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Rektors beretning 
for året 1990-91
I det forløbne skoleår har vi haft godt 400 elever fordelt på 17 klasser, nemlig 
4 HF-klasser, 3 sproglige klasser, 9 matematiske klasser og en kombineret 
sproglig og matematisk klasse. Til det kommende skoleår optager vi lidt flere 
elever end sidste skoleår, og lidt flere end dem der forlader os idag. Vi vil på 
skolen i det nye år have ca. 420 elever. De nye elever fordeler sig på 3 1. HF- 
klasser, 1 sproglig klasse og 3 matematiske klasser. Da vi sidste år kun op
rettede 2 HF-klasser, sker der således en mindre forskydning mod HF- 
uddannelsen.

Arbejdsforholdene i det forløbne skoleår har været præget af sidste fase af gym
nasiereformen og planlægning af den ny HF-uddannelse, som sættes i værk pr. 
1. august. Der har været udført et stort og dygtigt arbejde for at få gymnasiere
formen til at fungere pædagogisk og administrativt. Det er lykkedes flot, men 
arbejdet har været overvældende stort. Dette er imidlertid prisen for at give 
eleverne flere valgmuligheder, og vi må håbe, at de føler det som en kvalitets
forbedring af deres uddannelse.

Det nye gymnasium giver mange nye udfordringer, men også nye forpligtelser. 
Som eksempel på det sidste kan nævnes, at eleverne må have forståelse for, at 
afgørelser om ekskursioner, virksomhedsbesøg og lignende ikke mere kan 
besluttes af den enkelte klasse eller det enkelte hold alene, men kræver en 
tværgående beslutning for ikke at ødelægge undervisningen i samtlige klasser. 
Koordineringen af de faglige aktiviteter er blevet vigtigere end tidligere, bl.a. 
for at undgå et urimeligt arbejdspres for eleverne.

Vi glæder os meget til at gå igang med den nye HF-uddannelse fra 1. august. 
Mange af de gevinster, der er indbygget i gymnasiereformen, er medtaget i den 
nye HF-lov, ligesom der åbnes op for et yderligere samarbejde mellem 
gymnasieundervisning og enkeltfagsundervisning for voksne. Storstrøms amt har 
fra starten set de muligheder, dette giver for at øge kvalitet og udbud i enkelt
fagsundervisningen for voksne. Jeg forventer, at vi fra august 1992 har et endnu 
tættere samarbejde med VUC Vestlolland, end det gode og tætte samarbejde vi 
allerede har. Nakskov Gymnasium vil således allerede fra næste skoleår tilbyde 
voksne enkeltfagsstuderende optagelse på gymnasie- og HF-hold i det omfang 
vi har plads inden for de afstukne rammer.
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Samarbejdet med de to andre ungdomsuddannelser i U-centret har også været 
godt. Vi har samlet arbejdet for at få status som Team Danmark institution, 
hvilket er lykkedes. Endvidere kan nævnes, at vi på Nakskov Gymnasium har 
aftalt samarbejde med handelsskolen omkring tilvalgsundervisning i fransk. Som 
det sidste skud på stammen er der etableret et samarbejde med Teknisk Skole 
om etablering af undervisning i genteknologi.

Men også i det arbejde, der ligger ved siden af den ordinære undervisning, har 
der været enestående resultater i det forgangne skoleår. Hvem husker ikke det 
storslåede samarbejde med de østberlinske gymnasier og turen til Berlin, det 
flotte samarbejde med Titicaca-gruppen og de koncerter, det gav anledning til 
på centret og i Skt. Nicolai Kirke ved juletid og endelig sidst men ikke mindst - 
den storslåede og uforglemmelige rockmusical Svenskerne kommer. Musical’en 
var skrevet og komponeret af lærere ved Nakskov Gymnasium og opført af 
eleverne.
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Også andre aktiviteter kan vi være stolte over. Her kan nævnes miljøprojektet 
omkring Østersøen, vor lærerudveksling med folkeskolen samt kommunikations
forsøget med Frankrig. Det er vigtigt fortsat at lade alle de kontakter, vi har 
fået, gavne i fremtiden. Vi har i det forløbne skoleår haft stor glæde af vore 
udenlandske kontakter, men huskes skal ikke mindst at den lokale opbakning har 
været enestående og har haft en uvurderlig betydning. Uden den og forældrenes 
aktive opbakning havde det ikke været muligt at gennemføre Berlin-proj ektet og 
musicalen.

Efter de ændringer, der er sket i gymnasieloven her fra 1. januar, afløses 
skolerådet af en egentlig bestyrelse. Bestyrelsen har fået en sammensætning, så 
både personale, elever, det lokale erhvervsliv og forældre er repræsenteret. Vi 
tror og vil arbejde aktivt for, at det vil blive et godt forum for den fremtidige 
udvikling af skolen i den retning, som det nuværende skoleår har været så smuk 
en illustration af. Vi har netop fået meddelelse om, at orienteringsmødet 
vedrørende valg til bestyrelsen er fastsat til den 28. august, og den egentlige 
valghandling finder sted i september.

Der har fra personalets side været ydet en helt usædvanlig flot indsats i det 
forløbne skoleår, og jeg vil gerne til sidst benytte lejligheden til at udtrykke min 
allerstørste respekt for det fornemme arbejde og sige tak.

V.Kjelberg Christensen
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Uforudsigeligheden 
og den indre lov
Rektors tale til årets HF-ere og studenter.

Når man bruger udtrykket ’der går ikke røg uden en brand’, får man bl.a. 
sagt, at det mest interessante ved fænomenet røg er den bagvedliggende årsag 
til røgen, altså ilden.

Selvom ilden i sig selv er et meget spændende fænomem og fuld af symbolsk 
kraft, er røgen også interessant og værd at beskæftige sig med.

Her får i nu lidt røg med på vejen!
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Betragter man en cigaret, der ligger i et askebæger og oser, så ser man en fin 
røgsøjle stige lige og lodret i vejret. Forudsætningen er selvfølgelig , at det 
foregår i en stille stue, uden nogen former for træk eller små vindpust fra 
omkringvandrende mennesker.

Forestil jer altså, at I holder vejret og stirrer på den lodret opstigende søjle af 
røg. Den opfører sig på alle måder efter fysikkens regler om, hvordan varm luft 
skal opføre sig.

Og så pludselig... Fanden ta’r ved røgen. Den krøller og buler og snor sig...

Nu kan man godt forklare, hvorfor røgen bærer sig ad på den måde. Selvfølge
lig er der andre kræfter på spil, end dem der får røgen til at stige opad. Men 
det interessante er, at røgens bevægelser er uforudsigelige.

Man ved godt, at røgen vil gøre noget uventet og hvorfor den gør det. Men 
man kan ikke i den konkrete situation forudsige nøjagtigt, hvad der vil ske og 
hvilken vej røgen præcis vil gå. Man kommer næppe nogensinde til at kunne 
det.

Meteorologerne har samme problem, når de skal lave langtidsprognoser. Vejret 
er et lige så uforudsigeligt fænomen, hvor man ganske vist baglæns kan forklare 
vejrets opståen, men ikke forudsige det. Man kan måle sig blå i hovedet på 
alverdens vejrstationer og putte målingerne ind i enorme computere, men bereg
ningerne har ingen forudsigelseskraft, så længe en sommerfugls vingeslag i en 
del af verden kan blive til en orkan et helt andet sted.

Men tilbage til røgen: Den vigtigste og mest fascinerende egenskab ved røg er 
altså, at den opfører sig uforudsigeligt. Når et så relativt simpelt fænomen som 
røg i den grad er uforudsigeligt - hvordan ser det så ikke ud med verden i 
øvrigt?

Endnu et eksempel: I det forløbne år blev der rent faktisk skabt nogle giganti
ske røgskyer i Det Mellemste Østen. Det var der ingen, der forudsagde. Ved 
translokationen sidste år kappedes vi om at tale om tøbrud og om at verden nu 
afgørende var kommet til fornuft.

Nu må I ikke tro, at konklusionen er, at man bare skal lade stå til. Konklusio
nen er derimod , at man selv kommer til at tage ansvaret for de valg man 
foretager her i livet.
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I er i en situation, hvor I skal lægge planer for fremtiden. I skal vælge ud
dannelse og så videre. Det var selvfølgelig nemmere, hvis man lige kunne få 
en skudsikker prognose for, hvordan verden vil se ud de næste 50 år.

Men røgen stiger efter kaotiske principper. Derfor: Lad være med at lytte for 
meget til alle ’profeterne’, der vil fortælle jer, hvad I bør gøre, hvis I vil sikre 
jeres fremtid.

Røgsøjlens vigtigste budskab er, at man i virkeligheden bærer sig ret tåbeligt 
ad, hvis man baserer sine valg på ’fornuftige’ overvejelser over, hvilken vej 
verden udvikler sig. Man skal hellere gøre som røgsøjlen: Følge sin egen kring
lede indre lov.

En kedelig ting ved vor tids røg er i øvrigt, at den er blevet mindre synlig, 
uden den samtidig er blivet mindre giftig og usund. I de gode gamle dage kørte 
man med damplokomotiver. Der kom noget op af skorstenen, der kunne ses. 
At rejse var at trække et spor gennem landskabet af dansende, svulmende, 
kaotiske røgskyer. Sophus Claussen skrev i sit berømte digt ’Røg’ fra 1899 
bl.a. følgende:

Røgen og Skyerne, Skyerne, Røgen!
Hvor jeg end farer,
følger de mig gennem Sletterne, Byerne, 
hvidklædte Skarer.

Nu ved I, hvorfor man bruger udtrykket: At ryge og rejse!

Det er måske ikke så dårligt at gøre endda.

Det er at give sig den uforudsigelige verden i vold, følge sin egen lov. Det 
giver mulighed for at komme tilbage - klogere, beriget af oplevelser.

Derfor: Ryg og rejs - ud i den kaotiske verden!

I har den ballast der skal til for at klare rejsen.

Tillykke med eksamen
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3x’ere på vej ud i verden - her i en af omegnens haver
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Holger Danske
og den europæiske integration

For præcis 50 år siden - altså den 21. juni 1941 - dimitterede Nakskov kommu
nale gymnasium med laksegl 19 nysproglige og matematiske studenter, hvoraf 
15 er tilbage. De 11 har haft mulighed for at fejre jubilæet idag. Det er på disse 
grånede dimittenders vegne jeg har fået lov til at give den nye årgang af HF’er 
og studenter et par ord med på vejen. Jeg har gjort mig klart, at jeg skal tale 
over en gabende kløft på 2 generationer, 50 år er gået siden da. Vi jubilarer, 
der er født i 1922/23, kunne have været jeres bedsteforældre. En alvorlig 
distance.

Vores generation skal til at takke af. Nogle siger: stille træskoene. Det danske 
sprog har mange eufemismer for at dø. I skal til at begynde et selvstændigt, 
forpligtende uddannelses- og voksenliv med uforudsigelige udfordringer.

Et par ord om den tid, I lever i: Danmark er - som den øvrige verden - på vej 
ind i informationssamfundet. En ny teknisk revolution er i gang. Fusioner, 
afskedigelser og arbejdsløshed er hverdagskost. TV fra indland og udland 
lammer tidligere kreative aktiviteter. I denne ’flimrende’ virkelighed skal I 
skabe Jer en tilværelse med plads til at blive ’ europæere’ i den EF-stat eller 
union, der i en eller anden form skal dannes i løbet af 90’eme.

I Søndagspolitiken den 16. juni skriver den 84-årige professor Billeskov Jansen 
meget tankevækkende: ’Det lyder fra alle sider, at vi skal kende de andre lande 
og folk, men vi bliver kun respekteret, også i ganske praktiske, materielle 
forbindelser, hvis vi kan fremtræde og hævde os, som det vi er, danske med en 
stærk national baggrund’. På min årgangs vegne vil jeg vove at tilføje, at uden 
et stærkt rodnet og en sikker faglig og personlig identitet bliver det svært at 
overleve som dansk europæer i fremtidens ophedede smeltedigel.

Jeres personlighedskonturer er ved at træde frem. Jeg tænker ikke bare på 
’kvotienten’, der skal sikrejeres første skridt mod en højere uddannelse. I er 
ved at blive voksne. I har fået kammerater, dyrket forelskelsen og har nok også 
haft et par konfrontationer med jeres forældre. Det hører med til alderen. Jeres 
idoler skifter, men I har nok nydt Prince, Tina Turner, Shu-bi-dua, Sanne 
Salomonsen, Anne Linnet, Skotorp og alle de andre. Det er en del af jeres 
frigørelse fra forældregenerationen, som svor til andre musik-idealer.
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Nu står I overfor den europæiske integration. Det er vigtigt at fastholde, at alle 
i denne proces samtidig skal have mulighed for emancipation, individuel 
udvikling. Måske kan I lære lidt af jeres ’åndelige’ bedsteforældre, der blev 
udsat for en integration af ideologisk og militær art i deres ungdom.
Medens I har oplevet fredens dramatik i jeres skoletid: nedrustningen, Berlin
murens fald og åbningen af Østeuropa - med en enkelt regression i Golf-krigen 
- blev anden verdenskrig vores hverdag. Østrig, Tjekkoslovakiet, Holland, 
Belgien, Frankrig faldt i Hitlers hænder i vor gymnasietid. Krigen kom til 
Danmark som en tyv om natten.

Den 9. april 1940 i første time brød vores dansk- og tysklærer grædende 
sammen ved katederet. Vores ældste klassekammerat gik op til læreren, lagde 
armen om ham og sagde nogle trøstende ord. Det var usædvanligt i en tid, hvor 
man sagde De til læreren, men det var også en morgen i chok.

En anden oplysning om Hitlers europæiske hærværk skal også nævnes. Den er 
af alvorligere art.

Medens vi natten mellem d. 21. og 22. juni 1941 sov festlighederne ud oven på 
translokationen, oplevede russerne, hvad de i deres historie kalder ’den korte 
nat’. Klokken 2.30 angreb Hitler over hele Østfronten efter sin Barbarossa plan. 
97 procent af de unge russere fra årgangen 1922/23, der var blevet studenter 
samtidig med os, faldt som ofre - uden nogen våbentræning - i den 4-årige krig, 
der fulgte.

Min lille digression skyldes, at jeg har været universitetslærer i russisk i en 
årrække.

Det var en mærkelig fornemmelse at opleve, hvordan den ’åndelige’ Holger 
Danske vågnede i de fleste danskere i de år, der fulgte efter ’Alsangen’ på 
Nakskov Torv. Samtidig med, at vi studerede og arbejdede for at skaffe penge 
til studierne - der var ingen SU-støtte dengang - blev vi inddraget i det illegale 
arbejde mod tyskerne på den ene eller den anden måde. Det var ikke helt 
ufarligt. Jeg røg i Vestre Fængsel og endte i den tyske koncentrationslejr 
Dachau ved München.

Skal jeg sige noget positivt om besættelsestiden, skal det være følgende lærdom: 
Vi fik den personlige og nationale udfordring, som skulle blive grundlaget for 
en lutret identitet. Der blev dengang sat et stort spørgsmåltegn ved vores blotte 
eksistens.
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Jeg tror, at det er denne følelse af, at livet altid hænger i en tynd tråd, der 
forklarer, hvorfor vores studenterårgang dyrker fællesskabet, og så flittigt er 
mødt op hver gang, Flemming Hjort Hansen, der er holdets frivillige, entusi
astiske sekretær, har udsendt sine opfordringer. Siden 40-års jubilæet har vi set 
hinanden hvert år. Jeg tror også, at jeres årgang 1991 frem til år 2041, hvor I 
skal sidde i denne eller en anden sal som 50-års jubilarer, vil få hårdt brug for 
et ’identitetsbad’ en gang imellem.

Lad mig forklare, hvad der sker ved vore møder: Vi er ’høje’ også inden den 
første skål. Vi råber i munden på hinanden, som i skolegården i sin tid. Vi 
synger utrætteligt de gamle - nogle mener - fortærskede studentersange og revy
repertoiret fra de ’5 forbandede år’.

Kommunikationsteoretikeme  taler om en identifikationsekstase, hvor den enkelte 
glemmer sig selv, føler sig ét med, integreres i gruppen. Vi er tilbage ved vore 
rødder. Mange af Jer har sikkert oplevet fænomenet ved en landskamp eller en 
rockkoncert, hvor ekstasen eksploderer i det hysteriske eller totalt selvfor- 
glemmende. Vores ’identifikationsekstase’ bekræfter, hvem vi er - både som 
individer og gruppe. Når vi idag mødes hos Johannes i Købelev, vil det næsten 
sakrale ritual gentage sig:

Vi bliver salige.

Vi bliver os selv.

Tak og held og lykke med de næste 50 år.

Erik Adrian

50 års jubilar

14



Mens tid er
Til lykke med eksamen. Se på os og se hvad den fører til: Grå hår, måske slet 
intet, mave, dårlig holdning. Så glæd jer over jeres smukke udseende, mens I 
har det. I kommer til at ligne os, kan jeg lovejer.

I er nu for alvor på vej hjemmefra. Det er jo trist - navnlig for jeres forældre. 
Men udviklingen er jo svær at stritte imod. Vi håber, at de ikke i sorgen over 
jeres forsvinden glemmer den glæde det er, at I ikke er hjemme længere. Glem 
dem nu alligevel ikke helt. Der sker så meget spændende omkring jer i frem
tiden. Men hjemme sidder den ældre generation og håber på et livstegn fra jer. 
Prøv at skrive et brev til dem en gang imellem. Alene deres overraskelse vil 
være det hele værd.

Hvad har I og vi ’gamle’ så til fælles? Jo, ’vi gamle’ skal nu til at betalejeres 
uddannelse. Vi ved godt den bliver langvarig, skiftende og dyr. Men alligevel. 
På et tidspunkt må den jo være slut. I kommer til gengæld til at betale for os 
i vores alderdom. Står det til os, så bliver den også meget langvarig. Med den 
stigende levealder for ældre kan det blive en meget krævende opgave - så 
krævende, at højere magter forhåbentlig vil stå jer bi. Det kan i hvert fald blive 
vanskeligt for jer at klare det alene.

Med disse lovende udsigter for jeres fremtid ønsker vi - de gamle - også i egen 
interesse - en lys og lykkelig fremtid for jer nye studenter og HF-ere.

Finn Christensen

40 års jubilar
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Hvis vi vil
have fred i verden...
Årets studentertale

Nakskov - årets by 1991 - med fortid og fremtid. Sådan hedder byens nye 
slogan. Nu er det bare sådan, at vi alle har en fælles fortid her i Nakskov, men 
vores fremtid ligger et andet sted. De fleste af os tager væk for at læse videre, 
få et arbejde, tage på interrail, arbejde som au-pair eller på anden måde opleve 
verden. En verden som for øvrigt har ændret sig på mange måder de sidste år: 
Berlinmuren er fjernet, den kolde krig er slut, Golfkrigen har fundet sted med 
en frygtelig ødelæggelse af menneskeliv og miljø til følge, og til sidst men ikke 
mindst: Vi er blevet studenter i dag.

Faktisk så er studenter- eller HF-eksamen ikke bare en eksamen, men et vigtigt 
samfundsmæssigt redskab.

At den kan give adgang til en videregående uddannelse er selvfølgelig meget 
godt, men tænk bare på hvilke kendte mennesker, der har gået i gymnasiet. 
Mihael Gorbatjov, George Bush, og Sko og Torp. Det viser bare, at hvis alle 
gik på gymnasiet ville vi have fred i verden og samtidig god musik.

Saddam Hussein, derimod, har ikke gået i gymnasiet. Han startede Golfkrigen. 
Konklusionen må derfor være, at hvis vi vil have fred i verden, må alle 
mennesker gå i gymnasiet.

Nu er det ikke kun i den store verden, der sker omvæltninger. Bare på de to 
eller tre år vi har gået her på Nakskov Gymnasium, har stedet også ændret sig 
meget.

For halvandet år siden blev der taget initiativ til en demokratiseringsproces, som 
skulle sikre øget demokrati og elevindflydelse. Vi har nu elever med til at 
bestemme, hvad der skal laves her på stedet. Vi har fået udvalg, som kan 
varetage elevernes interesser. Men vigtigst af alt: Vi elever har vist, at vi er 
mindst lige så gode som lærerne og rektor til at styre det daglige liv på Nak
skovs bedste uddannelsesinstitution.
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Når vi nu taler om demokratisering, må turen til Berlin i efteråret selvfølgelig 
også nævnes. Bare det at flytte et helt gymnasium til Berlin var en kæmpe
præstation, som styringsgruppen fortjener al mulig ros for. Men at vi alle 
samtidig fik mulighed for at opleve en så særpræget by, mærke det historiske 
vingesus, det er noget, som jeg personligt sent vil glemme. At vi så samtidig 
gjorde turen til den største gymnasiefest nogen sinde, det kan da kun opmuntre 
til at gentage succesen.

Men jeg kan da også nævne andre positive ting, vi oplevede i Berlin. Der var 
grupper, som prøvede at komme i kontakt med nogle BZ’ere. Andre talte med 
de russiske besættelsestropper.

Alle disse oplevelser var anderledes, og de satte et stort præg på vores 
opfattelse af Østtyskland. Vore kontakter var i øvrigt først og fremmest 
østtyskere, som der blev knyttet mange venskaber med.

Nu sker alle de store arrangementer ikke kun uden for skolens mure. Her i 
foråret fremførte elever og lærere en rockmusical - en musical som det kostede 
megen blod, sved og tårer at lave.

Al tekst og musik blev skrevet her i huset. Al medvirken, både skuespilmæssigt 
og musikalsk, blev foretaget af skolens egne elever. Det blev en virkelig stor 
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succes. Jeg vil godt vove at påstå, at ’Svenskerne kommer’ fuldt ud kan måle 
sig med musicals som ’Chess’ og ’Cats’. I al fald i lydstyrke. Nå, spøg til side 
-det var en god musical, som vi skylder de medvirkende lærere og elever al 
mulig tak for.

Vi har virkelig haft en god tid her på Nakskov Gymnasium, men derfor er det 
jo ikke sikkert, at fremtiden bliver lutter Tuborg.

Om bare halvandet år åbnes grænserne i EF. Det medfører, at vi får mulighed 
for at uddanne os overalt i EF, men skal samtidig også konkurrere med andre 
unge europæere om de i forvejen få uddannelsespladser i Danmark. Der er dog 
også et lyspunkt ved Det Indre Marked. Man er allerede nu begyndt at tale om 
at slække på afgifterne på øl. Så lidt godt kommer der da ud af harmoniserin
gen.

Vores gymnasietid har ikke kun været den rene svir. Så langt fra! En bande 
’sadistiske personer’ har forsøgt at tvinge al mulig viden ind i os, lige fra 
bøjning af uregelmæssige franske verber over græske tragedier til løsning af 
differentialligninger.

Vi må nok også nødtvungent indrømme, det de har prøvet at lære os ikke er så 
tosset endda. Kemikerne har i hvert fald lært, hvor man skal lede efter øl her 
på skolen. Nej, ærligt talt. Vi har nok syntes, at I nogen gange var lidt tunge 
at danse med, men da vi står her i dag, må I alligevel har været meget gode. 
Det skal I have tak for. Vi har nu gået på Nakskov Gymnasium i 2 eller 3 år. 
Gennem disse år er sammenholdet blevet styrket, og for de fleste har det været 
sjovt at gå her. Jeg er nok heller ikke den eneste, der kommer til at savne stedet 
og især studenterne af i år. Netop derfor skal vi huske på, at:

Vi kan miste vores uddannelse
Vi kan miste vores øl
Vi kan endda miste kontakten med hinanden

MEN

Vi kan aldrig miste minderne fra disse år.

Finn Helmo Hansen 3x
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Arets studenter og HF’ere

3a: Fra venstre. Siddende : Charlotte Brandenborg, Maria Eilertsen, Pia Eliasen, Lotte Fischer, 
Karin Frandsen, Malene Hansen, Maria Hansen, Lise Høyer. Stående: Lisbeth Jacobsen, Helle 
Juel, Karin Jylov, Helle Jørgensen, Christina Kragh, Anne Larsen, Monika Mikkelsen, Sonja 
Nielsen. Øverst: Sine Olsen, Mette Pedersen, Helle Thomsen, Lenka Zintel, Mette Truelsen, Lone 
Larsen.

3u: Fra venstre. Siddende: Niels Andersen, ELse-Marie Brødsgaard, Johnnie Christensen, Jan 
Frahm, Vibeke Hansen, Jens Jensen, Karen Jensen, Liselotte Jensen. Stående: Søren Jensen, 
Thomas Kolbye, Lene Lehmann, Benedikte Marcussen, Mette Mathiassen, Thomas Møller, Brian 
Pedersen, Klavs Povlsen.
Øverst: Lars Rytter, Christina Steen, Birgitte Tambour, Sofie Taudorf, Anders Petersen.
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3x: Fra venstre. Siddende: Wield Aamand, Allan Andersen, Per Andersen, Jacob Kjellberg 
Christensen, Mette Christensen, Dorte Christiansen, Stine Friis, Mikkel Jensen. Stående: Heidi 
Johannesen, Søren Johansen, Morten Keldebæk, Lars Kristensen, Flemming Laustsen, Benedikte 
Lohse, Pernille Madsen, Anee Mokrzyczki. Øverst: Thomas Nielsen, Anita Pedersen, Martin 
Pejtersen, Peder Svendsen, Alice Ulstrup, Helene Vejbjerg, Trine Ingeberg, Jette Nielsen.

3y: Fra venstre. Siddende: Maria Abildgaard, Erik Andersen, Mette Chrestensen, Peder Danielsen, 
Kim Henriksen, Heidi Jacobsen, Tina Jensen, Henning Jespersen. Stående: Gitte Johansen, Klaus 
Jørgensen, Søren Kristiansen, Titti Mogensen, Mårten Mårtenson, Lone Nielsen, Ann Sofie Olsen. 
Øverst: Lars Olsen, Henrik Poulsen, Høgni Petersen, Christina Rasmussen, Anne Grethe Skytte, 
Thomas Sørensen
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3z: Fra venstre. Siddende: Mette Christensen, Susanne Clausen, Rasmus Hjorth, Anders 
Frederiksen, Signe Geneser, Finn Hansen, Marie-Louise Hansen, Lise Karstensen. Stående: Morten 
Krarup, Kenneth Kristensen, Jeanette Krøyer, Jacob Laursen, Michael Madsen, Gritt Petersen, 
Helle Drost. Øverst: Lilli Rasmussen, Thomas B. Rasmussen, Thomas S. Rasmussen, Carmen 
Rytlander, Kristina Sørensen. Ikke til stede: Rune Demant.

2p: Fra venstre. Siddende:Mette Bruun, Karina Frederiksen, Jeanette Hansen, Gitte Jonasson, Brit 
Jørgensen, Camilla Kamper. Stående: Niels Langenge, Christina Lejbølle, Pia Molsing, Marit 
Olsen, Thea Olsen. Øverst: Lene Pedersen, Lars Petersen, Remy Sørensen, Rune Pedersen, Tommy 
Eskildsen.
Ikke til stede: Jens Thomsen.

22



2q: Fra venstre. Siddende: Henrik Bruun, Rikke From, Dorthe Hansen, Jesper Hansen, Linda 
Hansen, Christina Hojffhiann. Stående: Karina Ibsen, Susanne Jensen, Karina Jørgensen, Jens 
Melbye, Kåre Nielsen, Lise Pedersen. Øverst: Søsser Rasmussen, Marianne Sørensen, Julie Sass, 
Sisse Pedersen.
Ikke til stede: Bo Madsen

Legatmodtagere 1991

Lærerlegatet 
Lollandsfonden 
Frederiksen og Friborg 
Cand.theol. Sørensen 
Rektor O. Bøggild

Helene Vejbjerg 3x
Klaus Povlsen 3u og Susanne Clausen 3z
Søsser Rasmussen 2q
Lars Rytter 3u
Lenka Zintel 3a og Julie Sass 2q
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International Student
Med hastige skridt bevæger næsten alle forhold i vores tilværelse sig i inter
national retning. Dette understreges ikke mindst af, at cirka hver tredje nybagte 
student eller HF’er drager til udlandet i en kortere eller længere periode inden 
studierne påbegyndes. Den klassiske dannelsesrejse har fundet sin nutidige 
afløser i interraileren og au-pairen.

I Storstrøms Amtsråds undervisnings- og kulturudvalg er der i det sidste skoleår 
vedtaget en ny målsætning for gymnasie- og HF-området. Et af de nye mål er 
netop, at der skal ske en internationalisering af ungdomsuddannelserne.

En anden væsentlig beslutning i amtets undervisnings- og kulturudvalg drejer 
sig om, at antallet af uddannelsesinstitutioner i amtet skal fordobles i løbet af 
en kort årrække. Videregående uddannelser er de uddannelser, man kan søge 
ind på efter afsluttet HF- eller studentereksamen. Det vil i vort amt sige 
lærerseminarium, pædagogseminarium, de nye social- og sundhedsuddannelser 
og lignende.

Som medlem af den arbejdsgruppe , der har udarbejdet forslaget til den nye 
målsætning for gymnasie- og HF-området, har jeg haft ovenstående problemstil
linger tæt inde på livet , og jeg skal her kort antyde, hvilke modeller gruppen 
blandt andet har haft under overvejelse:

- En gymnasie- eller HF-uddannelse, hvor internationale aspekter inddrages i 
alle de fag, hvor det er muligt, og hvor alle eleverne mindst én gang i deres 
studieforløb er på ekskursion til udlandet.

- En forlængelse af gymnasie- og HF-uddannelsen med et år, hvor man ind
arbejder udlandsophold af sammenlagt et skoleårs varighed. Man er altså 
skiftevis på skolen og på en skole i udlandet, f. eks. på en udenlandsk skole, 
hvor elever fra den udenlandske skole samtidig modtager undervisning på vores 
skole.

- En international overbygning på studenter- eller HF-eksamen af et års varig
hed. Her er den internationale del udskilt fra ungdomsuddannelsen, og udvalgets 
tanker går i forbindelse med denne model i retning af, at overbygningen skal 
kunne give kompetence på de videregående uddannelsesinstitutioner. Noget af 
eller hele dette uddannelsesår skal kunne erstatte dele af de videregående 
uddannelser.
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Selv om udvalget har været ’bredt sammensat’, er det begrænset, hvor mange 
visioner en snes skolefolk og amtspolitikere kan frembringe, og da der samtidig 
planlægges en snarlig afholdelse af en amtskonference om (flere) videregående 
uddannelser i Storstrøms Amt, ser jeg meget gerne, at alle, der måtte have 
interesse i at bringe debatten videre, giver deres mening til kende. Under
tegnede (eller skolens kontor) modtager gerne indlæg i debatten. Men kom med 
dit indlæg så hurtigt som muligt.

Niels Munk

Praktisk udveksling !
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Åbning mod Øst
Temadagene på Nakskov Gymnasium

Som alle andre gymnasier gennemfører også Nakskov Gymnasium regelmæssigt 
temadage, en undervisning på tværs afklasser og frigjort fra fagbekendgørelser- 
nes bånd. Da et udvalg af elever og lærere ville planlægge temadage 1990, var 
det naturligvis omvæltningerne i Østeuropa, som interessen samlede sig om: vi 
håbede alle på, at den kolde krig skulle ophøre, samtidig med at vi glædede os 
til endelig at kunne trænge ind bag muren og turistfacaden hos vore sydøstlige 
naboer.

Temaet blev formuleret som ’Åbning mod Øst’, og det var tanken at invitere 
østtyske gymnasieelever til i fællesskab med os at arbejde med forskellige 
emner for at muliggøre en direkte dialog. Men da det er svært i løbet af en kort 
temauge at få indsigt i den komplicerede situation, som omvæltningerne med
fører, og da det samtidig er oplevelser, der fascinerer mere end tørre tal, så 
ville vi tilbyde vore elever noget enestående: en fælles ekskursion til Berlin!

Idéen blev positivt modtaget hos eleverne og lærerne, og temadagene blev 
gennemført i to perioder:

Den 7. oktober besøgte 65 berlinske elever og 6 lærere os, og de blev fordelt 
på 18 emnegrupper og arbejdede i 2 dage sammen med vestlollikeme bl.a. om 
sikkerhedspolitik, arkitektur og boligformer, elitesportens rolle, vilkår for 
kvinder, subkulturelle miljøer, økologiske projekter og uddannelsesmuligheder. 
Hver emnegruppe udarbejdede endvidere forslag til gruppens eget besøgspro
gram, som vore berlinske partnere skulle arrangere. Vore tyske gæsters be
søgsprogram omfattede bl.a. et besøg på Sukkerfabrikken i Nakskov og en tur 
til København.

Onsdag aften, den 31. oktober, flyttede så hele gymnasiet, elever, lærere, 
kontorpersonale og pedel til Berlin. Fra 1.-3. november blev dels et fællespro
gram, dels gruppernes eget program gennemført. Der blev også arrangeret be
søg på vore partnerskoler samt mange private sammenkomster om aftenen.

Anne Kurup Michael Weyand
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En elevs beretning om ekskursionen til Berlin

Første gang, jeg fik at vide, at vi skulle til Berlin, var engang i sommerferien, 
da vi som kommende l.g’ere fik tilsendt gymnasiets årsskrift. Det blev jeg 
vældig nervøs over, for jeg vidste jo ikke engang, hvem jeg skulle i klasse med, 
og jeg forudså en masse ting, som kunne gå galt.

Inden turen blev der afholdt to temadage på skolen, hvor vi var delt op i 18 
temadagsgrupper med ca. 20 elever i hver. Jeg kom i gruppe sammen med 2 
fra min klasse. Under temadagene var der nogle østtyske gymnasieelever på 
besøg heroppe, som vi arbejdede sammen med i temadagsgruppeme. Min 
gruppes emne var ’Berlin som spejlbillede af efterkrigshistorien’. Vi fik ikke 
lavet så forfærdeligt meget i gruppen, for det meste af tiden gik med, at vi bare 
snakkede med tyskerne, hvilket jeg bestemt ikke betragter som tidsspilde. Dia
logen er meget væsentlig i alle sammenhænge, også selv om både arme og ben 
skal tages til hjælp.

Efter temadagene var der et par ugers almindelig skolegang, og efterhånden 
begyndte jeg at glæde mig til turen. Alt det spændende, man havde hørt om, der 
skulle foregå i Berlin, og den stemning der vistes på TV - tænk at komme til 
at opleve alt dette!

Omsider oprandt så den dag, hvor vi skulle afsted. Onsdag d. 31.10. kl. 23.00 
drog vi afsted, 9 busser, mod Berlin. Det var meningen, at vi skulle sove på 
turen derned, hvilket ikke alle havde forstået, men i vores bus var der ro, og 
jeg var faktisk nogenlunde udhvilet, da vi nåede frem til ’Jugendhotel am Ti
erpark’ i den østlige del af Berlin, hvor vi skulle bo. Efter morgenmaden på 
hotellet skulle vi ud på 3 skoler, som de tyskere (forhenværende østtyskere) vi 
havde kontakt med, gik på, alt afhængig af hvilken temadagsgruppe man var i. 
Vi blev inddelt i små hold med både tyske og danske elever, og tyskerne viste 
os lidt rundt. Der var en af de tyske piger, som begyndte at snakke til mig, og 
hende havde jeg faktisk kontakt med resten af turen. Det er jo egentlig forbav
sende, hvor let sådan noget kan gå, hvis begge parter er åbent indstillede. 
Tilbage på skolen igen fik vi skolemad, hvilket jeg ikke nød, men sådan noget 
hører jo med. Om eftermiddagen var vi rundt og se de mest berømte seværdig
heder i Berlin i busser med guide og det hele. Tilbage på hotellet fik vi nøgler
ne til vores værelser, og de var såmænd ganske udmærkede, selv om de selv
følgelig ikke var luksuriøse, men jeg mener ikke, at man skal bruge sine penge 
og ej heller sin tid på hotelværelser!
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Efter aftensmaden var jeg med én fra min klasse ude i et stort sportscenter. Hun 
havde haft en tysk pige boende, da de var i Danmark, og hun havde så inviteret 
os ud at løbe på skøjter. Den tyske piges veninde var også med, og vi havde en 
sjov aften alle fire.

Den næste dag havde de forskellige temadagsgrupper forskellige programmer, 
som de så gennemførte. Min gruppe var rundt for at se forskellige bygninger, 
monumenter og andet, som havde relation til vores emne, sammen med de 5 
tyskere, som var tilknyttet vores gruppe.

Den tyske pige, som jeg mødte den første dag, havde inviteret mig og to andre 
danskere hjem til sig om aftenen. Orchi, som pigen hedder, og hendes familie 
var i modsætning til mange andre forhenværende østtyskere positivt indstillede 
over for genforeningen. Jeg synes, at aftenen forløb helt godt, og jeg er glad 
for at jeg har været ude i et privat hjem. Det gør, at jeg ikke bare er en af de 
vestlige turister, som har været nede og ’opleve demokratiseringen’, som vi så 
smukt siger. Jeg tror slet ikke, at vi fra vesten kan fatte den omvæltning, men 
jeg føler alligevel, at jeg har været lidt tættere på det hele, i kraft af at jeg har 
besøgt denne familie.

29



Da vi kom tilbage til hotellet, skulle vi naturligvis feste, som det sig hør og 
bør, når det er sidste aften. Den næste formiddag havde vi fri, så da vi havde 
pakket, var jeg med 5 andre rundt og se lidt af byen, og vi fandt også selv hen 
til mødestedet ved skolerne på egen hånd, da det var tid til det.

Om mandagen i skolen snakkede vi en del om turen, og jeg har fundet ud af, 
at de fleste har haft en god tur, selv om der har været en del praktiske pro
blemer og kiksere, og vi fik set en hel del af Berlin, både indefra og udefra. 
Om jeg fik oplevet suset og den stemning, som jeg tidligere har omtalt, ved jeg 
ikke, måske har jeg forbundet det med de forkerte ting. Jeg havde virkelig set 
frem til at være ved virkelighedens Brandenburger Tor, men jeg blev godt nok 
skuffet; stridsvognen og sejrsgudinden øverst på porten var pillet ned, selve 
porten var under restaurering, og så kunne man heller ikke gå helt hen til den. 
Dog skal dertil siges, at jeg så andre ting, som jeg blev imponeret af, og jeg 
var steder, hvor jeg virkelig blev grebet af hændelser og stemninger, som jeg 
slet ikke anede eksisterede. Jeg er glad for, at jeg har været med af to grunde, 
dels selve oplevelsen, dels fordi jeg har deltaget i et så stort eksperiment, som 
turen jo rent faktisk var. Jeg vil håbe, at andre kan få mulighed for at opleve 
det samme, som jeg har oplevet!

Irene Krøjer Hansen Ix
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Muren til salg
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The Baltic Sea Project.
Som omtalt i årsskriftet fra 1990 deltager Nakskov Gymnasium i The Baltic Sea 
Project, der er et internationalt skolesamarbejde om undersøgelse af miljøet i 
Østersøen. Den kontakt vi omtalte sidste år forsvandt af forskellige årsager; 
men efterhånden er projektet ved at udmønte sig til noget mere konkret.

I den følgende liste ses de planer, vi arbejder med for øjeblikket. En del af 
turene med amtets miljøskib ’Marsvinet’ er allerede gennemført.

1. Beskrivelse af forskellige forhold i vor del af Østersøen.

a) Der er etableret kontakt til Storstrøms Amts miljøkontor. Det er muligt at 
deltage i arbejdet på amtets miljøskib, der løbende måler vandkvaliteten i 
farvandene vedi amtet. Efterfølgende har vi fået lov til at deltage i analysen af 
de udtagne prøver på laboratoriet i Næstved.

b) Det er aftalt, at skolen modtager data fra 4 fastlagte målestationer, hvorefter 
værdierne på skolen kan indgå i en analyse af forholdene. Der regnes med data 
om ilt, temperatur, næringssalte, alger og bundprøver med beskrivelse af dyr 
og organisk stof.

2. Spildevandsudledning og vandudskiftning i lokalområdet.

Fortegnelse over byer og virksomheders udledning, rensningsgrader og overslag 
over miljøpåvirkninger.

3. Havbrug og deres påvirkning af miljøet.

Iltsvind mm.

4. Fangstudviklingen i Langø.

Udviklingen i fangst fordelt på mængde og arter sat i relation til 
forureningen af Østersøen.
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5. Undersøgelse af krumoddesystemet på Albuen.

Krumoddesystemets udvikling belyst ved flyfotos, kort og nivellement. Yderli
gere undersøges komstørrelse på sand forskellige steder ved krumodden. 
Vegetationen beskrives.

6. Trafikken gennem Storebælt.

En beskrivelse af trafikken gennem Langelandsbæltet (antal, skibstyper) og 
dennes udvikling med en analyse af miljø- og sikkerhedsrisici.

I løbet af året har vi fået kontakt til et gymnasium i Gdansk i Polen. Dette 
passer glimrende med, at Storstrøms Amt netop har indgået en venskabs- og 
bistandsaftale med Gdansk Amt. Der er udvekslet adskillige breve med det 
polske gymnasium; men usikkerheden omkring postgangen og det manglende 
kendskab til forholdene gjorde, at fem af Nakskov Gymnasiums lærere i maj 
var tre dage i Polen for at knytte forbindelsen bedre og nærmere aftale, hvordan 
samarbejdet skal foregå. Det ser ud til, at den polske skole er meget interesseret 
i udveksling af både elever og lærere. Der er dog på grund af den nye gym
nasiestruktur visse vanskeligheder ved at sende danske elever til Polen; men den 
anden vej kan det umiddelbart lade sig gøre. Skolen i Gdansk skulle dog først 
igennem en beslutningsproces i lærerrådet, før der kan lægges noget helt fast; 
men lærerudvekslingen skulle kunne finde sted i begyndelsen af 1992.

Vi har søgt forskellige fonde om økonomisk hjælp. Storstrøms Amt støtter med 
et pænt beløb, og Apple Computer er gennem sin undervisningsudviklingsfond 
gået aktivt ind i projektet. Firmaet har stillet to Macintosh PC-ere, hvoraf den 
ene er transportabel, til rådighed, og vi forsøger at få placeret noget tilsvarende 
i Gdansk, således at vi kan udveksle måleresultater og behandle disse begge 
steder.

I løbet af sommeren skal der afholdes et par møder i projektet, og vi håber, at 
der vil komme yderligere inspiration og flere kontakter ud af disse.

Mogens Johansen
Henning Johansen
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En musical bliver til

Efterår 1989. På opslagstavlerne: Musicalmøde, kl. 20.00 i personalerummet. 
Må afsted. Hvem mon ellers er interesseret?
Ikke så mange viser det sig. Vi er seks lærere og en enkelt elev.
De seks lærere er Lars Boye, Hans Christian, Alice, Henning, Jimmy og 
undertegnede. Den enlige elev viser sig ikke mere og der kommer heller ikke 
andre interesserede ved de næste mange møder, skønt mødet hver gang annon
ceres på opslagstavlerne.

Men musicalen. Hvad skal den handle om? Det er det vigtigste. Flere emner er 
på tale og på et tidspunkt er der enighed om et emne fra svenskekrigene. Så 
starter den historiske research, bl.a hjulpet af Henning, der laver en oversigt 
over de forskellige begivenheder (tidstavlen blev siden trykt i programmet).

Så forlader Henning musicalarbejdet for senere at vende tilbage og optræde som 
rødmosset vægter.

Jimmy siger vi bare skal lave nogle sange, så skal han nok sætte musik til. Så 
vi må igang.

Det første handlingsskelet tager form, med både historiske og opdigtede 
personer. Vi finder ud af, i hvilke scener der skal være sange og hvad de skal 
handle om. Vi starter beskedent med 12 sange. Men inden den færdige 
forestilling er vi oppe på 22! Alice tager sig af studiet af hekseprocesser mm. 
Hans Christian, Lars Boye og jeg selv fordeler de forskellige sange imellem os. 
Mere research, om mad, tøj og de historiske facts - eller er noget af det 
fiktion? Endelig er de første sange færdige. Jimmy får dem.

Det første store højdepunkt i den lange arbejdsproces opleves. Musik og tekst 
bliver for første gang en enhed . Det er skønt at høre, at komponisten - trods 
versenes svingende digteriske kvalitet - har forstået intentionerne, ideerne bag 
sangteksterne.

Ski’e godt Jimmy!

Vi var nu ikke allesammen enige om, at der var ramt plet hver gang. Men den 
tålmodige Jimmy lavede så bare en ny - og bedre melodi. Vi måtte nu også 
rette nogle ømme versefødder her og der.
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Vi er nu nået til sommerferiens start, juni 1990. Nu skal replikkerne skrives. 
Personerne skal have ’form og farve’. Vi sidder omkring en computer. Og 
miraklet sker - det lykkes. Scenerne tager form. Vores scenografiske uerfaren
hed viste sig dog senere, bl.a ved at vi tit havde ’glemt’, hvordan personerne 
skulle komme naturligt ind og ud, og hvem der skulle være til stede hvornår 
o.s.v. Men det blev rettet til, da de medvirkende personer naturligt nok 
begyndte at spørge om det.

I slutningen af august holder vi så ’optagelsesprøve’. Vi er interesset i at vide, 
hvem der ønsker sangroller, taleroller og statistroller, og hvem der ellers har 
lyst til at deltage. Mange piger møder op, men næsten ingen drenge!

Jimmy går igang med at indøve sange onsdag aften i ungdomsskolens regi, både 
for musikere, kommende solister og kormedlemmer.

Efter efterårsferien kommer det andet højdepunkt: Første prøve på scenen! 
Forunderligt at opleve de ’døde’ replikker blive til levende personer!
De medvirkende kender det meste af den resterende arbejdsproces:

- Vores første Otto’, der forlod os. Sangene var endda specielt skrevet til hans 
stemme.
- Manglen på herrer/drenge til at spille både hovedroller, bønder, borgere og 
soldater. Dér havde vi forregnet os. Vi havde vist naivt forestillet os, at folk 
ville slås om at få lov til at deltage.
- Alle de lange vintersøndage tilbragt i en kold teatersal med frakker og 
halstørklæder på.
- o.s.v........

Jeg skal ikke fordybe mig i en detaljeret beskrivelse af musicalens tilblivelses
historie. Blot gøre opmærksom på at jeg ikke har fortalt om det kolossale 
tekniske arbejde og de økonomiske problemer, der ligger bag selve opførelsen.

Dog et lille eksempel :

I første akt, scene 6 kommer Persson farende ind og fortæller, at Fredericia er 
faldet. Herefter vises en lysbilledsekvens af ca. 2 minutters varighed. Billederne 
var taget fra den spanske maler Goyas værk ’Krigens Rædsler’. Billederne 
ledsages af musik. Jeg vil antage, at alene dette 2-minutters indslag har kostet 
et sted mellem 50 og 100 arbejdstimer. Mindst fire personer var involveret og 
så var det just ikke billigt at få optaget billederne ordentligt. Teknikken drillede 
endda ved den ene forestilling. Men flot var det!

36



Det tredje højdepunkt er generalprøven, første ’færdige’ forestilling. Det hele 
synes at lykkes - musik, teknik, lyd, kostumer, rekvisitter - trods halsbe
tændelser, forkølelser, premierenerver.....

Siden fulgte fire fantastiske, formidable, fantasifulde, forrygende, flintrendre 
flotte forestillinger!

Derfor - tak. til de medvirkende og specielt til mine fem kolleger for et godt 
samarbejde, og fordi jeg ’fik lov’ at være med.

Birgitte Holme Hartmann

Instruktører i arbejde
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Alle sejl var sat til i årets udgave af den traditionelle skolekomedie. Ca. 50 
elever, fem lærere, ekstrahjælp fra Amatørscenen, Det Kongelige Teater, samt 
en hulens masse penge, skulle gøre dette år til noget helt specielt.

I modsætning til de forrige skolekomedier var der heller ikke tale om en godt 
slidt klassiker, der blev fundet frem og pudset af til lejligheden, men om et 
selvskrevet manuskript, der tog udgangspunkt i svenskekrigen 1658-59, hvor 
svenskerne i to omgange ’besøgte’ Nakskov. Og som noget helt nyt var der 
også skrevet nye pop- og rocksange til stykket. Så da stykket endelig havde 
premiere den 19. april, var der faktisk slet ikke tale om en skolekomedie mere, 
men om en spændende nyskabelse på Nakskov Gymnasium: en ROCK
MUSICAL.
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Forud for denne premiere var der gået næsten halvandet års forberedelse. 
Idéfase og skrivearbejde havde taget det meste af et år, og først sent på efteråret 
1990 kom eleverne - skuespillerne - med. Og så gik det ellers slag i slag. 
Søndage og onsdage blev inddraget til indøvelse af roller og sange. Og det var 
vel at mærke hver søndag og onsdag. Så hvis man skulle forberede sig til 
mandagens arbejde i skolen, skulle man faktisk til at prioritere sin tid: Fredag 
aftener er håbløse til skolearbejde. Lørdagen går med selvopfundne kure til at 
komme over fredagens studentikose udskejelser. Så tilbage står søndag aften og 
nat, hvis man skulle møde bare nogenlunde forberedt til mandagens otte 
lektioner.

Lad det være sagt med det samme: det var fantastisk sjovt at være med til. Her 
var endelig en chance for at møde de andre elever på tværs af klasseskel, på 
tværs af etablerede kliker og især på tværs af gamle fordomme. Her var den 
grønneste Ig’er, der sad og snakkede med den gamle, halvsenile HF’er på 25. 
Ovre i hjørnet sad den ellers så strikse geografilærer og spillede terning med to 
musikere fra 2g. Jo, det sociale element var i høj grad medvirkende til at gøre 
det til en oplevelse man helst ikke havde været foruden.

Efterhånden som premieren nærmede sig, blev alle medvirkende mærkbart 
anspændte. Tre uger før begyndte vi at inddrage nogle af undervisningstimerne 
til indøvelse af de sidste småting. Skuespillerne med sangroller begyndte at lyde 
lidt hæse, og ophavsmændene og -damen havde lettere til lidt småhysteriske 
anfald. Men premieren kom.

Var der nogle af os, der havde haft bange anelser forud for denne aften, blev 
de hurtigt gjort til skamme. Det var en umiddelbar succes. Den hårdeste kritik 
vi hørte var, at musikken var for høj. Og det var jo til at leve med. Endelig 
blev halvandet års slid belønnet. Selv rektor udtalte sig (betinget) positivt: ’Det 
er første gang jeg er gået hjem fra en skolekomedie uden først at skulle rette 
tæerne ud igen’. Større ros gives næsten ikke fra den kant.

Fire opførelser blev det til. Og så blev det hverdag igen. Pludselig fandt vi ud 
af, at vi var gået glip af næsten to ugers undervisning. Enkelte af lærerne havde 
ikke været så overbærende med skuespillerne, som vi kunne ønske os. 
Arskaraktereme blev givet lige efter musical’en, og for nogle havde den betydet 
en karakter nedad. Andre kunne bare mærke, at der var et par store huller, dér 
hvor man skulle have haft 25 siders pensum. Vores instruktør - og studievejle
der - begyndte at se skyldbetinget ud. Han var næsten mere interesseret i 
årskaraktereme end eleverne var.
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Det viste sig ret hurtigt efter vores afslutning, at det ikke havde været helt 
omkostningsfrit at bruge så meget tid på musical’en. Pludselig var der en 
forsømt historieopgave, der skulle laves på den halve tid. Et biologispeciale, der 
blev gjort færdig på én aften - og nat. Nætter, hvor man lå med sengelampen 
tændt og forsøgte at få hold på binominal  fordelinger og sammensatte funktioner, 
og hvor man bandede over ikke at have været til timerne, hvor dette var blevet 
gennemgået. Oven i det hele nærmede sig så med stormskridt eksamenen, hvor 
årets forsømmelser kunne udmønte sig i dykkende karakterer.

Men når så det hele er overstået, husker man igen på de søndage eftermiddage, 
hvor vi alle var samlet i teatersalen til gennemgang af rollerne. Man husker, da 
de hældte kinesisk soya i vores øl ved en af forestillingerne. Vi lod os ikke 
mærke med noget. Man husker da det blev en lille smule forår, og vi kørte ud 
til Skibsværftets Roklub efter en af prøverne. Vi drak øl og spillede gamle 
hippiesange, mens vi så solen gå ned over Nakskov Fjord.

Og så var det alligevel sliddet og de efterfølgende selvbebrejdelser værd. Men 
vi lærte noget, noget som ingen kan tage fra os, noget som vi heller ikke fik 
karakter for til eksamen, men noget vi ta’r med os resten af livet.

Thorbjørn Hertz Jensen lp
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Den røde tråd
Filosofi på Nakskov Gymnasium

Med den nye gymnasiereforms indførelse i 1988 er der på landets gymnasier 
åbnet op for muligheden af at tilbyde filosofi som valgfag på mellemniveau.

Nakskov Gymnasium indførte valgfaget filosofi i skoleåret 1990/91. I den 
anledning bringes her et interview med tre af de første syv ’filosoffer’, nemlig 
Karin Jylov og Sonja Nielsen, begge 3a, samt Susanne Clausen, 3z.

Hvilke forventninger havde I til faget filosofi?

Sonja: Det var noget andet end det, der kom ud af det.
Susanne: Jeg var helt vild første gang vi havde haft filosofi. Det at vi skulle 
diskutere så meget. Det får vi ikke lov til i andre fag, når det ikke.
Karin: Jeg havde ikke regnet med at det var så frit, samtidig med at det har 
krævet så meget, f.eks. baggrundsteorieme.

Hvad synes 1 generelt om fagets sværhedsgrad og arbejdsbyrde?

Sonja: Det kan være svært og hårdt at komme igennem, men er samtidig så 
spændende, at det alligevel er nemmere at forberede hjemme end meget andet.

Den motivation, I havde i starten, holdt den hele vejen igennem?

Sonja: Nogle gange var det lidt for meget af det gode, men spændende hele 
vejen igennem - de forskellige perioder, filosoffer, alt!
Karin: Filosofi er ikke et fag som andre fag, ikke en sur pligt. Man har tit læst 
det, fordi man havde lyst til at lære noget mere om faget.
Sonja: Det er også godt, at vi har været så få, bare 7. Så har vi kunnet arbejde 
mere individuelt med faget og har kunnet spørge hele tiden.
Susanne: Det er nok også derfor, at vi kan få så høje karakterer. Vi har fået lov 
til at sige noget hele tiden og har markeret hele tiden.

Har filosofiens grundproblemer relevans for jeres hverdag?

Sonja: Ja, men det bedste, vi har kunnet bruge filosofien til, var nok de andre 
fag.
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Er det færdigheder eller viden I taler om?

Sonja: Nok mest viden, begreber. Jeg har brugt filosofifaget meget i dansk og 
historie.
Susanne: Ja, i alle fag: religion, old, samfundsfag. Filosofi har bragt fagene 
sammen. Jeg har fundet den røde tråd. Alle mine fag hang sammen på en eller 
anden måde.
Karin: Men også i hverdagen har jeg brugt faget, f.eks. når jeg har set noget 
i fjernsynet, så har jeg tænkt mere over f.eks. hvad egentlig den etiske bag
grund var. Jeg er begyndt at se mere kritisk på tingene.
Susanne: Nogle gange har vi ’taget røven på’ andre lærere, når de har spurgt 
om noget, som de ikke forventede, at nogen kunne svare på, men man kunne 
så alligevel. ’Hvor ved du det fra?’ - ’Fra filosofi’ - og så blev de lidt 
imponerede.
Sonja: De andre lærere har også været interesserede i faget, hvordan det gik. 
F. eks. religions- og oldlæreme synes det var godt, at vi havde baggrundsviden 
Karin: Ja, især i old, da vi læste Platon. Der var det virkelig rart, at vi vidste 
noget om ham og at vi var på et højere plan end de andre. Også i religion for
stod vi f.eks. begrebet ’nirvana’ meget bedre.
Susanne: Det gav et forspring, fordi filosofiske tekster jo er sådan lidt tunge. 
Og dem kom man ind i i starten af skoleåret.

Hvordan påvirkede jeres filosofiske viden forholdet til de andre i klassen?

Sonja: Nogle gange kunne man godt være lidt genert, ville jo ikke sidde og 
brillere, ikke virke som en overentusiastisk stræber og var derfor lidt tilbagehol
dende med sin viden.

Synes l, at det er lykkedes jer at rokke ved jeres klassekammeraters fore
stillinger omkring filosofi?

Sonja: Ja, de har set, at vi kunne bruge filosofien i de andre fag, har kunnet 
sige meget, kunne opnå andre og flere resultater.
Karin: Ja, de andre havde måske en negativ holdning til faget i starten, men når 
man så har fortalt om det, har de sagt: ’Nej, det kunne jeg godt have tænkt 
mig. Det lyder spændende!’

Hvad synes I var de største problemer I havde med filosofi, da I startede?

Sonja: At være streng nok over for sig selv med ikke at sidde og sige en hel 
masse om f.eks. ’Min moster i Randers...’. Lære helt konkret at gå ned i 
teksten. Man skal have meget disciplin i det fag.
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Karin: Det største problem er nok - hvis det er et problem - fagets krav om, at 
man skai kunne sætte begreber på alt og nøjagtig beskrive, hvad man mener. 
Men det at få præcise begreber, det kom mere og mere. Og at man ikke skal 
være for smalsporet, men skal interessere sig for andet end det, man umid
delbart selv synes er rigtigt, finde det interessante i alting.
Sonja: Vi har jo også nogle forudsætninger. I dansk i 2g blev der lagt meget op 
til filosofiske problemstillinger. Vi læste f.eks. om eksistentialisme.
Susanne: Mange ting f.eks. sjæl-legeme-problemet har man tænkt over før. Man 
har blot ikke kunnet sætte begrebet dualisme på. Filosofi er en overbygning til 
det, alle mennesker tænker på.

Opfatter I filosofi som et fag, der kun er for de få udvalgte?

Sonja: Helt klart - nej. Får man sat sig ind i grundbegreberne og argumenterne, 
så er det meget lige at gå til, så ved man, hvad man skal gå efter. Faget er for 
alle mennesker.
Susanne: Også fordi det er et fag, der dækker meget store områder. Det 
beskæftiger sig faktisk med alt. Filosofi er grundlæggende for alt.
Karin: Det ville være en god idé, hvis faget blev gjort obligatorisk f.eks. i lg, 
for så ville man have et bedre grundlag for f. eks. at lære dansk, historie og old 
og fordi man så ser mere kritisk og nuanceret på alting.
Susanne: Ja, for når vi har læst nogle tekster, så har vi altid bagefter skullet 
forholde os kritisk til dem. Også det forhold, at der er skrevet så meget forskel
ligt modsat, så der bare ikke er noget, der er sandheden. Man skal hele tiden 
sætte spørgsmålstegn - det er godt.

Er det frustrerende, at man ikke får de sidste sandheder serveret på et sølvfad, 
men i den grad skal lære at sætte spørgsmålstegn og argumentere?

Sonja: Ja, en periode kan man godt være lidt træt af den proces, at man skal 
endevende alting.

Hvilket emne har I syntes bedst om?

Sonja: Det at vi skulle tegne vores egne følelser på tavlen...
Karin: Uha, det hele har været interessant. Det sværeste var emnet: viden, 
videnskab, virkelighed - altså videnskabsteori. Emnet om livet og døden har 
virkelig fænget mig meget.
Susanne: Vi har også fået nogle gode forudsætninger for at studere. F. eks. 
sociologi, som jeg vil læse. Her har man brug for filosofi og videnskabsteori.
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Karin: Det var også utroligt spændende at læse om - inden for politisk filosofi - 
hvorledes de forskellige filosoffer gennem tiderne har begrundet social ulighed. 
Nogle gav Gud skylden, andre sagde, at sådan var mennesket født osv.

I skal nå at læse fire emner i løbet af et år, foruden at 1 skal have en vis 
baggrundsviden og filosofihistorisk oversigt. Er det for store krav?

Sonja: Nej, men det kan være lidt svært at nå så meget. Jeg ville gerne have 
haft mere tid til at gå endnu mere i dybden med alle emnerne.

Vivian Nedergaard
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I dialog med kunsten
Hvem siger , det behøver at være kedeligt at gå på kunstudstilling ? 330 bøm 
og unge fra Vestlollandske skoler ved, at det behøver det ikke. De har i 
efteråret 1990 og i foråret 1991 været involveret i et spændende og anderledes 
projekt, som har ændret deres opfattelse af det at se på kunst.

Det var Nakskov Kunstforening, Vestlollands Kulturhusforening og Storstrøms 
Kunstmuseum, som tog initiativet til projektet, hvis hovedidé var, at eleverne 
efter et besøg på Storstrøms Kunstmuseum skulle producere egne billeder og 
skulpturer som reaktion på det, de havde set. Som en festlig finale skulle alle 
værkerne udstilles på Nakskov Bibliotek sammen med de professionelle maleri
er, som havde inspireret eleverne. Filosofien var, at eleverne i stedet for kun 
at reagere på kunst med ord nu skulle udtrykke sig i billeder. Måske ville der 
også blive ’flyttet noget’ hos eleverne, når de sådan blev tvunget til selv at 
skulle omsætte deres oplevelser til billedligt udtryk.

Alle folkeskoler, privatskoler og gymnasier på Vestlolland blev inviteret til at 
deltage som et led i formingsundervisningen. Som lærer i billedkunst (som faget 
hedder i gymnasiet) blev jeg straks tiltalt af tanken om at deltage med en enkelt 
klasse . Den skulle i et par måneder arbejde i dialog med professionelle kunst
neres værker. Det var for mig en forfriskende ny måde at arbejde på. Jeg 
opfordrede 3g mellemniveau til at deltage i projektet, og de var da heller ikke 
svære at lokke !

Som første led i projektet drog vi til Maribo, hvor museumsformidler Elisabeth 
Cederstrøm viste os 10 udvalgte malerier. Malerierne repræsenterede forskellige 
-ismer, nye og gamle. Motiverne spændte vidt: tidens stress, hekse, elskov, en 
opstilling, dansk landskab o.s.v. Hvert enkelt maleri blev drøftet indgående og 
blev genstand for mere eller mindre seriøse bemærkninger.

Så kom den mere forpligtende del. Eleverne skulle selv igang. De vidste at 
deres egne værker senere skulle udstilles og at det ikke måtte blive for rædsomt 
at se på. Til støtte for hukommelsen havde klassen fået udleveret en diasserie 
af de 10 malerier og forskellige forslag til, hvordan de kunne arbejde videre 
med dem i undervisningen.

Det var ikke så let at komme igang. Men efterhånden begyndte vage fore
stillinger at tage konkret form. Der blev produceret værker i vidt forskellige 
størrelser, teknikker og materialer. Det spændte lige fra en heks i legemesstør
relse, over maleri, collage, kul- og blyantstegninger til små skulpturer i ler.
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Elskovsmotivet havde appelleret til flere i denne aldersgruppe end landskabs
motivet, men det kan vel ikke undre nogen !

Efterhånden som arbejdet skred frem, begyndte vi at glæde os til udstillingen, 
der skulle afholdes fra d. 6. - 20. marts i bibliotekets foredragssal. Ophæng
ningen af de mange værker, der var strømmet ind fra de Vestlollandske skoler, 
var et spændende arbejde. Hurtigt blev der lavet et specielt rum med hekse i 
alle mulige fantastiske former. Det var et billede af maleren Scharff, som især 
de mindre børn havde taget til sig. Elskovsscenen var der kun en enkelt af de 
små, der havde givet sig i kast med. De havde været for blufærdige til at ville 
snakke om dette billede, fortalte Elisabeth Cederstrøm.

Allerede under ophængningen var der nogle små stolte ’kunstnere’, der trak 
deres forældre ind i bibliotekets sal. Biblioteket fejrede netop den dag fødsels
dag. Der sivede konstant nysgerrige børn og voksne ind, mens vi arbejdede.

Tirsdag den 6. marts fandt den officielle fernisering sted, og foredragssalen var 
sprængfyldt med gæster - heldigvis flest børn. Elisabeth Cederstrøm, Kjeld 
Vejbjerg (Nakskov Kunstforening) og Peter Nielsen (kulturudvalgsformand) 
holdt taler. Børnene blev trakteret med sodavand og slik og var tydeligvis stolte 
over at se deres egne arbejder på udstilling.

Under og efter udstillingen har de deltagende lærere ved de forskellige skoler 
fortalt, at børnene så på billeder på en anden måde end før.

På mine egne elever virkede projektet igangsættende. Det gav en ekstra dimen
sion i undervisningen, at der skulle arbejdes i dialog med museumsbilleder. I 
udstillingsperioden frydede eleverne sig over, at deres værker blev set af ca. 
2200 mennesker. Det var en oplevelse i sig selv.

Sidst på skoleåret skulle eleverne individuelt eller i små grupper udføre en 
billedmæsig opgave af 30 timers varighed. Dér viste det sig tydeligt, at mu- 
seumsprojektet havde givet dem selvstændighed og ideer til ny dristige pro
jekter.

For mig er der ingen tvivl om, at museumsprojektet - ligesom de mange andre 
spændende udadrettede aktiviteter i gymnasiet - vil være noget eleverne husker, 
når meget andet er glemt.

Birgit Guldager Clausen
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En dag på Nakskov Gymnasium
På foranledning af Pædagogisk Råd - tidligere lærerrådet - blev Storstrøms 
Amts UK-udvalg inviteret til at besøge Nakskov Gymnasium. Pædagogisk Råd 
havde længe følt, at en nærmere kontakt mellem Storstrøms Amts UK-udvalg 
og gymnasiet ville være til gavn for alle, der arbejder på gymnasiet, både 
lærere , elever og tekniks-administrativt personale, samt ikke mindst for UK- 
udvalget.

To medlemmer af udvalget besøgte Nakskov Gymnasium i marts måned. Det var 
Søren Bush (S) og Lillian Kristensen (SF).
Lillian Kristensen giver her en beretning om sine indtryk af besøget:

Tirsdag den 12. marts var undervisnings- og kulturudvalget inviteret til et 
uformelt møde med skolens elever og ansatte. Jeg deltog i hele programmet og 
havde en spændende og udbytterig dag med mange oplevelser og kontakter, og 
samtidig fik jeg set det dejlige og rummelige uddannelsescenter i funktion.

Dagen startede med en kop kaffe for os indbudte, og derefter deltog jeg i en 
dobbelttime med Iq. I første time - som var en tysktime - arbejdede klassen 
med en musical om Berlin på berlinerdialekt. Det var en musical, hvor man 
kunne trække paralleller til situationen i Nakskov - og til hele landet iøvrigt, 
præget som den er af stor arbejdsløshed og mangel på uddannelse for store 
grupper af unge.

Jeg følte, at der var en stor spredning i klassen med hensyn til det faglige. Men 
den forholdsvis høje klassekvotient og den korte undervisningstid giver ikke 
mulighed for, at alle elever kan komme til orde. Dette synes især at gå ud over 
de tilbageholdende og stille elever.

Den anden del af dobbelttimen startede med en kort præsentation af mig selv 
og mit kendskab til gymnasie- og HF-området.

Der var derefter spørgsmål og debat. Jeg blev bl.a. spurgt, om det ikke gav 
dårlig samvittighed at bestemme over andre - lærere og elever på uddannelses
centret. Jeg blev også spurgt om min mening om SU (Statens Uddannelses
støtte), om der ikke er mange forkælede unge, om kvinder skal have tvungen 
værnepligt o.s.v.
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Det var rart at deltage i undervisningen og tale med klassen, og jeg tror, at det 
er vigtigt, at vi amtsrådsmedlemmer af og til giver os tid til at tage ud og 
snakke med ’vores brugere’. Det giver begge parter en bedre indsigt og 
forståelse, en forståelse der er brug for, hvis fremtidens mange udfordringer 
skal løses til gavn og glæde for os alle.

Hvordan så fremtiden skal forme sig for gymnasier og HF i amtet, med en 
fortsat udvikling af demokratiet, med de nye gymnasiebestyrelser, den nye HF- 
struktur, med spørgsmålet om brugerbetaling og de knappe økonomiske midler, 
- ja, det er der som bekendt flere bud på.

Som politiker i amtsrådet vil jeg arbejde for, at forsøg med demokrati, hvor 
elever og lærere får større medbestemmelse på undervisningens form og indhold 
og på prioriteringen af de ikke lovbundne økonomiske midler, fortsat skal 
styrkes. Men det kunne se ud som om det ikke rigtig kan lade sig gøre i forhold 
til de nye gymnasiebestyrelser, hvor sammensætningen ikke blev som Nakskov 
Gymnasium havde ønsket. Gymnasiets forslag om paritetisk repræsentation 
havde jeg selv foretrukket.

Jeg tror, at demokratiforsøg fortsat skal videreføres. Det at være i stand til at 
vælge, prioritere og påtage sig et ansvar, er egenskaber, som der er brug for 
i erhvervslivet, og det kan eleverne kun lære ved at deltage i demokratiske 
beslutningsprocesser.

Forslaget til den nye HF-struktur lægger op til flere løsningsmodeller, men jeg 
mener ikke at der skal ændres ved den nuværende struktur - antal gymnasier, 
HF og VUC (voksenuddannelsescentre) i Storstrøms Amt. Men det vil blive 
nødvendigt med nye samarbejdsformer på de små og mindre uddannelsessteder 
på grund af det faldende elevtal. Dette er også nødvendigt for at tilgodese et 
ordentligt fagtilbud. Hvis det ikke sker, vil skolerne lukke sig selv. Men beslut
ninger om nye samarbejdsformer skal træffes ud fra høringssvarene fra amtets 
uddannelsessteder. Resultatet skulle gerne vise sig i løbet af august/september 
1991.

På længere sigt vil det være lidt dyrere at bevare den decentrale struktur, men 
det er vigtigt at bevare det decentrale uddannelsestilbud. I modsat fald vil 
Storstrøms Amt fortsat være et amt med en meget lav gymnasiefrekvens. Skal 
udviklingen styrkes i vores amt og skal der skabes flere arbejdspladser, skal 
uddannelsen opprioriteres. En sådan opprioritering vil også være til gavn for 
den enkeltes selvværd.
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De økonomiske ressourcer er desværre ikke stigende - tværtimod. Der skal 
udvises tilbageholdenhed overalt, også på gymnasieområdet. Men fremtiden kan 
kun bygges på de unge og deres uddannelse. Uddannelse forurener ikke, men 
udvikler. Derfor mener jeg ikke, at der kan spares mere på området, før 
elevtallene falder kraftigt.

Økonomien skal selvfølgelig ikke forbedres ved større brugerbetaling. 
Tværtimod bør brugerbetalingen helt afskaffes. De videregående uddannel
sestilbud skal være for alle, som har evner og lyst. Det skal ikke være 
afgørende om ens familie kan støtte økonomisk.

Dette er blot nogle af mine bud på fremtiden for gymnasiet og HF. Fremtiden 
former I selv.

Til slut vil jeg gerne sige tak til 1 q, fordi jeg måtte være med, og også tak til 
Nakskov Gymnasium for et godt initiativ.

Lillian Kristensen
Amtsrådsmedlem for SF
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Det er som en drøm jeg er her
En samtale med gymnasiets udvekslingsstuderende

Et vigtigt element i gymnasiets liv og arbejde er vores udvekslingsstudenter. De 
er vort daglige spejl ud mod den verden, vi orienterer os mere og mere konkret 
imod. Det er teenagere i 17-18 års alderen, der fra starten ønsker at give deres 
uddannelse og hele personlige udvikling et internationalt perspektiv. Det gælder 
også de seks unge mennesker, som jeg mødtes med i kantinen til en meget 
uformel samtale en af de sidste skoledage.

Lad mig lige præsentere dem: Fra USA Dennis Coon (Oklahoma) og Cheri 
Webb (Kansas, Missouri), fra Australien Danielle Bartlett og Sally Cooper 
(begge Sydney-området) og fra Latinamerika Juan Carlos Felix (Quito, 
Ecuador) og Liliana Molinas (Ascenciön, hovedstaden i Paraguay).

Fire af dem er ’udvekslet’ gennem American Field Service (AFS), to gennem 
Rotary. De har alle færdiggjort deres gymnasieuddannelse hjemme, en enkelt 
mangler 3 mdr. Når de vender hjem, skal de allesammen igang med en eller 
anden højere uddannelse (maskiningeniør, pskykologi, reklame osv.). Samtalen, 
der her gengives i uddrag, blev ført på næsten flydende dansk - kun Sally, der 
har været her knap 5 mdr. og først skal hjem til vinter, ville helst udtrykke sig 
på engelsk.

Fortæl mig først, hvorfor bliver man egentlig udvekslingsstudent?

Dennis: Derhjemme var jeg et år yngre end de andre i klassen og ville ikke 
starte på universitetet. Efter et år i udlandet var jeg klar til det.

Sally: Jeg ville have ny erfaringer, lære et fremmed sprog, en anden kultur og 
traditioner.

Hvilke personlige erfaringer har opholdet så givet jer?

Danielle: Ja, vi har lært, der findes en anderledes kultur i Danmark, også lært 
vores egen kultur bedre at kende på den måde. Vi har lært en masse om danske 
traditioner.
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Jeg ved, at I er blevet meget overrasket over friheden her i Danmark.

Juan Carlos: Der er meget stor frihed i Danmark. Danskerne tænker ikke over, 
hvor meget frihed de har. Danskerne har næsten ingen moral, synes jeg, eller 
i hvert fald en forskellig moral. I forhold til vores frihed er det næsten for 
meget. Hos os er den katolske moral vigtig. Her i Danmark er der for meget 
seksuel- og alkohol frihed. Skilsmisseprocenten er for høj, alt for høj. Jeg kan 
ikke finde ud af, hvorfor danske kærlighedsforhold er så ustabile. Det er som 
om danskerne ikke tager sig deres ansvar med hensyn til kærligheden alvorligt. 
Det kan man også se på de mange aborter.

Liliana: Vi viser mere respekt for vores forældre og også lærerne. Det gør I 
ikke så meget her.

Fra venstre: Danielle, Liliana, Dennis, Juan Carlos og Sally. Cheri dukkede op 
lidt senere

I vidste selvfølgelig noget om Danmark, inden 1 tog afsted. Har I den samme 
opfattelse nu?

Liliana: Vi vidste godt, der var meget frihed, men det er noget andet at se og 
høre det selv. Derfor fik vi et chok i starten.

Juan Carlos: Jeg var meget bange i begyndelsen, men virkeligheden var meget 
bedre. Jeg er f. eks. meget imponeret af den ytringsfrihed pressen har i 
Danmark.
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Hvordan opfatter I danskerne?

Dennis: Som meget hjælpsomme, venlige. ’Kom ind og få en kop kaffe og 
kage’, meget venlige.

Danielle: Danskerne var i begyndelsen meget generte, men senere er de meget 
interesseret i at snakke med dig, måske lidt kolde, som om de kun er tilfredse 
med deres eget land.

I har altså indtryk af, at danskerne ikke er så varme som jeres egne lands
mænd?

Liliana: Ja, det er rigtigt. De er meget venlige, men på en anden måde. Når vi 
møder nogen vi kender, så kysser vi f.eks. hinanden på kinden. Her siger man 
kun goddaw.

Hvordan er det danske gymnasium i forhold til jeres?

Dennis: Meget anderledes, det er en helt anden måde at lære på. Jeg kan ikke 
lide, man bare sidder i klassen og får en opgave en gang om ugen og en prøve 
tre gange om året. Men jeg kan godt lide friheden i skolen, den mere ’slappe 
af ånd.

Er I da mere motiveret for at lære noget end de danske elever?

Dennis: Ja. Hvis en dansker skal lære noget, så lærer han det. Men hvis han 
ikke er interesseret, så lærer han det ikke. Man laver ikke så meget og får 
måske alligevel en god karakter. Hjemme laver vi mange opgaver hele tiden og 
har en del prøver.

Er det det samme i Australien og Latinamerika?

Liliana: Ja, i Danmark er det meget let i forhold til vores.

Danielle: Vi har prøver hver dag og kan ikke tage bøger og papirer med til 
eksamenen. Systemet her er meget afslappet. I sidder og diskuterer med 
hinanden og har et bedre forhold til læreren.

Juan Carlos: Danskerne har mere ansvar, meget mere. Vi behøver en streng 
lærer.
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Hvordan har I haft det med jeres danske klassekammerater?

Cheri: Mine klassekammerater i 2g var meget åbne over for mig, fordi de 
havde været sammen med hinanden et helt år. De var meget gode til at snakke 
engelsk.

Liliana: De første skoledage var de ikke intereseret i os, først bagefter.

Hvad har I gjort for at leere dem noget om jeres egen kultur?

Dennis: Jeg har altid snakket om det, især hvis det var anderledes.

Danielle: Jeg har holdt flere foredrag. Mange i min klasse har også spurgt mig 
om nogle ting, og jeg har så forklaret om dem.

Hvad kan skolen gøre for, at 1 kan få endnu større udbytte af jeres ophold?

Danielle: Det var meget svært at følge med i starten, så jeg synes vi skulle have 
nogle flere dansktimer.

Liliana: Jeg synes også, det var rigtigt svært at lære dansk, men der var altid 
nogen til at hjælpe, oversætte, nogle fra klassen eller læreren. Men to 
dansktimer om ugen er for lidt, synes jeg også. Men vi har været glade for 
dansktimeme, fordi her har vi mødt hinanden. Vi har kunnet snakke om vores 
oplevelser.

Dennis: Jeg blev placeret i Ig, det var lidt kedeligt. Så sidder jeg bare og lærer 
de samme ting, som jeg har lært for to år siden. Jeg elsker at lære, men ikke 
kun lære i skolen. Vi vil lære jeres kultur at kende, så når vi har en chance for 
at opleve noget, så bør det ikke være et problem, at vi tager et par dage ud. Vi 
skal selvfølgelig i skole, fordi vi møder mennesker dér, men det er ikke så 
vigtigt at være dér hver dag og lave lektier. Vi skal ud og se, at der er forskel. 
Danmark er ikke kun Nakskov.

Danielle: Det er vigtigt at få chance for at tage ud og bo hos en anden familie 
i andre dele af Danmark og gå i en anden skole. Og her har vi fået problemer 
med at få en uge fri fra skolen. Men til sidst fik vi lov, da vi snakkede med 
vores kontaktperson her på gymnasiet.

Har I ellers rejst rundt i Danmark? Hvad har i oplevet ved siden af skolen? 
Cheri: Vi har været på ture. Set København, Nordsjælland, Fyn, Odense og 
også Bornholm.
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Danielle: Jeg har lavet meget med vennerne, været med i ungdomsskolen i 
Horslunde. Fire af os har været i Rom i vinterferien med ungdomsskolen.

Nu rejser I snart hjem. Hvordan har 1 det med det?

Danielle: Jeg er faktisk meget ked af det. Det bliver meget svært at sige farvel 
til vores danske familie og venner. Jeg har ikke lyst til at tage hjem. Nu kender 
vi sproget lidt bedre, vi har ligesom ikke fået nok tid. Jeg ville godt vente et 
par måneder.

Juan Carlos: Jeg er ikke meget ked af det, fordi jeg glæder mig også til at 
begynde mit eget liv igen. Det er som en drøm, jeg er her. Jeg skal begynde 
på universitetet, når jeg kommer hjem. Men samtidig har jeg lyst til at blive i 
Danmark, for jeg har fået mange venner.

Kan I nu få konflikter derhjemme, fordi I måske kommer med nogle nye 
erfaringer?

Juan Carlos: Måske ikke konflikt, men det bliver lidt svært, men det gælder 
også for de andre udvekslingsstudenter, f.eks. dem der har været i Sydamerika. 
Når vi kommer hjem, skal vi igen huske, hvad vi skal gøre dér.

Vil I bevare kontakten med hinanden, når I rejser hjem?

Cheri: Ja, det tror jeg. Jeg vil godt besøge dem jeg kender fra Danmark, rejse 
rundt til nogen i mine sommerferier.

Danielle: Der er 160 udvekslingsstudenter fra AFS i Danmark, og vi har et godt 
forhold. Jeg vil også godt rejse verden rundt en dag og besøge Liliana.

Det lyder spændende. Og hvis jeg kommer forbi Paraguay en dag, må jeg så 
også se indenfor?

Liliana: Ja, så er du meget velkommen.

Så i stedet for at sige farvel, så lad os sige på gensyn, det gør det meget lettere. 
Og I kommer vel tilbage til Danmark igen?

Alle samtykker ivrigt.

Steen Eiberg
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Pædagogisk Dag
Onsdag den 13. marts 1991 blev der afholdt en pædagogisk dag for undervisere 
på Vestlolland. Arrangementet fandt sted i Auditoriet på Nakskov Uddannel
sescenter. Som foredragsholdere var inviteret Lars Qvortrup og Jørgen Gleerup, 
begge Odense Universitet. De stod på spring med deres bøger Kedsomhedens 
tidsalder og Opbrudskultur.

Lars Qvortrup var inde på, at vi som danskere altid i én henseende har følt os 
særligt fortrasffelige, nemlig i vores immaterielle kulturværdier (solidaritet, 
folkelighed osv.). Han rejste imidlertid her spørgsmålet, hvorvidt disse værdier 
ikke forlængst er på retur i dagens Danmark. Lars Qvortrup hævdede, at 
kedsomheden truer os. Før i tiden var samfundet ligesom en organisme, der var 
truet udefra af sult, af sygdom, af det Onde. Byen var en fæstning omgivet af 
en mur til værn mod ikke-byen. Fagforeningerne var vores lejr til beskyttelse 
af deres angreb. Gud og senere staten beskyttede vores liv og velfærd.

Men i dag trues samfundet af individernes egne handlinger. Byen trues af sig 
selv, nemlig af den voldsomme byvækst. Fagforeningerne trues af sine egne 
resultater, først og fremmest den store velfærd. Men med velfærden følger 
kedsomheden.

Kedsomheden oplever vi som en farlig fjende. Derfor arrangerer børnehaverne, 
skolerne underholder, TV slår tiden ihjel, og forældrene sætter febrilsk en ny 
tegnefilm i videoen til bømefødselsdagen.

Adspredelsen giver imidlertid ikke mening, og når tilværelsen ikke har mening, 
trues den engagerede og engagerende fornuft, og i sidste instans trues selve 
demokratiet.

Derefter tog Jørgen Gleerup tråden op efter Qvortrup. Han beskæftigede sig 
med den opbrudskultur, vi lever i og som er en konsekvens af den voksende 
industrialisering med dens opløste kulturformer og destabiliserede traditioner.

Opbrudskulturen lod sig ikke inddæmme, skønt man forsøgte det ihærdigt i 
60eme og 70eme med centralt styrede tiltag, for så i 80eme at give frit løb. 
Opbruddet blev institutionaliseret på samfundsmæssigt plan.

Jørgen Gleerup hævdede videre, at man nu kunne ane omridset af en fremtid, 
hvor man hverken giver los eller styrer centralt. Overfor vor tids økonomiske 
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og økologiske problemer foruden de globale fordelingsopgaver, skal vi til at 
lære at styre ved hjælp af kultur.

Det er praksis - og ikke meninger og ideer - der synliggør de reelt bærende 
holdninger og værdier i kulturen, var Jørgen Gleerups gennemgående påstand.

Niels-Bo Jørgensen

Lærerudveksling 
med grundskolen
Sidste år arrangerede sproglærerne på Nakskov Gymnasium i samarbejde med 
Nakskovs grundskoler en ’pædagogisk sprogdag’, hvor engelsk-, tysk-, og 
fransklærere diskuterede sprogundervisningens vilkår i overgangsfasen mellem 
9./10. klasse og Ig/IHF. Interessen var så stor, at vi i år har forsøgt at udvide 
kontakten til grundskolen gennem lærerudveksling.

Glædeligt nok var interessen jævnt fordelt mellem fagene fra fysik over 
matematik, dansk, samfundsfag og historie til de tre ovennævnte sprogfag. I 
løbet af skoleåret har en række lærere fra gymnasiet været på udveksling hos 
en lærer i grundskolen i et af de nævnte fag. De har undervist i en 8, 9, eller 
10. klasse i en uge. På samme måde har læreren i grundskolen gæstet en klasse 
på gymnasiet, fortrinsvis i en Ig eller 1HF.

Interessen blandt de lærere, der har været udvekslet, har været stor. Udbyttet 
har været godt på trods af den korte tid. Generelt har udvekslingen på begge 
sider givet inspiration til fornyelse og større forståelse af de to skoleformers 
forskelle og ligheder. Større indsigt i de problemstillinger, eleverne kommer ud 
for i overgangsfasen mellem grundskolen og gymnasiet/HF er et af de vigtigste 
resultater af udvekslingen.

Det er planen, at lærerne fremover får mulighed for at overvære eksamen/års- 
prøver hos hinanden.

Kirsten Greve
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Der er kemi i alt
Også i dette skoleår har Nakskov været med i Gymnasie-Industri-Proj ektet 
(GIP).

På Sakskøbing Sukkerfabrik indførte man i efteråret 1990 elektronisk over
vågning og styring af sukkersaften. Det er et led i Daniscos bestræbelser på at 
rationalisere og effektivisere sukkerproduktionen. Den konkrete opgave, jeg 
skulle løse under mit otte ugers ophold på sukkerfabrikken, var at sørge for 
optimal styring af titreringsanalyseme af roesafteme, mens saftrensningen 
foregik. Under saftrensningen tilsættes rensestoffer og en rigtig dosering af 
disse rensestoffer er afhængig af en korrekt og hurtig titreringanalyse.

Driftteknisk Laboratorium på Nakskov Sukkerfabrik havde programmeret en 
prøveoptagningsrobot. Jeg skulle koncentrere mig om at tilrettelægge analyserne 
og programmere titreringsprocessoren, således at de mest pålidelige resultater 
blev opnået.

Resultaterne af arbejdet med titrering og programmering blev beskrevet i en 
rapport, som jeg udarbejdede de sidste tre dage på sukkerfabrikken.

Arbejdet på sukkerfabrikken har gjort et stort indtryk på mig. Sukkerfabrikken 
oplevedes som en kæmpestor organisme - et stort dyr - som alle ansatte trivedes 
godt med at styre, men som også i pressede situationer kræver hurtig indgriben 
for ikke at ’løbe løbsk’. Jeg følte, at jeg bidrog til at lette arbejdet for de ansatte 
og samtidig optimere produktionen.

Opholdet på fabrikken har givet vældig inspiration til den daglige kemiunder
visning. Sukkerproduktionen er et godt bud på et relevant emne i kemi
undervisningen.

Mogens Vestergaard
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Sportsstævner

I det forløbne skoleår har Nakskov Gymnasium med succes deltaget i 
Gymnasieskolernes Atletik- og Volleyball-tumeringer.

Gymnasierne er inddelt i forskellige regioner i atletik. Nakskov Gymnasium 
tilhører region 1 sammen med bl.a. Maribo, Nykøbing og Herlufsholm. I år var 
det vores tur til at arrangere regionsstævnet i atletik. Det blev afviklet i septem
ber måned, i storm og regn. Resultatmæsssigt blev det til en fomem sejr til 
vores piger, der var helt suveræne. De vandt alle discipliner. Begge vores 
drenge-hold klarede sig også pænt, men måtte til sidst se sig besejret af Maribo.

Finalestævnet i atletik fandt sted på Lyngby stadion. Vores 15 piger klarede sig 
meget fornemt og opnåede en andenplads. Vi fik en vandrepokal med hjem til 
Nakskov Gymnasium.
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Vi har ligeledes deltaget i Gymnasieskolernes Volleyball-tumering. Den 
indledende runde blev afviklet i Vordingborg. Vi deltog med 3 pige-hold fra Ig, 
2g/lhf og 3g/2hf. Det blev til mange gode og spændende kampe. Da kun 
3g/2hf-holdet kan gå videre iflg. reglerne , samledes interessen sig til sidst om 
disse hold. Det blev en nervepirrende afslutning, idet Maribo og Nakskov stod 
lige i points til slut. Men vi vandt på en større målscore. Det betød, at vores 
piger gik videre til mellemrunden, som fandt sted i Vordingborg. Her blev vi 
dog besejret efter en flot indsats.

For første gang var et drengehold tilmeldt til turneringen. Holdet klarede sig 
godt og var ude i nogle lange og hårde kampe, men blev ’kun’ nummer to efter 
Maribo.

Foruden de stævner vi har deltaget i sammen med andre gymnasier, har der 
også været interne turneringer i fodbold og volleyball,som har været arrangeret 
af eleverne selv.

Marlene Lyngstorp

Filosofiekskursion til København
Den 10. april ville hele filosofiholdet for en stund forlade tekstlæsningen - 
analysen og de hjemlige diskussioner - for at tilnærme sig de filosofiske 
spørgsmål på en anden måde. Da holdet på daværende tidspunkt arbejdede med 
metafysik, havde det valgt at besøge Martinus Instituttet på Frederiksberg og 
Tycho Brahe Planetariet.

På Martinus Instituttet fik vi et langt inspirerende foredrag om den her hjemme 
stadig ret ukendte danske filosof Martinus (1890-1981) ved hollænderen Willy 
Kuijper.

Nogle af grundtankerne i Martinus’ såkaldte kosmologi er, at der ud over den 
fysiske virkelighed, der undersøges af naturvidenskaberne, findes en åndelig 
virkelighed, som er ophav til hele det fysiske univers. Den åndelige virkeligheds 
væsen og lovmæssigheder kan mennesket få viden om. Hvert levende væsen i 
universet består af tre principper: 1) den evige keme/selvet/bevidstheden 2) ska
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berevnen og 3) det skabte eller organismen. Vores organismer er med andre ord 
et redskab, gennem hvilket vort Jeg/inderste selv kan manifestere sig som et 
levende væsen. Alle de individuelle Jeg’er/selvet med deres organismer er dele 
af det kæmpestore univers, men på forskellige niveauer.

I Tycho Brahe Planetariet så vi en film med titlen ’Liv i universet’ efterfulgt af 
en tredimensional omnimax film kaldet ’Vi er født af stjerner’.

Filosoffer på vej ud i rummet - fra GI. Kongevej i København

Her kom vi på en eventyrlig rejse i det skabende Univers og lærte om, 
hvorledes videnskaben søger at opnå kontakt med liv andre steder i universet. 
Flere og flere såkaldte bioastronomer er nemlig overbevist om, at der er liv 
andre steder i universet. Nogle af de store filosofiske spørgsmål er så igen: 
Hvem/hvad har sat det hele i gang? - og hvis det ikke er en eller anden form 
for guddommelig bevidsthed, der har gjort det, hvordan opstår så bevidsthed af 
fysisk stof?

Nakskov Gymnasiums første filosofihold har spændt vidt. Det har med sin 
entusiasme og sit intense arbejde givet faget den bedst mulige start.

Vivian Nedergaard
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Skriveværksted
På skolen eksisterede der sidste skoleår et skriveværksted for alle gymnasie- og 
HF-elever. Vi har søgt om at måtte etablere skriveværkstedet igen for skoleåret 
1991/92, da ordningen viste sig at blive en stor succes.

Ideen med skriveværkstedet er, at enhver efter lyst og behov kan komme og få 
vejledning og hjælp i forbindelse med skriftlige opgaver, øvelser, rapporter etc. 
indenfor et hvilket som helst fag.

Sidste år kom der elever med opgaver inden for fagene dansk, historie, 
samfundsfag, erhvervsøkonomi, religion, idræt, oldtidskundskab, kemi, tysk, 
fransk, engelsk og latin. Desuden blev der arbejdet med temadagsavis, 
jobsøgning og skoleblad.

I værkstedet er der lærere, som hjælper eleverne med de spørgsmål, de selv 
stiller samt en del datamaskiner, der kan benyttes under skrivearbejdet.

Nogle af de problemer, der hyppigst har været tale om - og hvor lærerne har 
arbejdet sammen med eleverne - har været problemer, elever har haft med: 
- at komme igang med en opgave
- at lave en disposition
- at klarlægge hvad opgaven helt præcist gik ud på
Desuden er der blevet brugt meget tid på vejledning i:
- rigtige sætningskonstruktioner og grammatik
- korrekt stavning og kommatering
- at arbejde med rigtige udtryk og vendinger, sproglige formuleringer, herunder 
sproglig variation m.m.

Vejledningen i værkstedet har karakter af ’hjælp til selvhjælp’. Det er et tilbud 
til eleverne, som gennem individuel vejledning får mulighed for at blive 
dygtigere til at fremstille stoffet og udtrykke sig skriftligt.
Man kan komme i værkstedet som enkeltperson eller som gruppe. Man kan 
benytte sig af tekstbehandlingsanlægget og/eller vejledningen fra lærerne.

Man skal ikke melde sig til forinden, men blot møde op i værkstedet, når man 
får behov for det. Værkstedet ligger i lokale 2.42. Hvis ordningen gentages, vil 
der sandsynligvis være åbnet om tirsdagen og torsdagen i 8. og 9. lektion.

Alice Martinsen - på skriveværkstedets vegne
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Frivillig undervisning i billedkunst
Udover den normale undervisning i billedkunst er der på gynmasiet frivillig 
undervisning i billedkunst, som er åben for alle skolens elever. Her fungerer 
læreren som rådgiver, der stiller mange forskellige muligheder til rådighed.

Eleverne kan arbejde mere lystbetonet og selvstændigt enten med områder fra 
den almindelige undervisning eller med helt nye, der er for omfattende til at 
kunne rummes i den daglige undervisning.

I foråret 1991 har der i den frivillige undervisning i billedkunst været arbejdet 
med især batik, grafik og maleri. Undervisningen har ligget uden for almindelig 
skoletid i to sammenhængende timer én gang om ugen.

Alice Martinsen
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Lærere og øvrige personale på 
Nakskov Gymnasium

Ini Navn/Adresse Tlf Fag

NB N. E. Bertelsen
Møllemarksvej 12, 4900 Nak. 53920784 Idræt

KC V. Kjellberg Christensen 
Strandpromenaden 32, 4900 Nak. 53923034 Fys/Mat

OC Orla Christiansen
Nybølle Strand, 4913 Horslunde 53935680 Bio/Kemi

BC Birgit Clausen
Højrebygade 23, 4920 Søllested 53941337 Eng/Billedk

CC Claus Clausen
Højrebygade 23, 4920 Søllested 53941337 Hist/Old/Latin

BD Bodil Danielsen
Krogsbøllevej 1, 4900 Nakskov 53928283 Dansk/Fransk

SE Steen Eiberg
Rådmandsvej 34, 4900 Nakskov 54951150 Hist/Fransk

VG Vibeke A. Gjersøe
Møllemarksvej 5, 4900 Nakskov 53925782 Eng/Dansk

KG Kirsten Greve
Enebærvej 5, 4900 Nakskov 53923102 Eng/Fransk

HH H. C. Højbjerg Hansen 
Brandsmose Ringvej 9, 4952 Stok. 53911447 Eng/Tysk

LH Inga-Lill Højbjerg Hansen 
Brandsmose Ringvej 9, 4952 Stok. 53911447 Engelsk
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LI Liselotte Hansen
Birkevænget 57 2.th 4900 Naks. 53921991 Eng/Fransk

BH Birgitte Holme Hartmann
Bredgade 25, 4900 Nakskov 53920202 Fransk/Idræt

EH Niels-Erik Hartmann
Bredgade 25, 4900 Nakskov 53920202 Historie

TH Torben Hermansen
Solsikkevej 36, 4900 Nakskov 53927974 Mat/Fysik/Data

SH Steffen Taulborg Hummelmose 
Skaløvej 37, 4944 Fejø 53913491 Geo/Biologi

AJ Allan Jensen
Almindevej 40, 4920 Søllested 53916161 Tysk/Dansk

TG Tom Gotthold Jensen 
Skandsen 19 L, 4900 Nakskov 53924929 Mat/Data

JJ Jørn Finne Jepsen 
Skovvænget 27, 4900 Nakskov 53926523 Samf/Geo

PJ Per Jepsen
Enebærvej 17, 4900 Nakskov 53927729 Mat/Fysik

HJ Henning Johansen
Varkausvej 3, 4900 Nakskov 53927308 Geo/Historie

MJ Mogens Johansen
Tunderup Strandvej 24, 4800 Nyk. 53847443 Kemi/Bio

NJ Niels-Bo Jørgensen
Krogsbøllevej 9, 4900 Nakskov 53922113 Dansk/Geo

AK Anne Kurup
Svingelsvej 37, 4900 Nakskov 53927710 Dansk/Tysk
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LL Inger Lis Lynæs Larsen 
Rosningevej 3, 4953 Vesterborg 53939349 Psykologi/Bio

DL Stefan Larsen
Tops Sidevej 1, 4900 Nakskov 53927287 Rus/Eng/Tysk

ML Marlene Lyngstorp
Haldsvej 12, 4930 Maribo 53908560 Fransk/Idræt

FM Finn Madsen
Lavendelvej 4, 4920 Søllested 53941493 Historie/Eng

AM Alice Martinsen
Solsikkevej 36,4900 Nakskov 53927974 Billedk/Dansk

NM Niels Munk
Sdr. Boulevard 20A, 4930 Maribo 53883351 Dansk/Samf

VN Vivian Nedergaard
Rådmandsvej 34, 4900 Nakskov 54951150 Filoso fi/Tysk

ON Ove Bech Nielsen
Reersnæs Kirkevej 355, 4951 Nør. 53889317 Musik

SN Søren Lune Nielsen
Skovvænget 16, 4900 Nakskov 53927354 Mat/Fys/Nat

CO Carl Ole Olsen
Præstegården, 4983 Dannemare 53944259 Fransk

PE Jimmy Pedersen
Branderslevvej 81, 4900 Nakskov 53925895 Musik

BP Lars Boye Petersen
Pilehavevej 17, 4983 Dannemare 53944736 Dansk

JP John Povlsen
Birkevænget 78, 4900 Nakskov 53921677 Matematik

LP Lone Povlsen
Birkevænget 78, 4900 Nakskov 53921677 Matematik
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OS Ole Skibsted
Krogsbøllevej 1, 4900 Nakskov 53928283 Old/Rel/Dansk

SL N. P. Skov-Larsen 
Svingelsvej 40, 4900 Nakskov 53925833 Fransk/Rel

LS Lars Sonne
Halsted Hedevej 88, 4900 Nak. 53939395 Idræt/Hist

KV Kjeld Vej bjerg
Svingels allé 62, 4900 Nakskov 53926401 Biologi

MV Mogens Vestergaard
Fællesskabsvej 37, 4900 Nakskov 53922751 Fys/Nat/Kemi/Mat

LV Lone Vinum
Skandsen 19 1., 4900 Nakskov 53924929 Dansk/Kemi

MW Michael Weyand
Svingelsvej 37, 4900 Nakskov 53927710 Mat/Erhv.øk

aJ Anette Jensen
Munkholmvej 4A, 4900 Nakskov 53925370 Kont. ass.

tj Tina Jørgensen
Keldemæsvej 78, 4952 Stokkemar. 53911223 Kont. elev

gs Birgitte Sørensen
Vestmosevej 39, 4900 Nakskov 53924884 Kont. ass

jn Jørgen Nielsen
Eiglersvej 37, 4900 Nakskov 53926906 Pedel
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