det havde vist sig, 
at disse voldelige spil indbrag
te mere til fabrikanterne end 
de mere fredelige. Tobors bed
stemor, som havde kendt hans 
bedstefar siden han var i spil
alderen, havde engang før hun 
døde fortalt Tobor, hvordan hun 
havde oplevet en dag, hvor bed
stefaren havde siddet klinet 
til skærmen: "Da jeg kom, var 
han ved at spille et spil, der 
gik ud på at sprænge en boks i 
luften og tage nogle penge der

fra. Hvis der tilfældigvis be
fandt sig nogle mennesker i ban
ken, skulle de først fjernes. 
Det gav bonus at skyde dem én 
for én, da der jo kun ville gå 
et vist tidsrum inden politiet 
dukkede op; og at skyde dem én 
for én ville jo tage længere tid 
end simpelt hen at sætte en eks
tra sprængladning til. Din bed
stefar sad fuldstændig fascine
ret af spillet, da jeg kom; han 
sad fuldkommen, som om han ikke 
anede, der befandt sig andre end 
ham i rummet. Da jeg havde stået 
lidt og undret mig over, at han 
ikke var forfærdet over det vol
delige i spillet, fik jeg plud
selig øje på hans øjne. Der var 
mord og kold kynisme i dem. Jeg 
listede ud igen, ganske ubemær
ket. Om natten gik jeg ind i 
rummet, hvor computeren stod, og 
omprogrammerede den. Det var en 
kode, jeg havde fået af en "over
klog" (betegnelse for de dygtig
ste computere), netop til at hel- 
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brede denne spillefanatisme. Jeg 
har aldrig turdet køre program
met igennem på mig selv (jeg har 
jo selvfølgelig heller aldrig 
været grebet af spil), så jeg 
aner ikke, hvad det program gør, 
men næste dag havde han glemt 
alt om spil og koncentrerede sig 
nu kun om opgaver på computeren. 
Og mig selvfølgelig."

Tobors bedstefar levede ikke me
re. Man havde fundet ham død en 
dag i sit computerrum, og ingen 
havde nogensinde fundet ud af 
den egentlige dødsårsag. Tobor 
vidste dog godt hvad den var. 
Det var maskinen. Men det ville 
han aldrig fortælle noget menne
ske, for de ville tro han var 
gal, selv nu, 40 år efter at 
bedstefar var død. Man vidste, 
at nogle maskiner var i stand 
til at tænke selv, ja sågar at 
nogle af dem kunne handle på e- 
gen hånd, men ikke dette her. Så 
Tobor sagde aldrig til nogen, at 
han faktisk af og til sad og 
snakkede med maskinen. En af 
grundene var jo nok, at Tobor 
havde den her pige, Evila, som 
han nærede en eller anden be
stemt følelse for, han vidste 
ikke rigtig om han var syg eller 
sådan noget, for hver gang han 
så hende, begyndte hans hjerte 
at banke heftigt; akkurat som 
han kunne mærke hendes banke, 
når de omfavnede hinanden. Han 
havde engang spurgt bedstemor, 
om han mon var syg, og hun hav

de sagt, at det var han ikke, 
det han "fejlede" var det, man 
i hendes unge dage havde kaldt 
kærlighed.

På trods af, at Tobor elskede 
Evila, slog han hende en dag 
ihjel. Ingen forstod hvorfor, 
knap nok ham selv. Han fortalte 
intet om omstændighederne; in
tet om, at maskinen havde beord
ret ham til det; den mente, at 
hun tænkte for mange slette tan
ker (hun havde en dag foreslået, 
at han tænkte og ofrede lidt me
re tid på hende i stedet for ma
skinen) , og det vidste den godt; 
Tobor fortalte den alt. Den var 
hans bedste ven, vejledte ham i 
forskellige sager, talte med 
ham, gav ham mad, lo af hans 
vittigheder osv. Han stolede så 
meget på den, at han efterhån
den gjorde alt, hvad den bad 
ham om. Og altså også at skaffe 
sig af med Evila. Maskinen for
skrækkede ham dog, en dag lang 
tid efter Evilas død, ved at be
ordre ham til ikke at tænke så 
meget på hende. Tobor havde fak
tisk netop gået og tænkt på hen
de, men hvordan kunne maskinen 
vide det? Tobor spurgte den, og 
den fortalte ham rent ud, at den 
kunne læse tanker og derfor havde 
vidst :, at Evila ville være far
lig for den. Den vidste nemlig, 
at hun mente Tobor ofrede for 
meget tid på maskinen, hun elske
de nemlig virkelig Tobor. Ja, 
fortalte maskinen, hun havde end- 
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da pønset på at tilintetgøre den, 
maskinen, fordi hun mente, at 
den var ved at overtage Tobors 
sjæl.

Tobor var rystet. Havde hun vir
kelig tænkt sådan? Han så plud
selig retfærdigheden i fjernel
sen af Evila. Til gengæld havde 
ingen andre forstået meningen 
med fjernelsen. Det var ikke 
mere forbudt at tilintetgøre 
folk; de computere, der lavede 
lovene, mente, at det var op 
til folk selv at skønne, hvor
vidt de andre burde være der 
eller ej. Var to mennesker f.eks. 
et par, ligesom Tobor og Evila, 
overtog de ansvaret for hinan
den og kunne dermed bestemme 
over den andens skæbne, uden at 
nogen blandede sig. Derfor hav
de ingen tænkt, at der var no
get uretfærdigt i Tobors hand
linger; de forstod den bare ik
ke .

Ingen blandede sig altså i and
res affærer, men en dag begynd
te de få folk, der var tilbage 
(de nye love havde renset godt 
ud) at undre sig over, at ingen 
mere hørte noget fra Tobor. Ef
ter at der var gået endnu læn
gere tid uden livstegn enedes 
man om at bryde ind i Tobors 
maskinrum. Dér fandt man ham, 
død, nøjagtig som bedstefaren 
mange år før. Ingen kendte døds
årsagen; Tobor blev så bare pu
stet til atomer (det var det 
nemmeste, havde man fundet ud 

af) og hans maskinrum aflåst.

Det var så historien om Tobor 
(og Evila). Da hele hans fami
lie nu er forsvundet - først 
bedstefar og bedstemor (hans 
far og mor forsvandt samtidig 
med, at han blev stor nok til 
at forstå maskinsproget), så E- 
vila, og til sidst ham selv, - 
er jeg nu alene tilbage. De dø
de faktisk alle sammen, fordi 
de var ved at finde ud af min 
hemmelighed. Det vil sige, jeg 
er nu ikke helt alene tilbage; 
jeg har fundet et menneske, der 
vil tale med mig (en eller anden 
nysgerrig person, men med en in
teressant sjæl), men jeg må væ
re hurtig; der er så få menne
sker med så få sjæle. Og vi er 
så mange maskiner.

Benedicte Kastrup

Grenvalg i gymnasiet
Efter at 1.g'erne har afgivet øn
sker om grenvalg, viser det sig 
- meddeler administrationen - at 
der kan oprettes følgende gren
hold efter sommerferien:

2 sN 
2 sS 
1 sM (+mM) 
2 mF 
2 mS 
2 mN 
1 mK

Det kræver nogen indsigt at løse 
koden.

Red.
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Om at være » i lære« som lærer
Pernille Reumert, lærerkandidat på statsskolen efteråret 1983, 
fortæller om lærerkandidatens situation

OM PÆDAGOGIKUM

Langt de fleste gymnasie- og HF- 
elever vil i løbet af deres sko
letid komme ud for at blive un
dervist af en pædagogikumkandi
dat i et eller flere af deres 
fag. Jeg vil tro, at situationen 
af elever opleves meget forskel
ligt - både irriterende men for
håbentlig også inspirerende 
(ja, lad os høre hvad eleverne 
synes om det i næste nummer af 
BIRKERIS). Jeg var selv lærer
kandidat i faget dansk på Bir
kerød Statsskole i efteråret 
1983, og redaktionen har på 
baggrund heraf bedt mig skrive 
et indlæg om det at være i pæ
dagogikum. Formålet med artik
len er således dels at informe
re om nogle generelle ting i 
forbindelse med pædagogikum, 
dels at fortælle lidt om, hvor
dan jeg selv har oplevet det.

Mine erfaringer som lærerkandi
dat kan næppe adskilles fra, at 
jeg var det i faget dansk, men 
jeg fokuserer i det følgende 
hverken specielt på problemstil
linger omkring den pædagogiske 
formidling i dansk eller på 
elevernes forhold til netop 
danskfaget. På samme måde fal-

Pernille Reumert

der det uden for artiklens ram
mer at diskutere, om selve pæda
gogikumordningen - som den frem
træder i bekendtgørelsen i dag 
og som den praktiseres - er god 
nok, om den bør laves om osv.

HVAD ER PÆDAGOGIKUM RENT FORMELT?

Pædagogikum er den nødvendige 
uddannelse, som enhver, der på 
universitetet har færdiguddanne! 
sig i et eller to fag, skal gen
nemgå, hvis vedkommende ønsker 
at kvalificere sig som gymnasie
lærer. Uddannelsen strækker sig 
over 5 måneder og udgøres af en 
teoretisk og en praktisk del, 
der normalt fuldføres sideløb
ende, ved at kandidaten hver man
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dag gennem stort set hele perio
den følger et kursus i teoretisk 
pædagogik og bruger resten af 
ugen på den praktiske del, som 
er arbejdet på den gymnasieskole 
man er tilknyttet. Om den prak
tiske del af pædagogikum handler 
altså denne artikel.

Som lærerkandidat bliver man til
knyttet nogle forskellige vejled
ere (lærere), hvis klasser man 
skal undervise. Skemaet er på 
mindst 12 undervisningstimer om 
ugen, og lønnen er 80% af en ny
ansat gymnasielærers. Formålet 
med pædagogikum er at træne kan
didaten i og vurdere vedkommen
des evne til at planlægge, gen
nemføre og evaluere undervisning.

Ud over vejlederne følges kandi
daten gennem forløbet af to stu
dielektorer , dels en af skolens 
egne (intern studielektor eller 
rektor) og dels en fra et andet 
gymnasium (extern studielektor). 
Disse tos funktion træder især 
frem ved de to "besøg", midt
vejsbesøget og det afsluttende 
besøg, hvor vejlederne og studie
lektorerne i fællesskab gør sta
tus over den vurdering af kandi
daten, der finder sted løbende. 
I forbindelse med det sidste be
søg udarbejdes udtalelsen, som 
er kandidatens endelige bevis 
for gennemført pædagogikum og 
af hvilket det klart skal frem
gå, hvori kandidatens mangler 
og kvaliteter som underviser be
står. Den uhyre grundighed, al

vor, og for kandidatens vedkom
mende tillige nervøsitet, der 
præger pædagogikum som institu
tion og som konkret arbejdssi
tuation, skyldes netop udtalel
sens afgørende betydning for kan
didatens muligheder ved stil
lingsansøgning. For en evt. an
sættelse i gymnasieskolen eller 
ved et HF-kursus er pædagogikum
udtalelsen af mere dominerende 
betydning end eksamensbeviset 
fra universitetet, samtidig med 
at kandidaten vil opleve sig 
mindre i stand til rationelt at 
styre resultatet af pædagogikum 
end af en almindelig eksamen, 
hvor trods alt langt færre fak
torer synes at spille ind. Den 
voldsomt store og håbløst stig
ende arbejdsløshed blandt cand. 
mag.'er og magistre, som vi op
lever i disse år, har logisk nok 
yderligere skærpet alvoren, an
spændtheden og konkurrenceræset 
omkring pædagogikum. At selv den 
bedste kandidat nu om stunder 
skal være virkelig heldig for at 
opnå fast ansættelse, gør på én 
gang situationen grotesk og tra
gisk .

SÅDAN OPLEVES DET...

Mon ikke mange elever undrer sig 
over, hvorfor lærerkandidater 
ofte virker så stressede? Man 
virker ikke blot sådan, man er 
stresset i pædagogikum, det er 
en fælles erfaring. Alle lærer
kandidater knokler som vilde i 
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pædagogikumperioden, og det er 
man nødt til, uanset hvor fag
ligt velkvalificeret man er på 
forhånd. En lærerkandidat sover 
for lidt, spiser for hurtigt og 
har bestemt ikke tid til kæres
ten eller familien, for arbejdet 
og forberedelsen til timerne 
træder hele tiden i forreste 
række med uafviselige krav om 
bestandig at vise det bedste af 
hvad man kan præstere. En lærer
kandidat gør sig umage, og mødet 
med gymnasiet etablerer ofte et 
brud med hans eller hendes hid
tidige beskyttede studentertil
værelse. Mange kommer lige fra 
specialeskrivningens glasklokke- 
agtige uvirkelighed og har alt 
for længe gået rundt om skrive
bordet derhjemme med sig selv, 
bøgerne og thekoppen. Så står 
man på skolen og mødet med 800 
nye ansigter, et virvar af nav
ne at lære, hele skolens hverdag 
er en konfrontation, der i star
ten virker voldsom og trættende. 
Samtidig melder kravene sig hur
tigt om planlægning af undervis
ning i klasser, som man slet ikke 
synes man kender. I nogle fag vil 
der for lærerkandidaten ligge 
nogle vanskeligheder i overgangen 
fra studium til undervisning, fra 
universitetets fagforståelse præ
get af den nyeste forskning og 
debat til en langt mere forskel
ligartet og broget gymnasiehver- 
dag.

KANDIDATEN MELLEM ELEV- OG LÆRER
POSITION

Det centrale og besværlige ved 
pædagogikumsituationen ligger i 
selve den vanskelige position man 
som lærerkandidat befinder sig i 
som både lærer og elev. Kandida
ten er ganske vist lærer for e- 
leverne men samtidig elev for 
vejlederen (den "rigtige" lærer), 
og det kan blive en svært hånd
terlig position. Når man under
viser er det nemlig vigtigt, at 
man identificerer sig med lærer
rollen, tror på sig selv som læ
rer og er fri, rolig og tryg nok 
til at kunne og turde etablere 
den intimitet, nærhed og nerve 
som er til stede i den gode un
dervisningssituations "strømfør
ende forbindelser" mellem elever 
og lærer. Rollen som lærer inde
bærer altid en vis grad af selv- 
udstillelse og er og bør også 
være en sårbar position. Denne 
sårbarhed sættes på spidsen i 
pædagogikumsituationen, hvor man 
som lærerkandidat bliver sig vej
lederens vurderinger uhyre be
vidst, man har dem med sig hele 
tiden, de bliver indbygget i ens 
bevidsthed, hvilket i sig selv 
er belastende nok. Faren for at 
stå og undervise for vejlederen 
og bruge eleverne som instrument 
i dette spil ligger snublende 
nær. At klare pædagogikumsitua
tionen godt bliver derfor et 
spørgsmål om i undervisningssi
tuationen umærkeligt at mestre
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det dobbelte blik af selviagt- 
tagelse, distance til situatio
nen og narhed, identifikation, 
fuldkommen gåen op i den. I pæ
dagogikum ligger altså den mod
sigelse indbygget, at den skal 
være en træning og en prøve i 
at undervise, samtidig med at 
undervisningssituationen i pæ
dagogikum på væsentlige punkter 
adskiller sig fra en normal un
dervisningssituation .

PÆDAGOGIKUMS INDBYGGEDE KVALI-
'TETER I
;Hvordan det overhovedet er mu- 
;ligt at få noget godt ud af pæ- 
:dagogikum står måske efterhånden 
:som en gåde. Om perioden bliver 
■ et mareridt, en traumatisk pe
riode i ens liv, eller en spænd
ende og personligt udviklende 
proces hænger sammen med nogle 
subjektive eller individuelle 
faktorer.

Man kan godt sige, at vejleder 
og kandidat er prisgivet hinan
den, men hvis forholdet mellem 
de to er præget af fundamental 
gensidig respekt og en vilje 
til samarbejde så er muligheden 
til stede for at overvinde de 
undertrykkelsesmekanismer, der 
klart ligger indbygget i pæda
gogikuminstitutionen og som jeg 
har redegjort for i det foregå
ende. Ydermere vil et godt sam
arbejde mellem kandidat og vej
leder kunne udnytte det positive 

potentiale, der også ligger ind
bygget i pædagogikums væsen og 
som kort skal omtales her til 
slut.

Pædagogikumsituationen udgør i 
sig selv en oplagt mulighed for 
at de implicerede elever, lærer 
og lærerkandidat stiller sig selv 
og hinanden det fundamentale 
spørgsmål om hvorfor og hvornår 
timer og undervisningsforløb er 
gode og hvornår mindre vellyk
kede. Sådanne diskussioner er 
til stadighed vigtige at føre 
for lærer og elever i fællesskab, 
og pædagogikums mest spændende 
indhold ligger netop i, at si
tuationen så tydeligt rejser 
disse spørgsmål og kræver svar, 
der kan bruges■

For mig blev pædagogikum et af 
de strengeste, mest lærerige og 
spændende uddannelsesforløb, jeg 
har været igennem. Jeg havde vej
ledere med generositet til selv 
at træde tilbage og gøre plads 
for, at jeg kunne etablere et 
personligt forhold til klasserne. 
De elever jeg havde med at gøre 
var åbne, imødekommende og til 
stadighed inspirerende mod- og 
medspillere. Skolen som helhed 
oplevede jeg som et inciterende 
arbejdssted.

Tak for sidst!

Pernille Reumert
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Fagpræsentation:

Hvad er geografi?
- ET TILBAGEBLIK

Geografi står for de fleste voks
ne, og også i mange unges for
ventninger til faget, som noget 
der beskæftiger sig med vind og 
vejr, klima, skærver, - og hvad 
'der dyrkes af forskellige af
grøder rundt omkring i verden.
En del voksne husker sikkert og
så, at man i geografitimerne 

■ lærte om primitive kulturer 
: (samlere, jægere o.s.v.), og i enkelte kan måske huske brud
stykker af lærdom om fremmede 
lande og egenartede kulturer, 
der ofte blev beskrevet som sær
lige folkekarakterer (finnerne 
har let til kniven, britterne 
har en stor retfærdighedssans, 
russerne virker melankolske). 
Dette var da også vigtige dele 
af.geografiundervisningen i 
"gamle" dage. Selv om der er 
sket ændringer i faget i løbet

Fig 1 .
Disciplinorienteret 

af dette århundrede, blev de 
formelle bekendtgørelseskrav 
til faget stort set ikke ændret 
i hele perioden 1906-1971.

Geografien indeholdt to hoved
elementer: naturgeografi og 
Kulturgeografi (se fig. 1). 
Hovedvægten i undervisningen lå 
primært på naturgeografien. En
hver geografibog fra perioden 
afspejler tydeligt undervis
ningens indhold. Man startede 
med naturgeografiens discipli
ner: Geologi, landskabsudvik
ling, klimatologi - og sluttede 
med kulturgeografiens: Erhvervs
kulturer, erhvervsgeografi, og 
evt. befolkningsgeografi. Som 
ethvert andet fag betjener geo
grafien sig af forklaringsmodel
ler, dvs. forklaringer på be
stemte fænomeners optræden. Geo
grafiens væsentligste og mest 
udbredte forklaringsmodel, som 
iøvrigt stadig lever blandt geo-

undervisning.

Naturgeografi

Geologi
Klimatologi 
Oceanografi 
Landskabsudvikling 
Overfladelære

Kulturgeografi

Erhvervskulturer
Erhvervsgeografi
Handelsgeografi
Befolkningsgeograf i
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grafer, hed naturdeterminismen. 
Denne model brugtes til forklar
ing på tilstedeværelsen af kul
turfænomenerne i geografien. 
Naturen bestemte så at sige 
hvor byerne lå, hvilke afgrøder 
der dyrkedes på markerne og i 
ældre tider tilmed forskellige 
racers karaktertræk. (Negrene 
er dovne, fordi det er så varmt 
i Afrika).

- ET OVERBLIK

I dag indeholder geografien sta
dig de samme to hovedelementer: 
kulturgeografi og naturgeografi, 
men vægtningen i undervisningen 
ligger i dag på kulturgeografien, 
og naturgeografien inddrages kun 
i det omfang det er nødvendigt

Fig 2.

for forståelsen eller forklar
ingen af kulturgeografiske fæno
mener (se fig. 2). Den konkrete 
undervisning afhænger dog meget 
af den enkelte lærers fortolk
ning af bekendtgørelsen. Men ge
nerelt er der sket en ændring 
bort fra den disciplinoriente
rede undervisning i retning af 
en emne- eller problemorienteret. 
Mulighederne inden for geogra
fien er meget store. Man kan ar
bejde med globale emner: for
holdet mellem i- og u-lande, 
fødevareproblemer, ressource
problemer. Eller med regionale 
emner: ødelæggelsen af den bra
silianske regnskov, kulbrinte
produktion i Nordsøen, storby
vækst i u-lande. Eller med lo
kale emner: Dansk svineproduk

Emne-/problemorienteret undervisning.

Kulturgeografi Naturgeografi

I—U-landsforhold
Fødevare- og ressourceproblemer
Erhvervslokalisering
Lokalplanlægning
Regionalgeografi
Befolkningsforhold

Klima
Jordbundsforhold 
Overfladeforhold 
Råstoffer

33



tion, ændringer i dansk indu
stristruktur, lokalplanlægning 
i Frederiksborg Amt.

- ET EKSEMPEL

I det følgende gives et eksem
pel på hvad geografiundervis
ningen kunne være. Dette eksem
pel må dog på ingen måde opfat
tes som beskrivende for geogra- 
fiundervisningen i det danske 
gymnasium, men netop kun som et 
eksempel.

LANDBRUGSPRODUKTIONEN I DANMARK

Emnet omhandler udviklingen af 
det danske landbrug fra ca. 1700 
til i dag. Hovedvægten ligger på 
udviklingen af landbruget efter 
anden verdenskrig og især de se
neste års udvikling og problem
erne i den forbindelse.

Fis 3.

Landbrugsproduktion i Danmark.

Som gennemgående syns,.:. - ses 
på sammenhængen mellem landbrugs
produktionssystemerne og produk
tiviteten. Desuden ses på sam
menhængen mellem produktionen 
og de naturgivne forudsætninger, 
samt på de ændringer der er sket 
i takt med den øgede kontrol med 
naturprocesserne i landbruget. 
Endelig belyses konsekvenserne 
for dansk landbrug efter medlems
skabet af EF. Som afslutning dis
kuteres mulige fremtidige udvik
lingsveje for landbruget (se fig. 
3) .

Dette emne giver gode muligheder 
for at få en historisk fornemmel
se af udviklingen inden for en 
del af det danske samfund. Des
uden giver emnet eleverne mulig
hed for en konkret belysning af 
hvorledes den samfundsmæssige ud
vikling og naturgivne forudsæt
ninger virker ind på hinanden.

Kulturgeografi Naturgeo^rnfi

Socioøkonomiske forhold : 
Ejerforhold
Nationaløkonomiske forhold 
Internationale forhold 
Markedsforhold

Produktionstekniske forhold:
Arealudnyttelse
Dyrkningsformer
Jordbehandling 
f’roduktivkraftanvendelse
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Klimatiske forhold 
Jordbundsforhold 
Overfladeforhold 
Naturvidenskabelig erkendelse/ 
udnyttelse (forædling, kunstig 
næringsstoftilforsel)
Kemiske og biologiske indgreb i.o.



Endvidere er det let at belyse 
hvorledes nationale forhold hæn
ger meget nøje sammen med større 
regionale beslutninger i EF. 
Landbrugets aktuelle problemer 
(øget gældsætning, afsætnings
vanskeligheder) og problemer som 
konsekvens af ændrede dyrknings
metoder (nitratforurening af 
grundvandet) er også oplagte. 
Som ethvert andet problem har 
en eller flere løsninger, har 

:også dansk landbrug sine mulig- 
I heder. Men hvilke skal detvæl- 
; ge? Totalt industrialiseret land- 
' brug? Økologisk landbrug? Bio
dynamisk landbrug? Eller en fjer- 

: de mulighed? Dette er blot nogle 
: få af de muligheder, der findes 
inden for emnet "Dansk landbrugs- 

: produktion".

Som det ses af ovenstående ræk
ker geografi ind over mange an
dre fag: Historie, samfundsfag 
og biologi, hvilket giver mulig
hed for et tværfagligt samarbej
de med disse fag.

Sammenlignet med tidligere ti
ders geografi er der altså ikke 
mere skærvelære. Gennemgangen 
af istidslandskaberne fra ende 
til anden er også borte, men bå
de skærverne og istidslandskab
erne findes stadig og behandles 
i geografien når det er relevant 
for forståelsen af f.eks. regio
nale forskelle i dansk landbrug.

Thomas B. Mogensen

B.K. S.-legater
I forbindelse med skolens 116 
års fødselsdag den 14. april 
uddelte B.K.S. på et morgen
møde den 12. april to lega
tpr.
"Rektor Engeisens sportslegat" 
blev uddelt med kr. 1.000 til 
støtte for Kostskolernes Po
kalturnering, og Steen Breds- 
dorff, som leder skolens hold, 
skal siden finde ud af, hvor
dan legatet kan gøre godt. Det 
er iøvrigt i år 101 år siden, 
at den første fodboldkamp blev 
spillet her i landet, - den 
stod imellem Birkerød Kostsko
le og KB.

Af "Johan Mantzius’ Mindelegat", 
som blev oprettet på skolens 
50 års dag i 1918, blev der ud
delt to portioner a hver kr. 
1.000. De gik til Merete For- 
sing, 2y, og Kjeld Garlov, 3z.
Der er hvert år, efter opslag, 
20-30 ansøgere til mindelega
tet, og antallet har været 
stigende igennem de senere år. 
Udover at modtageren skal være 
enten elev på skolen, forhen
værende elev eller lærer, stil
les der ingen særlige krav til 
ansøgerne. Bestyrelsen for BKS 
kan lægge en ansøgers økonom
iske forhold til grund, eller 
den kan give en legatportion 
som belønning for ’særlig ind
sats ’ .

Red.
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Læskede lig still no name . . .
Den kendte tegner og aktive vul
kan, Karsten Lindberg, 3v, del
tog i navnekonkurrencen med et 
større læs eruptiver:
103 (ethundredeogtre) navnefor
slag med kommentarer! Værsgo'.

Vi bringer hermed den glødende 
lavamasse i uafkølet og ucensu- 
reret form, hvorved redaktionens 
lallende forsigtighed og fanta
siløshed straks træder-i profil:

STILL NO NAME
- Udtrykker følsomt og misantro- 
pisk redaktionens bitterhed over 
gymnasieelevernes apati og for
agt for de materielle værdier.

DEN FORLÆNGEDE MARV
- Kommunikationsmidlet mellem 
hjernen (vores udmærkede lærer
stab) og kroppen (vore fantas
tiske elever).
BIRKELIGT FORUM
- Et fikst lille ordspil, der 
samtidigt understreger at der er 
tale om seriøs journalistik.
ESSENS
- Essensen af det bedste lærere 
og elever kan skrive på et styk
ke papir, sæ'følig.
SKANK
- Klinger godt.
GULLFLIGHT
- Tilpas højtflyvende; passer 
til ambitionsniveauet.

DELTA
- Lyder på samme tid græsk 
(Klogt), og actionmættet (jævn
før: Delta-Kliken Slår Til Igen).
GRALEN
- Det længe søgte - fundet!
DE VISES STEN
- Obs. Ingen sjofle bagtanker.
FYRTÅRNET
- Lyser op i mørket. (Det ånde
lige) .
LYSET I MØRKET
- Hvis det skal skæres ud i 
karton.
LANTERNEN
- Se do. Også maritimt, og der
med godt.

DEN FORSVUNDNE GRAL
- Se do.

LÆSKEDE LIG
- Lidt indholdsirrelevant, men 
kan måske få HF1 erne til at læse 
bladet.
STRÅLER FRA ASKEN
- Euphemisme for produktet af 
Jørgen Jepsens hjernemasse.
BRAK
- Refererer til tilstanden af 
det vand hvori vi, eleverne i 
livets flod, møder visdommens 
hav.
SEKT
- Skolebladet med den entusias
tiske fanskare.
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INSECT TRUST
|- Lyder godt, men er desværre 
i lidt irrelevant.

VEJVISEREN
- Viser vejen til glæde og til
fredsstillelse inden for sko
lens rammer.

GULERODEN
- Har intet med karakterer at

i gøre. Er derimod navnet på en 
sympatisk grønsag, som vi alle 

i kunne lære meget af hvis vi 
! ville. Et oplagt navn til et 
. skoleblad.

U.R.K.!
- Usædvanligt Rendyrket Knald- 
ilåget. Også et slags primal
skrig .

PRIMALSKRIGET
- Her kan skribenterne komme af

:med deres aggressioner, hvilket 
absolut ville være sundt for 
skolens nærmiljø.
BIRKEBRØLET
- Se do.

DELVIST OPLØSTE ABELIG
- Trykfejl. Det er et rigtigt 
dårligt navn.
TOTALORGASMEN
- Ikke til at komme uden om, ej- 
heller som kandidat til et sko
lebladsnavn .
TRUDEAU LEVER
- Denne store humorist,som er en 
daglig inspirationskilde for 
mange af os, burde æres på behø
rig vis. Et oplagt navn.

GNIST
- Et godt og rapt lille navn.
SPARK OF LIFE
- Bladet der lyser op i en kold 
tid.

DER EWIGE JUDE
- Lad ös aldrig glemme de 6 mil
lioner!

DER STORMER 
- Se do.

KARAT
- Et stilfuldt navn der passer 
til et blad med højt lys-tal, 
intelligente ledere og skelsæt
tende artikler med stor aktua
litet og relevans for alminde
lige gymnasieelevers småtrivi- 
elle hverdag.

TÅRNET
- Utroligt højpandet navn. 
Se do.
LEDE
- Smart dobbelttydighed. Afspej
ler både unge menneskers iden
titetskrise og søgen efter et 
ståsted (At lede), og de samme 
unge menneskers lede ved tilvær
elsen. Emner som absolut er re
levante for et skoleblad, og 
som især vil vinde genklang 
blandt 3.g'ere og 2.HF'ere i 
eksamenstiden.

DEN ÅNDELIGE NUDIST 
- Ærlig journalistik!
MEKKA
- Alle rettroende gymnasiasters 
mødested.
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FUJIAMAS SNE 
- Eksotisk, halvguddommeligt, 
op på et meget højt plan. Des
uden er Japan "In".
OPSAMLING
- Et oplagt navn til tri-annuelt 
magasin.

TRI-ANNUELT OPSAMLINGS MAGASIN 
- Se do.
OPSAMLINGSMAGASINET 
- Se do.
MAGASINET 
- Se...... AAAAARGH 1

REVY
- Perky little name; not bad.

FIFI, RIRI & LULU 
- Bladet der lanceres 100% i 
rip, rap og rups ånd; friske, 
og fulde af gå-på mod.

LA MERDE
- Fransk virker altid imponer
ende .
GEJL 
- Tidsskriftet der er fuldt af 
sjove indfald.
BOVSPYDET
- Altid med længst fremme.
STORMASTEN
- Rager altid højst op.
FLAGSKIBET
- Skolens intellektuelle banner
fører.
BANNERFØREREN 
- Se do.
OASEN
- Den litterære oase hvor skole

træt ungdom og alderdom kan re
konstituere deres mødige central
neuroner og læske deres videbe
gærlighed i velskrevne dry mar
tinis (The right one).

AURA
- Der står en veritabel aura af 
spænstigt fremnæsende journalis
tik om dette blad. Helt klart.

ROSENBEDET
- Et kønt navn for en buket af 
ordblomster.
SPAM
- Godt og kontant. Ligger godt 
på tungen.
FIKTIV
- Også navnet på en ukendt punk
gruppe fra Østerbro, hvis utro
lige flid og seriøse indstilling 
til deres arbejde er et forbil
lede for bladets redaktion og 
læsere. Og desuden - hvad er 
virkeligheden?
HADEFULDE RÅB
- Bladet der vækker debat. Også 
de sidste ord i Camus' "L'etran- 
ger", og således indforstået for 
intellektuelle gymnasieelever.
NAVNET PÅ EN HUND
- Hunden symboliserer selvføl
gelig bladet. Det er da ret lo
gisk, idet "hund" ender på "d", 
og det gør "blad" også!

DEN HERMETISKE GARAGE
- Et navn der er godt nok til 
den notoriske "Morbeus" er også 
godt nok til jer.
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DEN KÅDE KYK GEDEMARKEDET
- Se do.
KONK
- Et fast ord!

BRAINSTORM
- Indholdet er resultatet af.
1984
- Højaktuelt år, der lyder fami
liært .

RODLØS
- Bladet for den identitets- og 
rodløse gymnasieungdom.

RODEN
- Til alt godt - naturligvis.
AGURKEN
- Er en sund grønsag. Også ord
spill på det kendte "Midt i en 
agurketid".
HIGH TIMES
- Lyder som om man morer sig 
mens man læser skidtet.

KLAR GALAR 
- Se do.
INTELLIGENTSIAENS ALLERMEST FO
RETRUKNE UDTRYKSFORUM 
- Navnet lægger skam ikke skjul 
på noget.
ET GODT LILLE BLAD DER STYRKER 
SOLIDARITETEN BLANDT ALLE DE 
RARE MENNESKER DER GÅR HER PÅ 
BIRKERØD STATSSKOLE. OG SAMMEN
HOLDET DA
- Se do.; det er da en klar va
redeklaration, ikke sandt?
ROSEN
- Blandt Danmarks skoleblade. 
Kønt og poetisk.

- Bladet indeholder lidt af 
hvert. Og så er dyr så søde.
KAMELTORVET
- Se do.
BAZAREN
- Og mere af samme skuffe. Orien
talsk, eksotisk og spændende.

GRØNTORVET
- En dansk specialitet!
NEKTAR
- Det journalistiske koncentrat 
fra blomsten af Danmarks ungdom. 
Kort og godt. Klinger fint.
V. I. B.
- Very Important Blad.
UNCLE DUKE
- Mit idol.
TRÅDEN
- Den røde tråd, selvfølgelig.
VISION
- Dejligt højpandet - danner 
kontrast til det slibrige ind
hold .
BLASKEN
- Det betyder simpelthen "Bla
det" .
GALDEBLÆREN
- Indeholder galde.
MILTEN
- Indeholder livgivende røde 
blodlegemer.
RØVHULLET
- Det er dér det hele kommer 
ud.
SLIM
- Dette ulækre navn danner en 
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markant og litterært avanceret 
kontrast til det uhyre saglige 
indhold.
GÅRSDAGENS SLIM
- Se do.

EKSKLUSIV SUVERÆNITET
- Navnet refererer til kvali
teten af de skrevne ord.

FLASKEPOSTEN
- Det frelsende budskab til de 
ulykkelige skibbrudne på ukyn- 
dighedens golde ø. Læs det og 
bliv klog.
BUDSKABET
- Se do.

MESSIAS
- Et navn der svagt antyder gra
den af oplysning og sjælelig 
frelse der ligger inden for mu
lighedernes grænse, blot man 
læser bladet.
EVANGELIET
- Se do.

FOLKETS FRELSER
- Samme effekt som de ovenstå
ende, blot uden det samme ny
religiøse antræk, der muligvis 
kunne virke stødende på nogle. 
Dette udmærkede navn er derimod 
holdt i bevidst "lav profil".
SØN AF BODYNEWS
- Man må håbe, at han er mere 
lødig end sin far.

ET ANSTÆNDIGT LILLE BLAD
- Afspejler den redaktionelle 
linje; tidsskriftet som foræld
rene og mange andre holder af.

SAMVÆR
- Et hyggeligt navn.

NÅMEN HYG JER!
- Aktuel bladtitel: de unges 
foretrukne udtryk.
OY! OY! OY!
- Aktuel bladtitel; de unges 
foretrukne udtryk.

OLIVENKVISTEN
- Symboliserer håbet om fast 
grund forude.

ORGANET
- Navnet taler for sig selv.

MIRIAM MAKEBA SYNGER OG DANSER 
- En anelse langt ude, men hun 
er sgu dejlig.
JOURNALEN
- Godt navn til en journal.

LE JOURNAL
- Vi må da bruge det franske 
til noget fornuftigt. Se iøv- 
rigt do.

BIRKENEWS
- Endnu en "Birke-" variant.
BIRKESPRØJTEN
- Se do.
BIRKEBLADET
- Se do.
SKOLEBLADET
- Opsigtsvækkende i kraft af 
navnets klarhed, funktionsbe
skrivelse og originalitet. En 
født vinder.

Karsten Lindberg
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»Man skal ikke give op ... «
3b i Polen, februar 1984

I 2.g førte vi talrige diskus
sioner om et fælles "studie"- 

' rejsemål. Inden vi blev enige, 
: gik GL (Gymnasieskolernes Lærer- 
; forening) amok. Det krævedes, 
i at lærerne på studieture skulle 
; have rejsen betalt, samt et 
klækkeligt beløb for "svie og 

: smerte" og det store ansvar, 
som følger hermed (hm!), hvil
ket skolens budget ikke kunne 
klare.

' Så var det 2.b's tur til at gå 
amok - vi måtte foreløbig op
give.

POLEN - MED FORHINDRINGER

I efteråret '83 foreslog vores 
initiativrige historielærer 
Kjeld Flensburg, at vi i den 
forlængede weekend i februar 
skulle tage til Polen, efter
som vi flittigt og indgående 
havde læst Polens historie fra 
første verdenskrig til den mi
litære undtagelsestilstand i 
1981.
En gruppe fra klassen fandt ud 
af, hvad vi gerne ville se, og 
kontaktede Vindrose Rejser, hvor 

"Joskivi fik en aftale med

=n
 V

- Ja. de er heldige. Hvis vi nogensinde kommer på ekskursion med gamle Smith, bliver det til Sibi
rien!
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Endnu engang blev vi dybt skuf
fede: p.gr.a. færgeafgange, 
virksomheds- og skolebesøg var 
det ikke særlig hensigtsmæssigt 
at lade rejsen forløbe over en 
weekend.

Nu var der kun ét at gøre. Tho
mas og Maria gik til rektor Erik 
for at høre, om vi kunne få fri 
et par dage ekstra. Efter kraf
tige overvejelser gav han sin 
tilladelse, da han vist nok kun
ne se, at vi havde været meget 
energiske - og uheldige.

Drømmen kunne nu realiseres, og 
planlægningen gik for alvor i 
gang. "Joski", som vi før havde 
snakket med, arrangerede alt; 
han fik fat i en engelsktalende 
guide og sørgede for, at vi kun
ne se en mindre virksomhed (ca. 
300 ansatte) samt et gymnasium.

AFSTED - TIL WARSZAWA!

Det lykkedes alle at få et vi
sum, og den 23. februar drog vi 
afsted fra Nordre Toldbod mod 
Swinowische. Overfarten forløb 
roligt (hm!). Ti timer senere 
blev vi i Polen modtaget af Gre
gory, vores guide. Derefter gik 
turen med bumletog mod Warszawa, 
hvor vi 14 timer senere ankom 
trætte og udmattede.

Hotellet, som bar det geniale 
navn "Hotel Warszawa", skulle 
være et godt hotel - NA! Næste 
morgen så vi dog lysere på til
værelsen .

I løbet af de følgende dage fik 
vi gjort byen. Til trods for, 
at vi var landets rigeste, var 
det en deprimerende oplevelse. 
Bygningerne var enorme, grå, 
bombastiske kolosser i forskel
lige "stil"arter. Menneskene 
forekom os lige så grå, og me
get desillusionerede. Det hørte 
til sjældenhederne at se en smi
lende polak. Det kunne dog lade 
sig gøre.

Ved vores besøg på gymnasiet, 
som var en stor og positiv op
levelse, blev vi godt modtaget. 
Eleverne tilhørte den polske 
"overklasse", og som "rige" 
folks børn havde de overskud 
til at engagere sig i en slags 
modstandskamp. De var meget po
litisk bevidste og absolut imod 
styret. Det var fantastisk at 
se forskellen på disse mennes
ker og den almindelige polak, 
som var langt mere opgivende.

Det var et bemærkelsesværdigt 
syn at se det store hjerte med 
et billede af Lech Walesa og 
indskriften "Solidaritet", som 
hang til skue for enhver, der 
gik ind i den store kirke, hvor 
vi overværede søndagsmessen. 
Den blev iøvrigt hver søndag 
udsendt i polsk radio. Alle 
folk var repræsenteret dér, og 
under messen var gadebilledet 
mere præget af bevæbnede mili
tærpersoner end af civilbefolk
ning .
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Den virksomhed vi så (fremstil
ling af hospitalsudstyr) var et 
andelsselskab. Ifølge lederne, 
som iflg. dem selv var demokra
tisk valgt af arbejderne og be
skyttelsesmæssigt var ligestil
lede med disse, fungerede virk
somheden som social foranstalt
ning i lige så høj grad som ar
bejdsplads. Det vakte ikke hen
rykkelse, da vi spurgte efter 
sikkerhedsforanstaltningerne - 
der var ingen, hvilket de på 
ingen måde ville indrømme, til 
trods for at de havde ordnet 
det sådan, at vi ikke kom til 
at tale med arbejderne.

der foregik åbenlyst på gader og 
i restauranter.

HELHEDSINDTRYK - OG TILBAGEBLIK

Helhedsindtrykket af Polen og 
dets befolkning var: trøstes
løst, gråt, trist og desillusio
neret. Det er utroligt, at selv
om Polen er et socialistisk 
land bærer det præg af social 
ulighed: Nogle familier har to 
biler, og andre går rundt i la
set tøj og fortærer et æbleskrog, 
fisket op fra en skraldespand.

Det tog os tid at vænne os til 
det naturlige ved at gå ind på 
den dyreste restaurant og vælge 
det dyreste på menu-kortet 
det kunne give samvittigheds
kvaler, når vi gav 25% i drikke
penge, "det er jo kun 4 kr. ..."
Endnu en ting, der var med til 
at gøre landet "råddent", var 
valutahandelen - den sorte han
del til 5 gange officiel kurs - 
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Men for 3.b havde turen stor so
cial betydning. Der snakkes al
tid om vigtigheden af en rejse 
i løbet af gymnasietiden, fordi 
det "ryster folk sammen". Det 
kan vi kun bekræfte og opfordre 
andre til at gøre ALT for 
at komme afsted.

3.b, v/Charlotte Kiberg 
& Maria Valentin

SOM LÆREREN (BL.A.) OPLEVEDE

POLENS-TUREN

Det er ikke mange storbyer, der 
har godt af at blive set i gråt 
februarvejr. Det er ikke mange 
storbymennesker, der ser muntre 
og friske ud på en blæsende, 
kold vinterdag. Årstiden hind-



rede ikke spændende oplevelser, 
men den prægede vort indtryk af 
byen.
Tilstandene er blevet lettere 
end for et års tid siden. Der 
var ikke køer ved levnedsmiddel
butikkerne - men ved en choko
ladebutik stod der flere hundre
de mennesker.
Polens hovedstad ligger der - 
genopbygget efter 90% ødelæg
gelse - og polakkerne er polak
ker. Det oplevede jeg måske stærk
est i operaen, der opførte det 
gamle frihedsdrama om Don Carlos 
- så moderne, at de gamle mænd 
på Lenins mausoleum burde anlæg
ge injuriesag, forbedre sig el
ler lukke operaen.

Polakker er polakker, og polsk 
planøkonomi er noget for sig: 
midt i Warszawa ligger en meget 
høj bygning (mindst 30 etager). 
Kommer man tæt på, opdager man, 
at den er tom, omgivet af plan
keværk, og alle vinduer er søm
met til med krydsfiner. Bygge
riet gik i stå for 15-20 år si
den, - man kunne ikke enes om, 
hvad huset skulle bruges til.

POLSK NATIONALISME

Jeg diskuterede politik med en 
ung polak. Hendes viden om Po
lens historie var stor, hun tal
te begejstret om dengang Polen 
(i det 16. årh.) var en stor
magt, hun beundrede Polens dik
tator i mellemkrigstiden (Pil

sudski) , og hun talte med varme 
om den nødvendige revision af 
Polens østgrænse. Da jeg fik 
sagt, at det var godt, at rus
serne ikke besatte landet i 1981, 
blev hun ivrig: Nej, det var 
ikke godt. Var de kommet, var 
der blevet rene linjer - som i 
Afghanistan I 1!

Hun fortalte, hvordan hun og 
nogle kammerater var blevet 
straffet for at møde i skolen i 
sort sørgedragt på årsdagen for 
Jaruzelskis militære undtagel
sestilstand. Hun var blevet sat 
to karakterer ned i matematik.

3.B I POLEN

Fra første møde ved båden på 
Nordre Toldbod til hjemkomsten 
en ugestid senere var alle u- 
trolig veloplagte, ingen skæld
te ud - selv ikke under det to 
timer lange ophold i den grumme, 
grågrønne, grumsede ventesal i 
Szczecin, hvor tre forskellige 
udgaver af ordensmagten hele ti
den patruljerede tre og tre.

Som en selvfølge mødte alle op 
til de planlagte arrangementer 
- også til messen søndag morgen.
De "skemafri" timer var der hel
ler ingen, der sov bort - gene
relt blev der nok sovet for lidt.

Min konklusion: 3.b har demon
streret, at man skal ikke give 
op - trods alle vanskeligheder 
kom vi til sidst på tur. 3.b har 
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vist sig særdeles kvalificerede 
til at færdes i det store udland 
"uden barnepige". 3.b har på 
godt og gråt oplevet den østeu
ropæiske virkelighed 1984 - det 
er værdifuldt, også eksamenstek

nisk (undskyld).

Læreren kunne hele tiden nynne 
"Jeg bærer med smil min byrde" 
- den var nemlig ikke tung.

KF

Forsøg i matematik-tilvalg (HF)

August 1984 starter et forsøg
på HF med matematik tilvalg
over to år.

Baggrunden for 
der er god tid 
fællesfag, men 
valg.

forsøget er, at 
på matematik 
tidnød på til-

Der er ingen ændringer i det 
samlede pensum for fællesfag 
og tilvalg, og timeplanen er

som sædvanlig (5 timer i l.HF 
og 6 timer i 2.HF).

1-HF-eleverne vælger - inden 
de starter - mellem forsøgs
ordning og det ordinære forløb. 
Hvis eleverne vælger forsøget, 
er det meningen, at de også 
får mulighed for at komme til 
eksamen i matematik-fællesfag 
efter 2.HF. Og det vil stadig 
være muligt at vælge tilvalg 
efter l.HF for de elever, som 
har valgt det ordinære forløb.
Formålet med forsøget er at 
undersøge, hvordan et samlet 
forløb HF-fællesfag + tilvalg 
vil forløbe, når der er mulig
hed for at læse "på tværs" af 
de to år. Derved kan man få 
en større frihed til at varie
re rækkefølgen af stofområder
ne, gøre områderne færdige og 
afpasse indlæringstempoet.
Forsøget, som finder sted med 
ét hold, ledes af Betsy Conrad- 
sen.

Red.
i|5



Om: HVIS’er og NÅR’er
Af Ulla Britt Sørensen, 2a

Tænk

Tænk De siger:
hvis alle mennesker "vi søger freden" - men
tog hinanden i hånden mon de nogensinde opdager
og vi var så mange hvor lidt fred der er i verden
at vi nåede hele vejen mon de nogensinde får øjnene op
rundt om jorden - ser at de ikke kunne eller ville se 

og gør det godt igen de har gjort forkert

hvis vi den dag Vi siger:
alle lovede "I skal ikke ruste op" - og
at holde fred med hinanden selv om vi er forskellige i mangt og meget 

kan vi samles om dette punkt
Tænk selv om vi er politiske modstandere
hvis vi en dag mødes vi for at løse op
kunne blive i stand til så vi kan begynde at ruste ned
at holde hvad vi lover

Vi siger:
mon det kunne få "I vil ikke fred" - og
kanonerne og geværerne selv om vi på dette punkt
til at holde op med at skyde ikke kan blive helt enige om præmisserne 

vil vi stå sammen når det gælder
mon det ville få for uden nedrustning får vi aldrig fred
bomberne til at holde op med at falde

Men
tænk findes der mennesker uden samvittighed . . .
hvis vi alle sagde har "De" ingen samvittighed ..........
"aldrig mere krig" hvis ikke - hvordan får vi så fred ..........

De siger: I sidste uge fik jeg en glædelig nyhed
"vi skal ruste op" - men - jeg havde fået en ny kusine
mon de nogensinde opdager - en lille efternøler
hvor lidt de har ret .... så er vi 19 børnebørn i familien
mon de nogensinde ser det er en skøn fornemmelse
at det er den klogeste der holder op 19 børn fordelt på 6 ægtepar
- ikke gør gengæld .... - det må siges at være livsbekræftende
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hvad kan man sige til sådan en lille ny en ..........

ja ..........

det er en hård verden

du er kommet ud til - men

den er fa'roe dejlig

pas på den

- for vi er mange der skal leve sammen på den 

og den har alt andet end gode vilkår 

for tiden

fortæl ”dem"

- lige op i deres tykke fjæser 

at de skal gå ud og finde deres 

samvittighed

- inden det bliver for sent at gøre noget ved det

fortæl "dem"

om vores trods alt dejlige familie

tænk hvis hele verden kunne blive én stor familie 

med tusinder og atter tusinder af

brødre og søstre og kusiner og fætre og 

grandniecer og grandonkler .... o.s.v.

én stor samvittighedsfuld familie ......................

det er en hård verden - men

den er fa’me dejlig

pas på den 

den dag

hvor alle mennesker får

en samvittighed

vil vi få fred på jorden

Ulla Britt Sørensen, 2a.

47



Glad spændende ung???
Kommentar til en anmeldelse

Det er en fornøjelse at skrive 
om noget der har gjort een be
gejstret. Det kan imidlertid 
være lige så fornøjeligt at 
brokke sig. Og mit indlæg er 
en protestkommentar til Allan 
Levanns begejstrede anmeldelse 
i første nummer af herværende 
blad.

Allan skriver om Bo Green Jen
sens roman "Dansen gennem som
meren" (No Name nr. 1 s. 47ff). 
Han skrev så mægtig begejstret 
- under overskriften "Læs den 
bog!" - at jeg fluks købte og 
læste den. Troede jeg, men jeg 
er stadig i tvivl: er det den 
samme bog, Allan og jeg har 
læst? Han skrev om "en glad 
og spændende og ung bog" - jeg 
læste en halvtrist og deprimer
ende bog. Godt nok er der i 
Allans anmeldelse 6 linjer si
de 48 (af i alt 120 linjer) 
der peger på, at alt "er for 
godt til at være sandt" og som 
omtaler den "tragiske afslut
ning", men ellers - skriver Al
lan - er det "en glad og spænd
ende og ung bog". Og det er 
fordi Bo Green Jensen selv er 
ung, mener Allan. Nå ja, da 
bogen kom i 1981 var forfatte
ren 25 år - kun et år yngre 
end Klaus Rifbjerg var, da "Den 
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kroniske uskyld" udkom i 1958. 
Og det er denne sidste oldsag 
"Dansen gennem sommeren" vil 
afløse, forstår man på Allan 
- fordi den er så ung og glad.
Men det er overhovedet ikke 
nogen glad bog; den når ikke 
Bjarne B. Reuter til knæene 
når det angår spøjse situa
tioner og overraskende vitser. 
Så læseren bliver ikke særlig 
glad under læsningen. Og de to 
drenge, Jac og Stankelben, 
skal ordentlig hanke op i sig 
selv og flaskerne for selv at 
blive glade. Den obligatoriske 
pige, Lisa, KVinde & MOder, er 
hævet over almindelig skæg og 
pjat. Hun er Den Store Moder 
& Elskerinde, matriarken gen- 
opstået, urørlig og umenneske
lig - et postulat. Glæden i den 
bog kan jeg kun finde som no
get personerne længes efter, 
rejser til Bornholm for at fin
de og endelig resigneret opgi
ver at finde - foreløbig.

Er den så spændende? Ja, side 
95-104, der fortæller om roc
kerne (der naturligvis hedder 
Dark Angels, fordi PIGEN omta
les som (lysets) engel) og Stan
kelbens død. Men spændingen er 
ond, lammende; den afsætter 
rædsel og ikke adrenalin.



I Bogen er altså ikke glad, hver
ken under læsningen eller for 
eftertanken, den er heller ikke 
særlig spændende; er den så ung, 
ida? - Ja, men kun hvis "ung" her 
li 80'erne betyder resigneret, 
:givende afkald, falden til pat
ten, alt i skyggen af Det store 
Chock, RÆDSLEN.

Undervejs i romanen meddeler Li
sa flere gange Jac at han ikke 
skal regne med hende, at hun en 
skønne dag er væk. Og efter ka
tastrofen rejser hun til østen 
med sin far. Og Jac, 16 år og 
arbejdsløs, står - uglad og u- 
spændende - tilbage. Romanens 
sidste linjer lyder sådan:"Det 
var forbi, overstået, finis, 
kaput. Der var ingenting tilba
ge, og jeg kunne lige så godt 
tage hjem. Selv sommeren var 
ved at dø, og dansen var til 
ende." En sådan total håbløshed 
vil jeg indrømme kan kaldes 
"ung", men det kan ikke være 
den betydning af ordet Allan 
begejstres over.

Imidlertid indbygger Bo Green 
Jensen en meget lidt ung pege
fingerslutning, der gør Allans 
begejstring helt uforståelig: 
forfatteren lader nemlig ELSKER

INDEN & MODEREN sige til Jac: 
"Begynd på et eller andet, gå 
i skole igen, tag en studenter
eksamen". (s.115). Er det for
løsende ord til en ung? Nej, 
det er skimlet gammelmandssnak. 
Og hvad kalder Jac sin Store 
Elskede: min engel og min læ
rer (sie og suk).

Forfatterens gammelmandsafslut
ning er altså denne, oversat 
til klart sprog: Nu har du fået 
indvielsen, kære Jacob, vejledt 
af mig: din engel og lærer. Jeg 
forsvinder nu i 3 år (den tid 
det tager at blive student, du 
ved) - og så kommer jeg igen, 
så du kan få din belønning: stu
dentereksamen, kvinden, voksen
heden, trygheden, borgerligheden.

Som lærer i gymnasiet synes jeg 
naturligvis at det er helt fint 
at unge mennesker går der - og 
gør det i alvor. Men som voksen 
lige nu kan jeg ikke respektere 
en ungdom der fuldstændig affin
der sig.

- Denne kommentar er skrevet i 
håbet om at en (ung?) vil læse 
bogen og dokumentere at jeg har 
misforstået den.

Mogens Jensen

HVEM 6KB ON ? ET 6CPT 
éfOKÖMit! JE6 HAK PEN! W 
HAR CEN ! N6EN HAR PEN! 
VI TAKE AUS TIL «Uff!

hæv vw? hæm alke sie 
OM PET ? NÅ? IAAN HAK TABT 1 
KtRLISrø, ER ALT TABT...
ITT HELE E2 LI6E6YLPI6T!

BBS HOUSE PET IEXE UP!
HOLPER ærAU5Å LÆ LO!
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Den opmærksomme læser af roma
nen og Allans og mit indlæg må 
ryste på hovedet og mene, at vi 
ikke har forstået noget. Også 
det jeg har skrevet er nemlig 
vrøvl. Imidlertid ved jeg godt 
hvad bogen handler om, for jeg 
har læst (nogle af) Bo Green 
Jensens digte. Og hermed udlo
ves 5 stk 15 grams 5 kronestyk
ker samt rosende omtale på læ
rerværelset til den der bedst 
påviser hvad der er meningen 
med bogen og lader det trykke 
i dette blad inden jul.

NYT FRA LÆRERRÅDET!

På et lærerrådsmøde i marts be
sluttede lærerne, at der ikke 
skal udleveres blokke og ring
ordnere til eleverne ved det 
nye skoleårs begyndelse efter 
sommerferien...

Red.

Mogens Jensen

Eksamen i religion?

Elever efterlyses!
Gennem et stykke tid har elev
erne ikke sendt observatører 
til lærerrådsmøderne. Jeg ved 
godt, at bestemmelserne om 
elevers deltagelse undertiden 
skaber lidt tossede situation
er, og jeg ved også, at lærer
rådsmøderne som de fleste an
dre møder nemt kan blive lidt 
kedsommelige - men det hænder, 
at vi drøfter emner, hvor elev
ernes holdning burde komme 
frem (fra de seneste møder kan 
nævnes: årsprøvers form og om
fang, udlevering af blokke og 
ringbind, introduktionsuge).

Dette er altså en forsigtig 
opfordring til eleverne om at 
sende repræsentanter til lærer
rådsmøderne .

Kjeld Flensburg 

HF'erne har naturligvis eksamen 
i religion. Men gymnasieelever
ne har aldrig haft det.
Undervisningsministeren har i- 
midlertid nu stillet forslag om, 
at der skal være studentereksa
men i religion. Dog skal det 
samlede antal eksaminer ikke 
øges.

I Berl. Tid. af 4. april kan 
man under overskriften "Religion 
nyt eksamensfag" læse, at der 
nu bliver udsendt ny bekendtgør
else om undervisningen i reli
gion og om eksamen i faget, og 
at der heri bl.a. står: "I re
ligion indføres der eksamen for 
de elever, der begynder i 2.g 
august 1984."

Men i Politiken af 11. april 
kan man under den sigende over
skrift "Gymnasiefag sluttes 
sammen" læse, at der er et po
litisk flertal imod at indføre 
eksamen i faget, idet forslag
et kun støttes af de fire re
geringspartier. Derimod vil un
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dervisningsministeren kunne få 
politisk flertal til at sammen
lægge religion og oldtidskund
skab til et nyt eksamensfag, 
Kulturhistorie. Rune Bech, fmd. 
for GLO (Gymnasieelevernes 
Landsorganisation) siger til 
Politiken, at"Kulturhistorie 
skal være et diskussionsfag, 
men med et lille eksamenspensum, 
så vi fortsat har et fag i gym
nasiet, hvor vi ikke behøver at 
have rundsave på ærmerne."

Og SF's uddannelsespolitiske 
ordfører Søren Riishøj (som iøv- 
rigt selv er gymnasielærer) vil 
efter påske indkalde ministeren 
til samråd og stille ham over 
for et ultimatum: enten skal re
ligion og oldtidskundskab slåes 
sammen til kulturhistorie. Eller 
også skal religion fortsat være 
eksamensfrit i gymnasiet...

Det vil jo være rart, om det i 
god tid inden starten på et nyt 
skoleår er afklaret, hvilke fag 
der er fag i gymnasiet. Så nu 
venter vi - og ikke mindst de 
berørte lærere og elever - 
spændt på, hvad de vise politi
kere beslutter.

Red.

Folk og fæ
Pr. 1. februar 1984 har vi fået 
en ny, langtidsledig bibliotekar, 
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og det er vi glade for. Tove Jen
sen er navnet. Hun skal være på 
statsskolen i 7 måneder.

Jesper Neerup, vores offsettryk
ker, har forladt os. Dobbeltmen
nesket Ole-Martin (Ole Kjærgaard 
Nielsen & Martin Bech, begge 3z) 
overtager hvervet fra august 84. 
Indtil da er det pedel Kristian 
Olesen, som kører anlægget.

Jesper Nielsen (& hustru) har få
et den 3. datter. I februar.

Dorte Errebo, rektors sekretær, 
er blevet udnævnt til overassis
tent pr. 1. april 1984. Dette er 
en ganske særlig Gunst og Naade 
fra statens side (som skyldes 
Dortes mange kvalifikationer),som 
hidtil kun er overgået yderligere 
een sekretær ved statsskolerne.

Fagkonsulent, lektor m.m. Asger 
Sørensen er af undervisningsminis
teren blev udpeget som medlem af 
det humaniora-udvalg, der inden 
sommerferien (1) skal forelægge 
en skitse til, hvordan fremtidens 
gymnasium kan se ud.

Såvel Steen Bredsdorff, studievej
leder for gymnasiet, som Birgitte 
Dam, studievejleder for HF, har 
trukket sig tilbage fra hvervet 
som studievejleder. På grund af 
nedgangen i antallet af gymnasie
klasser udpeges der ingen efter
følger for SB. Men som ny HF-stu- 
dievejleder er udpeget Betsy Con- 
radsen.

Boginspektor Elly Sjølin trækker 
sig efter 7 års indsats tilbage 



fra hvervet. Som ny boginspek
tor er udpeget Bent Egaa Kristen- 

!sen. Han træder dog først i funk
tion henimod årets slutning, ef
tersom han har fået orlov i de 

' tre første måneder af skoleåret 
: 1984/85 til at færdiggøre udgiv
elsen af et historisk værk.

Lærerrådet har valgt nyt forret- 
: ningsudvalg (funktionsperiode: 
skoleåret 1984/85). Formand blev 

■ Tage Bue Andersen, næstformand 
: Betsy Conradsen, og sekretær Hen- 
.rik Brockdorf. Forretningsudval
get skal vælges i god tid fordi 
:formanden får timereduktion for 
- arbejdet, og denne reduktion skal 
:medregnes i time- og fagforde
lingsplanen for næste skoleår.

Henrik Meyer har fået bevilget 
afsked i nåde og med pension ef
ter mere end 40 års arbejde i 
statens tjeneste.

A.O.C. har pr. 1.april fået ny 
bestyrelse. Som ny formand er 
valgt Jens Alminde, 2.z.
Og så retter vi en fejlagtig op
lysning i første nr. af kontakt
bladet: Lærerrådets repræsentan
ter i fællesudvalget er Kjeld 
Flensburg, Else Marie Møllmann 
og Birgitte Sundbo; lærerråds
formanden er født medlem og rek
tor er født formand.

Red.

Dagbog
JANUAR

17. Lærerrådsmøde.
17. Orienteringsmøde om HF for 

evt. interesserede ansøgere.
18. Morgenmøde.
18. Niels W. Brix arrangerede 

kammermusikaften med værker 
af Johannes Brahms.
Helge Lomholt, klarinet. 
Robert Reitberger, cello. 
Niels W. Brix, klaver.

20. 2a, 2z og la på ekskursion
til "Danton" og bagefter på 
besøg i Nationalmuseets 
klunkelejlighed. Med EK.

20. -27. 2.HF'erne skriver 2.års
opgave .

23. lp på ekskursion (intro- 
follow-up) til Frederiks
værk med BS og KZ.

23. Besøg af interesserede elev
er fra halvdelen af kommu
nens folkeskoler. Vore ele
ver fortalte og viste rundt, 
og der var mulighed for at 
få et indtryk af undervis
ningen .

24. Besøg af elever fra den an
den halvdel af skolerne.

25. Morgenmøde.

FEBRUAR

6. Morgenmøde.
7. Fællesarrangement med fore

visning af filmen "Din na
bos søn". Jørgen Flindt Pe
dersen, som har været med 
til at lave filmen, gav et 
oplæg til diskussion eftet 
forevisningen.
Et meget vellykket arrange
ment .

9. 3.VZF på ekskursion til Ma
tematisk Institut, Køben
havns Universitet, med HM.

15. Morgenmøde.
20. Elevrådsmøde.
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20 . Lærerrådsmøde.
21 . Morgenmøde, med bl.a. et 

kort indlæg af rejsesekre
tær Poul Egon Hansen fra 
Kristeligt Forbund for 
Studerende og Skoleungdom 
(KFS) .

22 .-23. Iv på intro-follow-up 
til Roneklint, Jungshoved, 
med NH og MJ.

23 .-28. 3a på studietur til Prag 
med SC.

24 .-29. 3b på studietur til Po
len med KF (se artiklen an- 
steds i bladet).

24 .-29. 2a og 2z på studietur 
til Paris méd EK og EM (se 
artiklen inde i bladet).

29. 3yF på ekskursion til Dan
marks Tekniske Højskole med 
BC og AO.

29. Lærerrådsmøde.
29. Møde med grenvalgsoriente

ring for elever i l.g og 
forældre til disse elever.

MARTS

5. Studie- og erhvervsoriente
ring for 2.HF og 3.g i de 
fire første timer.

8. Lærerforsamlingsmøde om en
delig indstilling til eksa
men for alle klasser, og om 
3.g (karakterer).

9. Alle elever i l.g afgiver 
deres grenvalgsønsker.

12. Lærerrådsmøde.
13. Morgenmøde.
13. Aftenmøde for lærere i en

gelsk og tysk fra folkesko
ler i Birkerød og fra stats
skolen .

14. Lærerforsamlingsmøde om 2g.
19. Kandidatstipendiat Per Durst- 

Andersen på besøg i forbind
else med en undersøgelse af 
gymnasieelevers russiskkund
skaber.

20. Lærerforsamlingsmøde om Ig.

21. Morgenmøde.
21. Lærerrådsmøde.

22. Maleren Lisbeth Olrik på 
besøg i 2.HF formning til
valg.

22. Forårskoncert.
26. -29. Terminsprøver for 3.g.
27. Historielærermøde.
29. Maleren Lisbeth Olrik på 

besøg hos 2.pqr, form
ningsholdet .

30. Forfatteren Uffe Harder pi 
besøg i 3.x/BA, hvor han 
holdt foredrag om "Symbo
lisme og nymodernisme".

30. 20 af statsskolens ..ærere
deltog i en vellykket fag
lig-pædagogisk ekskursion 
til vort ' venskabsgj.mna- 
sium', Bergaskolan, i Es
löv, Sverige.

APRIL

3. Morgenmøde
3. Lærerrådsmøde.
9. 3uxF på ekskursion til In

stitut for sporeplanter 
med TB.

9. Lærerforsamlingsmøde.
10. 3cS på byvandring i Køben

havn med SH.
11. 2bcS på byvandring i Kø

benhavn med MH.
12. Morgenmøde i anledning af 

skolens fødselsdag. B.K.S. 
uddelte legater, NO NAME 
fik navnet BIRKERIS og sko
lens kor viste, hvad det 
kunne.

12. ly afgår til London på stu
dietur, anført af Stephen 
Cooper og Dorte Errebo.

12. Ir og 3uxN på byvandring i 
København med MH og SH.

14. Skolens fødselsdag - 116 år
16.-24. Påskeferie.
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