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Forord

Medens dette årsskrift redigeres og disse linjer skrives, bliver 
dagene mærkbart længere. Inden vi får set os om, begynder 
ansøgningerne om optagelse i 1 .g at dukke op.

Vil vi igen i år opleve, at mange unge har fået blik for de 
kvaliteter, som gymnasieuddannelsen giver?

Vi synes, at vi har en lille god skole, og vi prøver til stadig
hed at gøre den bedre. Af dette hæfte kan man danne sig et 
indtryk af livet på skolen og de mange muligheder og aktivite
ter, som vi tilbyder.

Efter sommerferien begynder vi på et stort computerforsøg, 
og vores musikliv får efter alt at dømme endnu bedre rammer 
at udfolde sig i.

Der er al mulig grund til, at vi påskønner hinandens indsats i 
det forgangne år og byder velkommen til alle vore nye elever!

Henning Galmar
rektor

»Fløjtespilleren«. Bronzeskulptur af Ib Braun



Målsætning

Målsætningen
for Fjerritslev Gymnasium

- at give egnede 16-19 årige i Aabybro, Hanherrederne og 
Nordvesthimmerland mulighed for at tage en studenter
eksamen

- at fortsætte forøgelsen af gymnasiefrekvensen, så den kom
mer op på landsgennemsnittet

- at leve op til egnsgymnasiets særpræg, som er nærhed, 
overskuelighed, bekendthed og tryghed

- at styrke tilbud om kultur- og uddannelseaktiviteter i 
lokalsamfundet

- at bidrage til egnens liv og vækst

For at opnå dette arbejdes der for

- et udbygget forældresamarbejde til fremme af nærhedsprin
cippet

- at skolemiljøet tilpasses i takt med elevernes ændrede 
behov

- at personalet uddannes i takt med ændrede krav

- at give eleverne mulighed for at udfolde sig ud over under
visningen og bibringe dem oplevelser

- at tilstræbe, at omgangsformen på skolen præges af 
ligeværdighed

- et sammenhængende og harmonisk skoleforløb

- gennem udadrettede aktiviteter at give forudsætninger for 
deltagelse i samfundslivet
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Lidt om kvalitet

Når man køber en ting, ser man på sammenhængen mellem 
pris og kvalitet. I Danmark kan vi godt lide discount: Det må 
helst ikke være for dyrt. Men samtidig er der en voksende 
efterspørgsel af kvalitetsvarer.

Begge disse tendenser gør sig gældende på undervisnings
området. Der er lavet mange undersøgelser i de senere år af 
omkostningerne ved det danske uddannelsessystem, og der 
er fostret mange forslag til besparelser. Men samtidig har man 
intensiveret jagten på kvalitet.

Undervisningsministeriet har for nogle år siden iværksat det 
såkaldte KUP-projekt, hvor K står for kvalitet og U for under
visning. Projektet er blevet omsat til virkelighed i form af en 
række undersøgelser af de enkelte fag fra grundskole til uni
versitet, udsendelse af en lang række publikationer samt 
besøg fra ministeriet på en række gymnasier, HF-kurser og 
Voksen Uddannelses Centre.

I 1993 udsendtes et hæfte om »Tegn på kvalitet«, hvori der 
opstilles nogle kriterier for den gode skole, den gode lærer, 
den gode klasse og den gode elev. Det siger sig selv, at man
ge ting heri kan diskuteres. Imidlertid rummer hæftet en række 
mål, som mange kan blive enige om at stræbe efter. På vores 
skole synes vi endda, at vi allerede har nået mange af dem. 
Det hæfte kan godt bruges.

Men da finansministeriet barslede med tanken om en 
»varedeklaration« på undervisningsområdet og ville lade 

karaktererne indgå heri, måtte skoleverdenen tage afstand. 
Hvis man endelig vil betragte undervisning som en »vare«, så 
må man forstå, at denne »vare« er så mangesidet, at der ikke 
kan laves en deklaration som på et strygejern eller en spege
pølse.

Undervisningsministeriets udspil blev da også et hæfte om 
»Skoleudvikling med redegørelse for skolens arbejde«. Heri 
gives der forslag til, hvordan en institution kan starte en udvik
lingsproces, der kan resultere i en dokumentation af skolens 
stærke og svage sider og i sidste ende lægges til grund for 
skolens redegørelse udadtil, til »kunderne« for at bruge 
finansministeriets handelsjargon.

Her i efteråret tog landsdelens største avis så fat i karakte
rerne fra årets skriftlige studentereksamen. En journalist hav
de med offentlighedsloven i hånden forlangt karaktererne 
udleveret, selv om flere havde fortalt hende, at de næppe kun
ne bruges til noget fornuftigt. Det kunne de heller ikke. Avisen 
fremlagde en statistik, som var håbløst amatøragtig og mildest 
talt intetsigende. Ikke mindst elever gav udtryk for, at karakte
rer ikke er noget godt mål for kvalitet og under ingen omstæn
digheder kan stå alene.

Hvad er så en god skole? Jeg vil citere min egen nu afdøde 
rektor Karl Olsens ord: Eleverne skal være glade både, når de 
kommer, og når de gär hjem. Så kort kan det siges.

Henning Galmar, rektor
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...lad det spire og gro
Studenternes tale ved dimmisiorrsfesten 1994

I 1979 blev der i Fjerritslev kommune anlagt en blomsterpark. 
Samme år lagde man de første frø i jorden. Man startede med 
små blomsterfrø, som man gav næring, passede og plejede 
og lod vokse i tre år, før man plantede dem ud i naturen og 
lod andre frø overtage jorden. I løbet af årene er der vokset 
mange blomster op på grunden.

I 1991 fik man lagt grunden til nogle af de flotteste blomster 
i blomsterparkens historie. Man tog en bunke vidt forskellige 
frø og lavede en sammenplantning. Nogle af frøene kunne 
ikke klare de nye omgivelser, men det var dog kun få ud af 
mange. Man passede og plejede denne helt unikke sammen
plantning, gav den den bedste næring, lod den spire, vokse og 
gro. Frøene har haft forskellig grobund. De har fra naturens 
side ikke fået de samme egenskaber. Men ligemeget hvilke 
egenskaber, de forskellige frø har, er forudsætningen for, at de 
kan blomstre op og blive stærke og smukke blomster, at de får 
en god næring. Det har de fået, og resultatet er blevet den flot
teste sammenplantning, der længe er set. Men nu er der gået 
tre år, og sammenplantningen må nu vige sin plads for nye 
frø. De enkelte blomster i sammenplantningen skal skilles fra 
de andre og plantes ud i naturen, og den enkelte blomst skal 

nu prøve at overleve ude i den store natur ved egen hjælp. 
Alle blomsterne vil møde modgang - sådan vil det altid være. 
Nogle dage vil være triste, grå og storfulde, og blomsten vil 
sikkert mange gange ønske sig tilbage til det lille stykke jord i 
Fjerritslev. Men andre dage vil være fyldt med varme og sol
skin, og blomsten vil opdage, at den har et utal af muligheder 
for selv at skaffe sig den næring og kærlige pleje, den har 
brug for. Nogle blomster vil være stærkere end andre. Ikke alle 
har taget lige godt imod næringen, men næringen har givet 
hver enkelt blomst muligheden for at udvikle sig efter dens 
egne egenskaber, og denne næring har gjort, at blomsterne 
har udviklet hver deres særpræg. Med den baggrund, blom
sterne har fået gennem de tre år, er jeg sikker på, at de alle vil 
kunne klare sig i selv det værste stormvejr. De vil vokse videre 
og udvikle sig til at blive stærke og flotte blomster, der hver 
især er en lille, men vigtig brik i den storslåede natur.

Jeg vil gerne ønske blomsterne al mulig held og lykke i 
fremtiden, og til sidst vil jeg gerne rette en tak til alle vores 
gartnere, der i dag kan se resultatet af tre års hårdt havearbej
de. Tillykke med huerne.

Lotte Heshe, 3.y
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Hyttetur 1.x

I begyndelsen af september tog vi på ryste-sammen-tur til Tra
num, hvor vi boede i en særdeles uhumsk hytte, og der var 
hverken varmt vand eller gas i komfuret.

Efter ankomsten havde vi en højtidelig ceremoni, hvor »fla
get«, der var af ukendt nationalitet, blev hejst. Samtidig blev 
Johns sovepose meldt savnet. Den aktive klasse var fuld af 
PEP og var slet ikke til at standse. Der var halmballerulning, 
camouflering i græsset, volleyball og meget meget mere.

Vores hyperaktive lærere viste sig også fra en lidt anden 
side, end den lektiegivende. Peter indledte værelsesinspektio
nen med at sparke en dør ind, mens John var legeonkel, og 
Christine agerede køkkenchef.

Derefter var der tid til proviantering. Efter mange overvejel
ser over, hvilket lokalt supermarked, vi skulle handle i, kom vi 
endelig afsted og købte dagens tilbud: diverse godter, æg, 2 
kg mel til den favorable pris af kr. 49,95 til det tiltænkte sno
brød, som dog kun blev ved tanken. Og derefter lavede vi så 
noget mad - som også blev spist. Herefter gik tiden med små 
sketches og andre former for hyggeligt samvær, og hvad der 
derefter skete vil forblive en velbevaret hemmelighed.

1.x
,, *

Hop ud i Uggerby å (1.y)



Uggerby-ekspeditionen 1.y

På FG er det en tradition at sende 1 .g’erne ud på en såkaldt 
rystesammentur. Dette har to årsager. For det første skal klas
sen, som navnet jo antyder, rystes sammen. En anden mindre 
kendt grund er at (og her citerer jeg Galmar) »de elever, der 
ikke vender tilbage fra sådan en tur, ville heller ikke kunne 
overleve gymnasiet«.

Den 24. august drog 26 elever fra 1y så på kano-»ekspe- 
dition« i Uggerby Ä, efter lang tids planlægning. Det skulle 
vise sig, at vi hurtigt blev rystet sammen og lærte hinanden 
bedre at kende.

Allerede den første nat bukkede nogle elever under for 
halsproblemer. Dette styrkede dog blot sammenholdet, som 
problemer jo altid gør, og næste morgen startede selve den 
farefulde ekspedition. Allerede efter et kvarters sejlads dukke
de det første problem op. En uigennemtrængelig grød af 
sivplanter spærrede al videre fart. Skulle vores udforskning af 
»floden« ende her? Nej, heldigvis havde vi i flokken en ægte 
spejder. Med dødsforagt kastede han sig i de iskolde vand
masser og kæmpede sig gennem sivgrøden med kanoerne 
efter sig. Ekspeditionen kunne fortsætte uden de større pro
blemer. Eneste grunde til ophold på turen var ølpauser og 
kanoer, der på mystisk vis vendte 180 grader.

Af observationer kan nævnes åens frodige dyreliv - et par 

fritflyvende fugle, nogle ænder og masser af edderkopper og 
andet kryb + en frygtindgydende krokodille hentet direkte fra 
Australiens sumpe. Det viste sig dog hurtigt at være en primi
tiv forladt kano.

Om aftenen blev der spist af gruppernes forskellige provi
ant, som f.eks. pølser og koldskål. Derefter var planlagt lidt 
sociale forlystelser omkring bålet. Disse planer blev dog ikke 
til noget p.g.a. skiftende vind og vejr.

Overnatningen foregik for de flestes vedkommende under 
et halvtag, selvom planen havde været telte og presenninger. 
Disse planer blev ødelagt af regnvejr - styrtende regnvejr. 
Dagen efter vågnede endnu flere elever med »halssygdom
me« - ingen omkom dog under turen. Sejladsen kunne 
fortsætte.

Halvvejs gennem anden sejlads nåede vi et »vandfald«. 
Her ville en del roere have mødt de rivende strømme, hvis 
ikke de venligt var blevet stoppet af allerede ankomne roere. 
Turen fortsatte, og efter ialt 65 km sejlads nåede vi Uggerby, 
hvor vi indleverede vore kanoer.

Med en tur gennem disse strabadser, kan alle vist føle sig 
rustet til tre spændende år på FG.

Jimmy Thøgersen, 1.y
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»En positiv oplevelse«

Hvordan bliver man skuespiller på FG?!
Først melder man sig frivilligt. Derefter gennemgår man en 
stemmeprøve. Så får man en rolle, og så knokler man hårdt 
for at lære den og tilfredsstille Kirstens falkeblik og Pers kreati
ve sjæl.
Men hvad får man ud af at spille et andet menneske?
1) Man får nye venner, da man lærer alle i skuespillertruppen 

at kende.
2) En masse sjove eftermiddage/aftener på FG, hvor man sid

der og lytter til de andre og griner af deres morsomme ind
fald eller fremragende skuespillerevner (eller mangel på 
samme).

3) Kirstens hjemmebagte kager. Hvilke jeg kan anbefale!
4) En eller flere supergode skuespillerfester, hvor skuespiller

ne viser deres »sande« talenter (såsom at snyde i ølkort, 
falsk beskedenhed eller højlydte monologer på toilettet!!?).

Alt i alt er det faktisk en meget positiv oplevelse. Man lærer 
også meget om sig selv og om, hvordan man arbejder under 
pres. Det eneste, der er lidt svært, er at presse afleveringer og 
lektier ind i alt det her. Men det er dog til at overkomme, hvis 
man er parat til at arbejde lidt hårdere end normalt.
Spring ud som FG-skuespiller, det er absolut oplevelsen 
værd!!! Maja, 2.x



Musik højniveau 3.g

I 3.g er vi seks elever, som har valgt at udvide vores musikal
ske horisont ved at have musik som valgfag. Faget har til for
mål at styrke vores viden indenfor musik gennem teoretisk 
arbejde såvel som musikudøvelse i praksis. Vores nyerhverve
de viden får vi lov til at afprøve ved små skriftlige opgaver, og 
de indøvede numre bliver tit og ofte brugt ved specielle lejlig
heder på gymnasiet. Her kan bl.a. nævnes forårs- og julekon
certen, som må betragtes som de musikalske højdepunkter i 
skoleåret.

I efteråret tog vi på studietur sammen med biologi højt 
niveau og samfundsfag højt niveau. Turen gik til den tjekkiske 
hovedstad Prag. Her fik vi lejlighed til at hilse på nogle af 
byens store sønner indenfor musikken. Bevæbnet med et 
bykort førte vores musiklærer Pernille os gennem Prags gader 
med stor autoritet. Med lidt held og tålmodighed fandt vi hurtigt 
vej til Mozart- og Dvorak-museerne. Her lærte vi om komponi
sternes liv og værker. Senere slap vores held desværre op, 
idet Smetanamuseet var lukket p.g.a. restaurering. Pernille 
forstod vores store skuffelse og tilbød hurtigt at kompensere 
for tabet ved at give kolde øl til hele holdet (til hendes held er 
vi jo kun seks). Om aftenen gik turen til Prags Statsopera, 
hvor vi skulle se Carmen. Stykket var lidt af en skuffelse, men 
måske var det på grund af, at stykket blev spillet på fransk (og 

det er vi ikke helt stive i). Til tjekkernes store glæde kørte der 
tekster over scenen, men det foregik selvfølgelig på landets 
eget sprog (og det er vi slet ikke stive i på trods af, at John 
Thomsen havde uddelt sider med de vigtigste tjekkiske gloser 
såsom: ja, nej, mad, øl o.s.v.).

Senere på aftenen - eller nærmere natten (ja, programmet 
var hårdt lagt) - skulle vi ud at kigge på byens natklubber. Vi 
håbede på at finde nogle interessante jazzklubber, hvor vi 
kunne sidde og hygge os med en kølig drink. Heldet var 
nogenlunde på vores side. Vi fandt en klub, hvor der var god 
plads, men elendig musik. Det synes vi alligevel var under 
vores standard, så vi gik hastigt videre, indtil vi fandt en klub, 
som spillede noget rigtig lækkert jazz. Desværre var her stop
fyldt, men da vi var ved at være trætte og havde behov for at 
slappe lidt af, blev vi her. Det havde også den positive bivirk
ning, at nogle af os fik en velfortjent lur.

Sidst, men ikke mindst, prøvede vi os som gademusikan
ter. Vi gik frejdigt op på Karlsbroen, hvor vi stillede os godt til 
rette og lagde hatten ud til penge. Bevæbnet med 151 andre 
sange (en sangbog) begyndte vi at skråle for fuld hals. Det var 
ganske yndigt, men til vores uheld kom der to yderst umusikal
ske kontrollanter forbi i det samme. De bad os høfligt, men 
bestemt om at forsvinde, fordi vi ingen tilladelse havde. Der-
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Biologi højniveau

ved måtte vi gå, og det blev desværre enden på vores karriere 
som gademusikanter. Publikum var imidlertid ellevilde med os, 
så heldigvis havde vi nået at tjene en masse penge, inden vi 
blev jaget væk. Måske skal det tilføjes, at pengene udelukken
de kom fra elever på FG.

Trætte vendte vi hjem. Med os havde vi masser af gode 
minder og oplevelser, som vi sikkert sent vil glemme.

3mus

3. g eleverne med biologi på højt niveau tog i september på
studietur i Tjekkiet, hvor vi boede i Prag. Turens hovedformål 
var forurening i Tjekkiet, især luftforurening, samt palæontolo
gi, læren om fortidens dyr og planter. Indenfor sidstnævnte 
område er Tjekkiet en sand guldgrube, idet bjergene vrimler 
med fossiler af dyr fra kridt-, jura- og triasperioderne (60-225 
mill, år gamle) og devon- og silurperioderne (345-440 mill, år 
gamle), så eleverne kastede sig med hammer og mejsel over 
de gamle sten oppe i bjergene, i deres jagt på fossiler.

Turen omfattede også byvandringer i Prags indre, besigti-
gelse af Prags fascinerede gader og 

gyder, Karlsbroen med sit mylder af 
turister og optrædende, Prags

prægtige borg, Våcslavské
Nåmésti, den brede plads cen
tralt i byen, Nationalmuseet 
med den imponerende samling 
af fossiler fra alle palæontolo

giske perioder og meget mere. En 
udbytterig tur for både elever og 
lærere.

John Thomsen
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Musical ‘94

Hidtil har FG holdt en meget flot forårskoncert hvert år. Men 
sidste år i skoleåret 93/94 var der nogen, der syntes, at der 
skulle fornyelse til. En musical, og det viste sig at være en god 
idé. En slags konkurrence, som gik ud på at foreslå et tema og 
manuskript, og den blev vundet af Kathrine Fjendbo, 2.b. 
Musicalen kom til at handle om en pige Laila, som havde det 
svært med sine omgivelser. Hun følte sig ensom, havde ingen 
venner, og til sidst brød hun helt sammen og endte på et 
sindssygehospital. Der kommer hun i terapi og finder en ven, 
som hjælper hende. Musicalen ender lykkeligt.

For os, der var med til at stable musicalen på benene, var 
det både slid og sjovt. Da vi ikke havde et manuskript til det 
hele, måtte vi selv stå for en stor del af arbejdet. Replikker 

skulle laves, sange skulle skrives, rekvisitter skulle findes og 
meget, meget mere. Vi troede aldrig, at vi skulle blive klar til 
premieren. Vi øvede mange hverdage, og det blev da også til 
en hel weekend, vi tilbragte på gymnasiet. Der var mange 
involverede fra både 1., 2. og 3.g, og det var godt, for man 
kom til at snakke med folk, man ellers ikke snakker med i sko
len. Det gav et godt sammenhold.

Endelig kom dagen, som vi havde forberedt i lang tid. Det 
hele gik fint, og der var grund til at fejre successen. Det gjorde 
vi med en fest bagefter, hvor alle var velkomne, såvel forældre 
som elever. Alt i alt var det en succes, og det kan varmt anbe
fales at prøve for de kommende FG'ere.

Mette Kristensen, 3.a
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Elektronisk tekstbehandling
Vi lever i computeralderen, og efterhånden er der ved at 
stå en computer i alle hjem. De seneste års udvikling har 
gjort computeren og de tilhørende programmer mere bru
gervenlige, samtidig med at prisen på den er faldet dra
stisk. I dag er det muligt på få minutter at fremstille en pub
likation med tekst, billeder, skemaer og fængende over
skrifter efter eget design. Man kan kombinere de forskellige 
muligheder, computeren tilbyder, og sætte det sammen, 
som man nu har lyst til. Mulighederne er mange, og der er 
sjældent nogen, der udnytter dem alle.

I år har vi på skolen fået et DTP program (Publisher 
2.0), som bl.a. bruges til opsætning af skolens avis »Nyt fra 
Hanen«. Den er blevet nemmere at redigere og har samti
dig fået et bedre layout. Programmet er ideelt til fremstilling 
af en avis, men det kan også bruges til andet. Det fungerer 
glimrende til almindelig tekstbehandling, hvor man så har 
mulighed for at indsætte billeder og lignende efter behov.

Camilla Gaardsted, 2.y
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London

12 elever og en lærer var de heldige, der havde valgt London 
som målet for deres studietur.

Fredag morgen gik turen fra Thisted med tog ned gennem 
Jylland til Esbjerg, hvorfra vi skulle sejle. Det havde jo blæst 
en del, og det blev ikke bedre af at komme ud på åben sø. 
Selv om næsten alle havde taget deres søsygepiller, slap vi 
ikke. Værst gik det dog ud over drengene. De brækkede sig 
på stribe. Nogle valgte deres egne gemakker, mens andre 
foretrak at dele glæden med de andre i biografen. En time før 
vi lagde til, dukkede Elsebeth op efter 12 timers søvn. Hun 
havde været dårlig, var forklaringen. Men vi andre mente dog, 
at det skyldtes de seks søsygepiller hun havde taget! Disse 
virker jo, som bekendt, lidt som sovepiller.

Efter en kort togrejse ankom vi til Liverpool Street Station, 
hvorfra vi tog videre til hotellet. Elsebeth ringede på, og døren 
gik op. Gudfader! Hotelmutter var som taget ud af Grimm's 
eventyr, og hun var ikke prinsessen. Efter den første forskræk
kelse havde foretaget sig, gik vi op på de værelser, som vi 
havde fået tildelt. Dette måtte dog ændres, efter at Lene fandt 
ud af, at hendes seng var en dødsfælde. Den klappede sim
pelthen sammen om hende. Da der ikke var flere ekstra sen
ge, fik Lykke et eneværelse, som hun formåede at låse sig 
ude fra i nattens løb.

Hvor er 
kosten, 
og vi må 
være gået 
forkert! 
var det første 
gymnasie
eleverne 
tænkte, da 
toastheksen 
åbnede den 
skumle 
hoteldør.
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Hver morgen inden vi tog afsted, skulle vi selvfølgelig have 
morgenmad. Hvis man kunne kalde det det. Housewitch (som 
vi hurtigt fik døbt værtinden) præsenterede os for toast, som 
var blødt, lunkent og ikke helt dødt.

Af de seværdigheder vi så, kan bl.a. nævnes de sædvanli
ge, som Westminster og Saint Paul's Cathedral Turen gik 
også til Hampstead, hvor vi så Dickens' House, og til Keat's 
House, der ligger i det naturskønne område Hampstead 
Heath.

I centrum af London så vi Rock Circus, Tate Gallery, rekon
struktion af Shakespeare's gamle teater »The Globe« og Bri
tish Museum, som er en kæmpe oplevelse i sig selv. Vi tilbrag
te en spændende formiddag med besøg på Harrow Public 
School, hvor bl.a. Churchill har gået. To af aftenerne gik med 
at se musicalen "Cats" og Shakespeare's »The Tempest«. 
Cats var fantastisk. Flere var i nærkontakt med kattene (sikke 

hyl Ditte kom med, da hun opdagede en kat bag sig). Under 
»The Tempest« var vi placeret så højt, at det eneste vi så 
klart, var isserne. Dog var det et godt skuespil.

Turene rundt i London foregik med undergrunden, hvilket 
var skønt, da vi så var mere frit stillet.

Alt i alt foregik turen meget roligt. Undtagen den aften Malik 
blev væk. Han var taget hjem til hotellet før vi andre. Da vi 
kom tilbage en times tid senere, var han der ikke. Efter en tid 
med en bekymret Elsebeth, dukkede Malik dog op. Han havde 
såmænd bare sovet i toget og glemt af komme af.

Torsdag morgen måtte vi desværre sige farvel til London og 
England. Vi var denne gang velsignet med en dejlig hjemfart.

Efter en pragtfuld uge, kan vi varmt anbefale London til 
kommende 2. og 3. g'ere, der skal på studietur. For selv om 
man har været der før, har man ikke set London.

H.E.3.yog L.L.3.X
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Turen til Paris

Paris kan ikke ses på en dag. Med alle sine flotte bygninger, 
monumenter og museer er Paris en verdenshovedstad for kul
turen. Vi var 11 elever fra 3.g højniveau fransk, der besøgte 
den levende by. Vi havde mange gode oplevelser, f.eks. så vi 
Paris’ moderkirke Notre Dame, le Sacré Coeur, les Concierge- 
ries, Champs-Elysées, la Tour Eiffel, og endvidere lykkedes 
det os at få kontakt med en fransk skole, som vi besøgte. Det 
fandt vi meget fascinerende, da den franske skole adskiller sig 
meget fra den danske.

Turen var ikke lutter besøg på museer. Vi fik også et godt 
indtryk af det parisiske café-liv, som jo er karakteristisk for den 
parisiske ånd. Men alle oplevelser var ikke lige gode. Bag den 
idylliske facade var der megen fattigdom, som de nærgående 
tiggere i Metroen beviste. Her var der også et spændende 
undergrundsmiljø med masser af gøglere og musikanter. Ærli
ge mennesker var der heldigvis flest af, hvad vi opdagede, da 
Mette fik sin forsvundne pung tilbage.

Den sidste aften tilbragte vi på Montmartre, hvor vi hygge
de os på en lille pianobar. Her fik Jacob lejlighed til at praktise
re sit musikalske talent, hvilket imponerede saxofonisten så 
meget, at han opgav at følge med.

Museumsbesøg, teaterbesøg, skolebesøg og socialt sam
vær. Paris er vel nok en studierejse værd!

3.g, fransk højniveau



En udvekslingselev fortæller 
om Danmark og danskerne

Jeg har talt med den 17-årige Carleth Revete, der igennem 
organisationen DANSK AFS er rejst 1 år til Danmark som 
udvekslingselev.

Hun siger mange ting om Danmark og danskerne som 
f.eks.:

»Grunden til, at jeg valgte at rejse 1 år til Danmark, var, at 
jeg gerne ville rejse til Europa og syntes, at Skandinavien lød 
spændende og interessant, og derfor valgte jeg Danmark«.

»At være udvekslingselev i Danmark er ikke så let, da man 
skal lære et nyt sprog, en ny kultur og et nyt folk at kende«.

»Efter 1 år i Danmark vil jeg gerne studere kunst på uni
versitet i Venezuela eller arbejde indenfor TV, radio eller noget 
indenfor audiovisuel kommunikation«.

«Min hobby er kunst, at male og fotografere, gå på museum 
og underlige ting og underlige personer«.

»Jeg har ingen kæreste, hverken i Venezuela eller Dan
mark, for jeg må helst ikke have en kæreste under mit ophold i 
Danmark, da jeg er her for at lære dansk og bo hos en dansk 
familie«.

»Danmark er meget forskelligt fra Venezuela. Naturen og 
vejret i Venezuela er et kapitel for sig med 6 måneders regntid 
og tropisk varme året rundt. Her i Danmark er der altid »koldt 
og regnfuldt« især om efteråret«.

Carleth's syn på Danmark og danskere er, at hun holder af 
landet (som var det hendes eget hjemland), og naturen og 
landskabet er smukt. Kvinderne er anderledes her, da de er 
mere sky end kvinder i Venezuela.

»Det første indtryk af Danmark var meget stærkt, da jeg
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kom lige fra varmen til »kulden«. Den første dag på FG var 
som »Palle alene i verden«. Alt var nyt, alene, kendte ingen, 
forstod ikke sproget, vidste ingenting. Hvor skulle jeg være? 
Det var nogle af de mange spørgsmål, der for gennem mit 
hoved. Lærerne og klassen var flinke og åbne overfor mig og 
hjalp mig meget i starten«.

»Nu, hvor jeg har været på FG i næsten 4 måneder, har jeg 
fået et godt indtryk af skolen, lærerne og klassekammerater
ne. Jeg føler mig godt tilpas her på stedet, selvom sproget ind 
imellem kan give mig nogle vanskeligheder«.

Carleth synes af værtsfamilien er perfekt, og hun føler sig 
virkelig hjemme.

FG og indianersamfundene i Ecuador
»Jeg deltog også i Operation Dagsværk, hvor jeg arbejdede en 
hel dag. Jeg synes det er et godt initiativ, man har taget for at 
give indianersamfundene i Ecuador en bedre skolegang«.

»Skolens 15 års jubilæum var bare super! Med et godt 
orkester, (selvom det er en helt anden form for musik, vi dan
ser til i mit hjemland, når vi holder en stor fest).

»Fra Venezuela savner jeg folket, min familie, den uforklar
lige stemning, der er blandt alle. Festerne, der er krydret med 
venezuelansk musik, dans og sang«.

»Når jeg er færdig med min uddannelse i Venezuela, vil jeg 
gerne tilbage til Danmark igen. For her er rart at bo«.

Tina, 1.b
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Besøg af gymnasieelever 
fra Prag til 1.x

For at give vore gæster en rar oplevelse og et nuanceret bille
de af det danske samfund, og selv få en oplevelse af menne
sker fra en anden kultur, lavede vi et program, hvor man fik 
indtryk af, hvordan en moderne demokratisk stat fungerer, 
dansk kultur, historie, erhverv og natur.

Besøget blev afviklet i perioden 4. -10.9. Vore gæster fulgte 
en del lektioner, og vi deltog alle i en del foredrag lavet af vore 
lærere om de ovennævnte emner. Størstedelen af program
met var dog af praktisk art, og her skal fremdrages nogle 
punkter, der i særlig grad vakte interesse for disse storbymen
nesker. Under en bustur i Hanherred besøgte vi Fosdalen. Det 
havde lige regnet, hvorfor det blev en hel eventyrlig oplevelse 
at gå gennem kløften, kigge på den særprægede natur og lyt
te til kildens rislen. I Vester Thorup var vi så heldige at se en 
fiskekutter blive trukket op på stranden, og dette kombineret 
med oplevelsen af havet gjorde et stort indtryk på vore gæster.

Gymnasiet Seifertå i Prag prioriterer i særlig grad den 
musiske uddannelse af sine elever. Det var derfor nærliggen
de for os at inddrage musikfestivalen i Århus. Mange af de 

tjekkiske elever er selv musikudøvende, hvorfor de satte stor 
pris på at stifte bekendtskab med et bredt udsnit af 
dansk musikliv og at opleve atmosfæren i en by, der summede 
af kulturelle aktiviteter.

Besøget i »Den gamle By« var ligeledes en stor oplevelse 
for tjekkerne. Fra deres hjemland kendte de allerede til ophob
ning af historiske bygningsværker på eet sted. Derimod var 
det nyt for dem med et genskabt historisk miljø, hvor man kun
ne studere traditionelle fremstillingsmetoder.

Besøget fra Prag oplevedes af os som særdeles vellykket. 
Et sådant arrangement vil nok altid være anstrengende for 
begge parter, og lejlighedsvis har både tjekkerne og vi fundet 
det anstrengende såvel at skulle kommunikere på fremmed
sprog som at være gæster og værter.

Ser man bort fra uheldet, hvor to tjekkiske drenge løb sam
men under en volleyball-kamp, og hvor den ene dreng bræk
kede begge underbensknogler i venstre ben, oplever vi projek
tet som vellykket og udbytterigt og glæder os til vort genbesøg 
i Prag i maj.

1.x
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Gymnasie-job-swop 
i Bøhmen,Tjekkiet

Verden bliver mindre, og efter murens fald er der ingen hvide 
pletter på landkortet mere, hvad angår internationalt samkvem. 
Internationaliseringsbølgen skyllede i februar måned en tjek
kisk lærer, Helena Valtrova op på de nordlige danske kyster. 
Hun fandt ved hjælp af »Dansk Kulturinstitut« vej til Fjerritslev 
Gymnasium. Her hjalp hun med at undervise i fagene mate
matik og kemi.

I marts lige før påske var det så min tur til genvisit.
Efter en nats buskørsel blev jeg afhentet i Prag pr. Skoda 

og kørt til det nordøstlige Bøhmen, tæt ved den Polske græn
se, hvor Helenas gymnasium ligger i byen Dvur Kralove. I vir
keligheden staves navnet med en masse krusseduller over 
bogstaverne, som jeg ikke umiddelbart kan hitte på min com
puter.

I fordums geografitimer havde jeg lært om en bjergkæde 
ved navn »Riesengebirge« (lokalt-Krkonos). Jeg troede egl. 
den lå et sted ved Rhinen, men jeg befandt mig nu ved dens 
fod og havde iøvrigt lejlighed til, på lånte brædder, at suse ned 
ad dens snedækkede skråninger. De fine løjper og hejser kan 
iøvrigt anbefales.

Da Helena var her udtalte hun til avisen, at danske elever 
var mere frie og fortrolige med deres lærere end hendes egne, 
så jeg forventede nok en »kæft, trit og retning« -holdning.

Jeg blev hurtigt klar over, at hendes udtalelse nok snarere 
indirekte var udtryk for den tjekkiske ungdoms målrettethed og 
respekt for arbejdet. Men der var en god stemning, venlighed 
og arbejdsomhed i hendes klasser.

I mine fag fandt jeg iøvrigt en høj standard og gode facilite
ter. I kemien lagde man vægt på paratviden. Den høje stan
dard i naturvidenskab bygger dels på Tjekkiets gamle tekniske 
traditioner og er dels en arv efter kommunisterne. De sjoflede 
til gengæld de sproglige, humanistiske fag. Russisk havde 
topprioritet her, mens man var politisk suspekt, hvis man hav
de lært sig engelsk.

Man fortalte mig, at i Prag var 2% af befolkningen for øje
blikket amerikanere, importerede engelsklærere og business
folk. F.eks. havde en bank hyret 10 lærere til at undervise de 
ansatte i engelsk. I Prag traf jeg iøvrigt mange unge, også 
skandinaver, der midlertidigt drev privat-undervisning.

Helena havde på mit ønske sørget for introduktion, så jeg 
kunne opholde mig et par dage på et teknisk gymnasium i 
Zelezny Brod. Det var specielt ved kun at være rettet mod 
glashåndværk og produktion. Her kunne jeg så samle inspira
tion og færdigheder til hjemligt brug i teknikfaget. Bøhmen har 
her en lang og stolt tradition, og jeg besøgte flere glasværker 
og glaskunsthåndværkere.
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Problemer er der mange af i et land midt i en heftig omstil
ling. Økonomien er sårbar, lønnen lav, men der er gang i den 
(ingen arbejdsløshed), og der er masser af menneskelige 
resourcer. Det er mit indtryk, at med fredelige forhold vil Tjek
kiet hurtigt nå vestlig standard. Dog må man håbe, det ikke 
sker på alle områder: en liter af det gode Tjekkiske øl kan sta
dig fås for 2 kr. udenfor turiststrøget.

Det er en rar fornemmelse at vide at, selvom opholdet kun 
varede tre uger, har jeg gode venner i en lille by ved foden af 
bjergene Krkonos og det er lidt som at have fået et andet 
fædreland!

Kaj Fjendbo Jørgensen.

Elevarbejde fra Glasgymnasiet i Bøhmen



Emil Nolde Museet

Den 10. oktober var 2a og TyHN sammen med Birgitte Wern- 
berg og Christine Petersen på ekskursion til Noldemuseet, 
som ligger lige syd for den dansk-tyske grænse. Der er jo et 
godt stykke at køre gennem hele Jylland, så vi startede hjem
mefra tidligt.

På vejen derned så vi en altertavle, Nolde har malet. Den 
hænger i Østrup ved Ringkøbing i en lille typisk dansk lands
bykirke. Nolde var gift med provstens niece, den danske skue
spillerinde Ada Vilstrup, og besøgte i 1904 sin svigerfamilie i 
Ølstrup, hvor han blev bedt om at male en altertavle. Dette tid
lige Nolde-billede var nok lidt af en skuffelse for nogle af os, 
da det slet ikke svarede til de stærke, udtryksfulde billeder, vi 
havde stiftet bekendtskab med i tyskundervisningen, og som 
vi senere skulle se på selve museet.

Vi kom frem til museet ved Seebüll først på eftermiddagen. 
Museet er indrettet i Noldes tidligere hjem, en stråtækt bonde
gård ude på det barske marskland. I en tilbygning udstilles 

Emil Noldes livsværk: oliemalerier, akvareller, tegninger. Bille
derne gjorde et stærkt indtryk på os. Når man træder ind i 
museet, bliver man mødt af et tilsyneladende tilfældigt udvalg 
af Nolde-værker: et mylder af menneskeskikkelser og -ansig
ter, der ligesom stirrer på den besøgende fra alle sider. Ansig
ter i kraftige - atypiske - farver, malet med brede, kraftfulde 
penselstrøg. Udtryksfulde - expressionistiske - billeder!

Emil Nolde havde maleforbud i 30'erne og 40’erne. Hans 
kunst betragtedes af nazisterne som »entartet«, d.v.s. dege
nereret. En lektor i kunsthistorie fortalte os - på tysk! - om Nol
des liv og forklarede os enkelte af hans værker på en så livlig 
og engageret måde, at mødet med disse expressionistiske 
værker blev til en oplevelse.

Men »mennesket lever ikke af kunst alene«: efter et kort 
stop ved en af grænseboderne satte vi igen kursen mod nord.

Christine Petersen
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3.g. opgaven:

»Alle tiders tilbud 
- så bare klø på«

Allerede i 1.g oplever man begrebet »3.g opgaven«. Man er 
vidne til 3.g’ernes stress i ugerne op til den dag, hvor de - 
hvad enten de har lyst eller ej - skal påbegynde opgaven. I de 
kommende dage ser man så kun nogle enkelte af dem. 
Resten sidder hjemme på værelset begravet i bøgerne. Når 
der er gået en uge, kommer de alle igen. Hvis man høfligt 
spørger, hvordan de tror, det er gået, vil man lægge mærke til, 
at ca. 87% beskedent svarer, at de ved det selvfølgelig ikke, 
men ... hvorefter der kommer en million undskyldninger for, 
hvad der kan være gået galt - bare i tilfælde af, at det virkelig 
ikke er gået, som de havde håbet. Efter lang tids venten kom
mer så resultatet. Nogle vil blive skuffede, andre positivt over
rasket, men langt de fleste ligger nok i gruppen, der betegner 
sig som »tilfredse«. For l.g’ere kan alt dette postyr godt virke 
lidt skræmmende, men man trøster sig med, at der heldigvis 
er lang tid til, det bliver ens egen tur.

Så kommer man i 3.g og opdager, at man pludselig selv 
har fået en af hovedrollerne i det årlige show »3.g-opgaven«. 
Men egentlig finder man det ikke længere skræmmende. Man 
får muligheden for at dykke helt ned i et emne, som virkelig 
interesserer een. Her bliver emnet ikke bare behandlet over
fladisk, som om det er en del af pensum. Nej man får lov at gå 
i dybden med det og arbejde koncentreret uden at blive 

afbrudt af skoleklokken, som meddeler, at timen er slut, og 
man nu skal videre til næste fag.

En del lader sig dog alligevel skræmme lidt. Specielt når 
emnet skal vælges. Hvis man ikke lige har noget, man virkelig 
brænder for at skrive om, er der pludselig et hav af mulighe
der, man skal til at vælge mellem. Men heldigvis er der her 
hjælp at hente, da ens lærer som regel har en masse gode 
ideer til lige netop dig.

Det er vigtigt, at man ikke regner med, at man bare kan 
vente med at begynde til opgaveugen kommer. Selvfølgelig 
kan man ikke begynde at skrive noget, men læse bøgerne, det 
kan man da. Når så man har fået opgaveformuleringen udle
veret, bliver man et øjeblik grebet af panik, når man kommer 
hjem på værelset og finder hele gulvet dækket af bøger, hvor
fra hundredevis af små sedler stikker ud. Hvor skal man dog 
begynde? Når først man er kommet i gang, og de første sider 
ligger udprintet ved siden af computeren, bliver det hele dog 
meget mere overskueligt. Faktisk vil man opdage, at man ofte 
har svært ved at slippe arbejdet, når man først er gået i gang. 
Selvfølgelig er det ikke lige nemt for alle. For nogle går der et 
par dage, før de overhovedet kommer i gang - de er simpelt
hen tomme for ideer. Men fælles for alle er, at når ugen er 
omme, har man nået et »resultat«. Så kan man bare aflevere
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og håbe på det bedste. Ventetiden til man får sin opgave tilba
ge er utrolig lang. Der er masser af tid til at gå og blive usikker 
på, om man nu også har fået det hele med, og om man i det 
hele taget har opfattet opgaveformuleringen korrekt. Det er 
spild af kræfter at gå med disse tanker, for på dette tidspunkt 
sidder den evig onde censor allerede med din opgave i hæn
derne.

Så kommer resultatet. Alle er utrolig spændte. Og som 
sædvanlig optræder de tre kategorier: de skuffede, de positivt 
overraskede og de tilfredse.

Egentlig tæller denne karakter på eksamensbeviset ikke 
mere, end de andre eksaminer, man skal op til. Og så allige
vel. På en eller anden måde ønsker man, at netop denne 
karakter skal være i orden. Dette er jo et emne, man selv har 
valgt. Her kan man ikke bruge undskyldningen med, at det lige 

præcis var det emne, man havde frygtet at komme op i. Man 
har selv valgt. Og hvis man interesserer sig for det emne, man 
har valgt, vil man selvfølgelig også gerne have det skulder
klap, der siger, at man ikke er helt dum inden for området. Den 
store opgave var for os en mere personlig opgave, end enhver 
anden eksamensopgave ville have været. Denne eksamens
form viser, efter vores mening, mere om eleven, end f.eks. en 
eksamensstil gør, for 3.g-opgaven er ikke så påvirket af tilfæl
dighedernes spil, som eksaminer normalt er, da man som sagt 
selv vælger emnet, og‘ derfor ikke »går helt galt i byen«.

Tag 3.g-opgaven som en udfordring. Nyd at I for en gangs 
skyld kan gå i dybden med et emne - et emne, som I oven i 
købet selv vælger. Det er alle tiders tilbud, så bare klø på.

Lotte 3.y og Malte 3. a

2.b's Can-Can ved juleafslutning 1994
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Solformørkelse i Brasilien

Torsdag den 3. november 1994 kunne man opleve en total 
solformørkelse, hvis man vel at mærke befandt sig indenfor et 
område, der var knap 200 km bredt og strakte sig fra Stilleha
vet vest for Peru hen over Sydamerika og Sydatlanten til syd 
for Madagaskar.

Der er en total solformørkelse næsten hvert år; men da den 
kun er synlig fra et lille område, er det meget sjældent, man 
får lejlighed til at opleve dette betagende fænomen, hvis man 
bliver hjemme.

I Danmark kunne man sidst se det i 1851, og næste gang 
bliver i år 2142. Jeg fik orlov til at rejse til Brasilien sammen 
med en gruppe fra »Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe« i 
Malmö, der havde udset sig byen Criciuma i staten Santa 
Catarina til observationssted.

Vi ankom til Rio de Janeiro nogle dage før formørkelsen i 
småregn og »kun« 20 graders varme, hvilket er køligt for 
foråret i Brasilien. Det var nu regnen, der foruroligede os, tem
peraturen var overdådig for en flok nordboer, der kom lige fra 
efterårskulden; men hvis det fortsatte med at regne sådan, vil
le vi ikke få nogen solformørkelse at se.

Den 1. november fløj vi sydpå til Florianopolis og kørte de 
sidste 300 km i bus til Criciuma.

Byen havde virkelig sat alle sejl til for at gøre det behageligt 
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for gæsterne, der var strømmet til fra det meste af verden. Ved 
ankomsten blev vi inviteret til reception med taler af borgme
steren og præsidenten for Det Nationale Videnskabsråd, der 
var kommet fra hovedstaden Brasilia for at overvære begiven
heden, og næste dags aften gav byen middag.

Vejret var nu blevet bedre, og på dagen for formørkelsen 
vågnede vi op til helt klar himmel.

Kl. 9.44, godt en time før totaliteten, begyndte månen at gli
de ind over solskiven, og under denne partielle fase blev det 
langsomt mørkere, indtil man pludselig så solens korona 
springe ud som flammer omkring den formørkede sol. Det var 
nu så mørkt, at man kunne se planeterne Merkur, Venus og 
Jupiter samt en del stjerner, blandt andre Spica, Antares, alfa- 
og beta-Centauri. Totaliteten varede godt 4 minutter og afslut
tedes med en »diamant«, solstråler gennem en månedal, der 
som en projektør lyste landskabet op.

Efter totaliteten virkede den afsluttende partielle fase som et 
antiklimaks, der ikke kunne aftvinge megen interesse.

De følgende dage så vi verdens største vandkraftværk på 
grænsen mellem Brasilien og Paraguay, vandfaldene ved Igu- 
acu, Amazonas, Brasilis og Sao Paulo og vendte hjem igen 
den 11. november.

Peter Andersen





Astronomi på mellemniveau
- et nyt tilbud til alle elever i 2. g og 3. g.

Fjerritslev Gymnasium vil som et forsøg i de næste tre skoleår 
udbyde astronomi som valgfag på mellemniveau for både 
matematiske og sproglige elever.

Formålet er bl.a. at opnå forståelse for astronomi som 
moderne naturvidenskab samt indsigt i astronomiens historie.

Indholdet er den nære astronomi, Solsystemet, stjerner, 
Mælkevejen og andre galakser, kosmologi samt et valgfrit 
emne. Undervisningen vil blive præget af arbejde med egne 
og andres observationer. Skolen råder over bl.a. et 8-tommer 
spejlteleskop. EBD-programmer vil blive inddraget til simulati
on og billedbehandling m.m. Og der vil blive arrangeret eks
kursioner til Urania-observatoriet i Ålborg samt til Steno Muse
et & Planetariet i Århus.

Nu om dage benyttes ofte betegnelsen astrofysik for at mar
kere, at der er tale om udforskning af det fysiske univers ud fra 
den antagelse, at de samme fysiske og kemiske love gælder 
overalt i universet.

Grundlaget for astrofysisk forskning er observationerne, og 

man kan derfor i mange tilfælde få god indsigt i resultaterne 
uden at kunne ret meget matematik.

Det skal på denne baggrund fremhæves, at undervisningen 
ikke fordrer kendskab til matematik, der går væsentligt ud over 
det niveau, som de sproglige elever møder i naturfag.

De sproglige elever lærer desuden i forvejen om astronomi i 
naturfag, mens de matematiske elever paradoksalt nok først 
nu får denne mulighed ved indførelsen af astronomi på mel
lemniveau. Forsøget skal ses i en større sammenhæng. En 
række gymnasier over hele landet laver lignende forsøg, og 
også på europæisk plan er der et udviklingsarbejde igang, idet 
der i november 1994 i München blev afholdt en konference 
om undervisning i astronomi, hvori mere end 100 lærere fra 17 
lande deltog.

Stjernehimlen på De Canariske Øer
Jeg deltog ikke i MQnchen-mødet, men var til gengæld så hel
dig at komme med til Tenerife som deltager i et kursus om
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Astronomiske observationer i december 1994. Instituto de 
Astroffsica de Canarias (IAC) bestyrer to observatorier på øer
ne Tenerife og La Palma, som sammen med instituttet 
kaldes European Northern Obser
vatory. På grund af de 
fremragende klimatiske for
hold har ialt 12 europæiske 
lande, herunder Danmark, 
installeret nogle af deres 
bedste teleskoper og instru
menter på De Canariske Øer. 
Her blev 22 danske gymasie- 
lærere sammen med omtrent 
samme antal spanske kolleger 
grundigt orienteret af professio
nelle astronomer om den aktu
elle forskning på IAC. Dagtem
peraturen ved havets overflade 
var - i december - ca. 25 grader, 
men under nattens observationer 
i 2400 meters højde var tempera
turen omkring frysepunktet, og da 
det blæste ret pænt, frøs vi med 
anstand. Til gengæld var nattehim
len overdådig. For nogle var det en 
»rystende« oplevelse at se Karls
vognen køre i havet mod 
nord, selv om den sydlige horisont 
bød på oplevelse af stjerner, som 

Ole Fuglsangikke kan ses fra vore breddegrader.
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Og kan du så huske dengang...
Omtale i Fjerritslev Avis den 12. november 1994

Der var fest og glæde - og navnlig gensynsglæde - på Fjerrits
lev Gymnasium, FG, i aftes, da 15-års jubilæet blev markeret 
med et brag af en fest for blandt andet nuværende og tidligere 
elever og forældre, bestyrelse og andre indbudte gæster, - 
omkring 600 mennesker havde sat hinanden stævne.

Skønt 15 år vel ikke er nogen specielt høj alder, så var der 
mange udbrud som »kan du huske dengang...«, da de snak
kede gamle dage og udvekslede nyheder om deres tilværelse 
efter FG-årene.

Rektor Henning Galmar bød velkommen til de mange 
mennesker og sagde blandt andet, at han havde besluttet sig 
til at fejre det, når elev nr. 1000 blev færdig. Den gode rektor 
havde åbenbart ikke på forhånd regnet ud, hvornår det ville 

ske, og et hurtigt regnestykke fra talerstolen gav det resultat, 
at gymnasiet faktisk har »udklækket« hele 1078 studenter.

Adskillige taler blev holdt i løbet af festen og fælles for dem 
var, at talerne lagde en vis »sagde-vi-det-ikke-nok« holdning 
for dagen. For da gymnasiet i sin tid tog de første elever ind, 
var det bestemt ikke alle, der spåede det nogen særlig lang 
levetid. Skeptikerne mente ikke, at et gymnasium så langt ude 
på landet kunne overleve. Nu må de da føle sig overbeviste 
om det modsatte og også glæde sig derover!

Efter velkomstdrink, taler, gallamiddag og kaffe, spillede 
Rockslaw op til dans, og der var tætpakket af glade menne
sker på dansegulvet til ud på de små timer.
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Rengøring

Det var med spænding, jeg startede på Fjerritslev Gymnasi
um, en særpræget og spændende bygning. Kunne jeg mon 
finde ud af at gøre rent her, men det var jo også nyt for de 
andre. Vi var 8 damer. Vi forsøgte at gøre rent på bedste vis, 
og i uge 30 gjorde vi hovedrengøring, så der var bare flot til 
skolestart.

Alt har ændret sig. Nu er vi kun 7 til rengøring, ingen hoved
rengøring, og der er mindre tid i det daglige. Der er også ble
vet videorum, EDB samt musiklokale. Kontoret og andre rum 
har ændret udseende, så vi har af og til mødt håndværkerstøv. 
Vi kan samtidig med vores rengøring nyde en interessant 
kunstudsmykning.

På et lille gymnasium kender alle jo alle og lever med i akti
viteterne som f.eks. skolekomedie, idrætsdag, forårskoncert, 
forældremøder, sidste skoledag, Bacchus-fest, og selvfølgelig 
når eleverne får hue på.

Vi mødes hver dag med pedellerne til kaffe og vender 
dagens problemer og ser på, hvad der skal ske næste dag, 
om der er nogle på kursus, ekskursion o.lign.

Nu om dage er der ikke afsat så meget tid til rengøring, 
men vi har dog stadig et godt samarbejde.

Annamarie Møller Stephansen



Et tilbageblik

Da jeg i 1979 så annoncen i Aalborg Stiftstidende, at der skul
le oprettes et gymnasium i Fjerritslev, og at man søgte en sko
lesekretær, vidste jeg straks, at det var en stilling, jeg gerne 
ville have. Hvor kunne man ellers med en kontoruddannelse få 
et arbejde, hvor man er i kontakt med så mange unge menne
sker, endda også gæsteelever fra den anden side af jordklo
den, altså et sted, hvor arbejdet er meget afvekslende, faktisk 
en årscyklus, hvor arbejdsopgaverne veksler afhængig af 
skoleårets forløb.

Gymnasiebygningerne fik vi først i 1981, så de første 2 år 
var de fysiske rammer nede på Fjerritslev Skole. Administrati
onen var et klasseværelse, hvor rektor, inspektor og jeg havde 
fælles kontor. Det hændte af og til, at rektor skulle tale med 
enten elever eller lærere under fire øjne, og så måtte jeg gå 
udenfor imens. Til klasseværelser havde vi lejet en ny tilbyg
ning til skolen. Den lå omme bagved den gamle skole, og der 
var ikke telefonomstilling derover, så når der var telefonbe
sked, eller jeg af anden grund skulle tale med en lærer, måtte 
jeg tage turen frem og tilbage. Vi havde ingen pedel, så jeg fik 
også frisk luft, når der var noget, der skulle ordnes i banken.

Vi begyndte, så at sige, på bar bund. D.v.s. tomme lokaler, 
der skulle fyldes op med mennesker, møbler og maskiner. Der 
blev ansat ni lærere. I juni var jeg inde og tyvstarte på arbejde



Et nyt livskapitel

(jeg er ansat pr. 15.7.1979) for at sende besked til de nye 
1 .g'ere om, at de var optaget. 93 elever begyndte i 1 .g, en af 
dem var en gæsteelev fra Japan, Ikuro Aiba. Han fortalte, at i 
hans klasse i Japan var der omkring 50 elever.

Disse første år var en dejlig tid med pionerånd og tæt fæl
lesskab. Selvom vi nu er 278 elever og 35 lærere, er vi stadig 
en lille skole, hvor man kan interessere sig for hinanden. Jeg 
synes, eleverne stadig er søde og høflige, når de kommer på 
kontoret, og de er altid velkomne herinde, selvom vi måske 
sommetider ser travle og stressede ud.

Til slut vil jeg fortælle om en episode, jeg ikke vil glemme, 
og som set fra mit synspunkt ikke var særlig morsom, 
medens den stod på. Jeg var gået ud i det fri uden for lærer
værelset for at give en telefonbesked til en elev. Pludselig fra 
en blå skyfri himmel styrtede vandet ned over mig. Jeg blev så 
overrasket, at jeg ikke sansede at flytte mig, før jeg allerede 
var dyngvåd. Retfærdigvis skal det siges, at vandet ikke var til
tænkt mig. Nogle elever var kravlet op på taget med affalds
spande fyldt med vand og morede sig med at hælde det ned 
på eleverne nedenunder, og de havde ikke set, at jeg var kom
met ud. - Går jeg ud fra.

Carla Mark

Jeg var meget spændt på den første dag på gymnasiet, jeg 
talte til sidst timerne inden startskuddet lød. Så blev det ende
lig den 8. august. Med lidt sommerfugle i maven drog jeg 
afsted til min nye skole. Jeg følte mig som en lille pige, der 
skulle starte sin første skoledag i 1. klasse.

Pludselig stod de der allesammen i fællesarealet - nye og 
gamle elever. Jeg var meget spændt på det hele - lærerne, de 
nye kammerater, overgangen fra friskolen til gymnasiet - ville 
det mon komme til at minde om »Det forsømte forår«? Jeg 
blev dog beroliget lige fra starten efter en pæn velkomst af 
rektor, der så nydeligt fortalte om de rare 2. og 3. g'ere, som vi 
skulle være sammen med de næste 1 -2 år.

Da den første skoledag var gået, var jeg fuld af indtryk - de 
mange fremmede ansigter jeg overhovedet ikke kendte, og jeg 
kunne knap nok hitte ud af, hvem der skulle i hvilken klasse - 
alle de mange nye navne at huske - de nye lærere - de 29 
bøger - de nye skoleskemaer - de nye omgivelser. NYT - NYT 
- NYT. Det var alt sammen overvældende.

Som ugerne skred frem, kom jeg ind i en mere fast rytme 
med de mange sprog, nye fag og lektierne. Der er mange 
spændende tilbud af forskellig art på gymnasiet, så det bliver 
nok en interessant arbejdsplads.

Tina, 1.a
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Et lille, men godt gymnasium
Eleverne er glade for deres skole, viser en bruger
undersøgelse på Fjerritslev Gymnasium

Tilfreds og glad for sin skole, sine kammerater og sine lærere. 
Dette er det typiske billede af en elev på Fjerritslev Gymnasi
um. Det viser en undersøgelse af holdninger og meninger på 
gymnasiet. Undersøgelsen blev gennemført i foråret og er i 
løbet af sommeren blevet behandlet på EDB. Undersøgelsen 
forsøger at afdække, hvad såvel elever som forældre synes 
om skolen, dens lærere og dens ledelse. Det er, i lille måle
stok, det, som kaldes et etisk regnskab.

Over 90% af såvel elever som forældre mener, at skolen 
har en passende størrelse. Den lille skole (en af landets mind
ste) gør, at alle kender hinanden. Det giver et godt og trygt 
miljø for eleverne, som kender hinanden og alle lærerne.

Faktisk alle elever mener, at lærernes faglige niveau er 
højt og langt de fleste (over 3/4), at lærerne møder velforbe
redte. På det personlige plan føler eleverne (85%), at de har 
et godt og afslappet forhold til lærerne. Samtidig mener 80% 
af forældrene, at lærerne er venlige mennesker. De fleste af 
resten »ved ikke«. Der er også bred enighed om, at lærerne 
åbner mulighed for, at eleverne får indflydelse på undervisnin
gen, og at lærerne bruger forskellige arbejdsformer.

Mere end 3/4 mener, at skolen giver eleverne baggrund for 
stillingtagen til moralske spørgsmål og fremmer deres selv
stændighed og dømmekraft. Der er også almindelig enighed 

om, at skolen opdrager til demokrati. I praksis kniber det til 
gengæld, da over halvdelen af eleverne ikke føler, at de har 
nok medindflydelse i de ledende organer. Halvdelen mener 
også, at elevrådet er et skindemokrati. Der er overordentlig 
stor tilfredshed med Bacchus-festerne. Det er også tilfældet 
med de andre traditioner på skolen, som f.eks. fællesarrange
menter og morgensamlinger.

Om sig selv mener eleverne, at de møder velforberedte til 
timerne (85%), over 90% kommer til timerne. Hvad angår sel
ve timerne mener næsten 2/3, at der ikke er for megen uro. I 
den anden ende er der altså 1/3, som mener, at der er for 
megen uro. Alligevel er det et meget fint resultat i forhold til 
den eneste tilsvarende undersøgelse, som endnu kendes. 
Helt tosset ser det derimod ud, når 70% af eleverne erklærer, 
at de forbereder sig på andre fag i timerne. Så er det ikke så 
underligt, at de møder velforberedte!!

Selvom undersøgelsen giver stof til eftertanke og diskussi
oner, er hovedindtrykket, at eleverne stortrives samtidig med, 
at de proppes med lærdom og holdninger. De er glade ved at 
gå på den lille skole, hvor alle kender alle. Og selvom skolen 
kun fylder 15 år i år, opfattes den som fyldt med traditioner, 
som langt de fleste sætter meget højt.

Bjarne Sloth Christensen, Palle Birkholm, Nicolaj Kure, 3.b
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Dimissionsfest på Fjerritslev 
Gymnasium 1994
- fra forældretalen:

For nogle måneder tilbage ringede rektor Galmar til mig, og 
min første tanke var, da jeg hørte, hvem der havde ringet op, - 
»Jøsses, hvad har knægten nu præsteret???????«. Galmar 
opfattede dette lynhurtigt og sagde, at der ikke var noget galt 
med sønnen —. Men om jeg ikke havde lyst til at holde foræl
dretalen ved dette års dimissionsfest? Jeg, — jamen hvad 
skulle jeg dog kunne bidrage med, - var min første indskydel
se. Men Galmar har nogle gode overtalelsesevner, så jeg sag
de —JA.

På væggen hos mine bedsteforældre hang der en lille 
vejrstation. En simpel lille indretning med et smilende hoved, 
når vejret blev godt og solen skinnede, og et grædende ansigt, 
når vejret bød på rusk og regn. Jeg var som barn fascineret af 
denne vejrstation og bad tit til, at det smilende hoved kom 
frem, når vejret var såkaldt dårligt..

Men så enkelt er det jo slet ikke. De, der lever af, at der er 
en vekselvirkning i naturen, - her tænker sig bl.a. på landbru
get, - ønsker sig aldrig kun en vejrsituation. For at kunne nyde 

frugten af en indsats, - skal der noget til af begge dele.
Jeg tror på, at I har lært at livet - verden - ikke er enten sort 

eller hvidt - der er nuancer. Livet burde heller ikke kun være et 
egocentreret ræs, hvor den kloge narrer den mindre kloge, 
selv om man sommetider kunne få det indtryk, især her på det 
sidste, når man slår op i aviserne.

Det sociale fællesskab i vores familie bestod i, at vi spiste 
sammen, og derudover tog vi hensyn til det læsende medlem. 
Vi spurgte sønnen og vennerne, der kom i huset i disse hekti
ske måneder (af høflig interesse selvfølgelig): »Og hvad skal I 
så i gang med, når eksamen og sommerferien er overs
tået???«. Svaret var næsten altid det samme: »VI SKAL 
HAVE ET SABBATÅR, VI HAR KNOKLET I 3 ÅR«. Go’ idé. 
(Inderst inde strefjede tanken mig, hvem mon der havde størst 
behov for et sabbatår, den unge eller forældrene?). Nu vel, 
begge parter kan vel få glæde af sådan et tiltag, såfremt det 
drejer sig om en rejse. Men altså en god idé. Især hvis dette 
sabbatår bla. bruges til at tænke over, hvor heldig man er, for-

38



di ens evner rakte til en studentereksamen, og dermed få en 
ballast til at komme videre med.

Nogle samfundsgrupper vil fremover anse jer for at tilhøre 
den gruppe, der kaldes »de kloge«.

Samfundet har gjort det muligt for jer at nå det, I har nået i 
dag, og samfundet det er os alle sammen.

Jeg håber, at I fremover engang imellem får tid til at stop
pe op - tænke på, hvor heldige, I har været i forhold til andre 
og derved kommer til at virke til gavn for jer selv og andre. Så 
tror jeg på, at I får et rigt og godt liv.

På forældrenes vegne vil jeg gerne takke rektor, lærere og 
det øvrige personale på Fjerritslev Gymnasium for deres ind
sats over for vore unge i de sidste 3 år.

Til alle studenter 1994 fra Fjerritslev Gymnasium et hjerte
ligt tillykke med jeres foreløbige indsats og held og lykke frem
over.

Herbert Fischer



Gymnasiets opbygning og valgfag
Hvis du vil være sproglig, skal du inden optagelsen vælge 2 
sprog. Du kan vælge mellem fransk, spansk og tysk. Det 
ene af sprogene skal du have haft i folkeskolen. Vil du være 
matematiker, vælger du et af sprogene fransk, spansk, tysk. 
Du kan vælge fag til 4 blokke fordelt med 1 blok i 2.g og 3 i 
3.g. I hovedtræk er systemet således: Et valgfag kan enten 
være et fag på højt niveau 5 timer om ugen eller et fag på 
mellemniveau 4 timer om ugen.
På Fjerritslev Gymnasium forventer vi at have følgende fag 
på højt niveau:

2.g 3.g

Begge linjer:
Samfundsfag 5 5
Musik 5 5
Engelsk - 5*)
Tysk - 5
Fransk — 5
Spansk - 5
Biologi 5 5
Kun sproglig linje:
Matematik 5 5
Kun matematisk linje:
Matematik - 5
Fysik - 5
Kemi 4 5

*) Tilrettelægges forskelligt på de to linjer

Matematik for sproglige, samfundsfag, musik, biologi og 
kemi på højt niveau starter allerede i 2.g. Hvis man vælger 
et af disse fag i 2.g. er en af blokkene i 3.g altså på forhånd 
udfyldt, og der er således kun to valgmuligheder tilbage i 
3.g. Alle skal vælge mindst to fag på højt niveau. Hvis du er 
sproglig, skal et af dem være et sprog, hvis du er matema
tiker, skal et af dem være matematik, fysik, kemi, biologi 
eller samfundsfag.
Fjerritslev Gymnasium tilbyder flg. fag på mellemniveau:

Astronomi 
Billedkunst 
Biologi 
Datalogi 
Erhvervsøkonomi

Kemi *) 
Latin **) 
Matematik **) 
Musik 
Psykologi

Geografi Samfundsfag
Idræt Teknikfag

*) Kun matematisk linie
**) Kun sproglig linie
Alle fag har 4 timer om ugen i 2. eller 3.g.

Der kan vælges frit med følgende begrænsning:
Elever på matematisk linje, der vælger musik eller sam
fundsfag på højt niveau, skal have mindst ét naturvidenska
beligt fag, d.v.s. at disse elever skal vælge mindst ét af 
fagene matematik eller fysik på højt niveau, eller biologi, 
geografi eller kemi på mellemniveau.

Jens Friis Jørgensen

40



Gymnasiets opbygning
Matematisk linie

1.g 2. g 3. g

Kemi
Stimer Valgfag 

4-5 timer
Valgfag 

5 timer

Fysik
Stimer

Fysik
Stimer Valgfag 

StimerMatematik
Stimer

Matematik
5 timer

Valgfag 
4-5 timer

Engelsk
Stimer

Engelsk
4 timer

Musik
Stimer Oldtidskundskab 

Stimer

Biologi 
Stimer

Geografi 
Stimer Billedkunst

2 timer

Fransk, tysk 
eller spansk 

4 timer

Fransk, tysk 
eller spansk 

4 timer

Religion
Stimer

Historie 
StimerHistorie

Stimer
Historie
Stimer

Dansk
4 timerDansk

Stimer
Dansk 
Stimer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Sproglig linie
1g 2. g 3. g

Latin
Stimer Valgfag 

4-5 timer
Valgfag 

Stimer
Naturfag

Stimer

Naturfag
4 timer Valgfag 

StimerEngelsk
4 timer

Engelsk
4 timerFransk/spansk

4 timer Valgfag 
4-5 timer

Fransk/spansk
4 timerMusik

Stimer Oldtidskundskab
Stimer

Biologi
Stimer

Geografi
Stimer Billedkunst

2 timer

Fransk/tysk
4 timer

Fransk/tysk
4 timer

Religion
Stimer

Historie 
StimerHistorie

Stimer
Historie
Stimer

Dansk
4 timer

Dansk 
Stimer

Dansk 
Stimer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Idræt
2 timer

Fag, dererens 
for de to linier

Fag, der er forskellige 
for de to linier

Fag, dererens 
for de to linier

Fag, dererforskellige 
for de to linier 41



Studenter 1994:

3a:
Charlotte Andersen, Louise Baadsgaard Bruun, Malte Momm
sen Fischer, Katrine Gissel, Jeanette Eva Grøn, Merete 
Johannsen, Pia Brix Knudsen, Charlotte Kristensen, Lise Lan- 
ggaard, Anja Larsen, Nis Dyrskjøt Larsen, Tore Mosgaard 
Mogensen, Karina Odgaard Pedersen, Lotte Thue Pedersen, 
Thomas Lynge Rumph, Jimmy Skou, Morten Stefanou, Anne 
Sørensen, PerThodberg, Lobavan Heugten,

3x:
Nicolai Abildgaard, Stig Boye Andersen, Karen Andreasen, 
Claus Megård Dam, Christina Grau, Søren Tobberup Hansen, 
Frank Kvist Iversen, Mette Jensen, Rasmus Bjerre Johansen, 
Helge Kappel, Stine Helene Merrild Knudsen, Thomas Vester- 
gaard Laursen, Jonas Arkaluk Linnet, Anders Bay Breson 
Neumann, Dorthe Kathrine Nørmølle, Tine Mølholt Pedersen, 
Niels Anker Sloth, Rasmus Kirkegaard Sørensen, Trine Bisga- 
ard Thorsen

3y:
Jesper Teilberg Andersen, Lars Bennedsgaard Dahl, Nikolaj 
Primdahl Eriksen, Lotte Heshe, Rasmus Jakobsen, Tue Sten
holm Jakobsen, Lone Maria Jensen, Sanne Bjørndahl Kloster- 
gaard, Anders Korsbæk, Karsten Key Kristiansen, Mads Deg
nebolig Larsen, Rasmus Larsen, Per Dyrby Madsen, Dorthe 
Sand, Søren Christian Schgu, Morten Svenning Severinsen, 
Hans Peter Storvang, Solveig Bjerre Thomsen, Helle Thorhau- 
ge, Tanja Thorhauge, Søren Traberg
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Skolebestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium i 1994

Amtsrådsmedlem: Birthe Kvistgaard Lærerrepræsentanter:
Johannes Sørensen Havremarken 41 Carsten Sørensen
Kystvejen 5, Øster Hurup 9690 Fjerritslev Jens Friis Jørgensen
9560 Hadsund tlf. 98 21 30 85
tlf. 98 58 84 60 TA P-repræsentant:

Frank Viborg Erik Pedersen
Udpeget af kommuneforeningen: Sønderport 6
Karlo Jensen 9670 Løgstør Elevrepræsentanter:
Højskolevej 5 tlf. 98 67 24 20 Mette Hansen - Signe Bro
9440 Åbybro
tlf. 98241363 (priv.) Tilforordnet:

tlf. 98241099 (arb.) Udpeget af Rektor Henning Galmar

Forældrerepræsentanter:
bestyrelsen:
Niels-Ole Arndt Suppleant forældre:

Viggo Bækgaard Østerbrogade 26 Bodil Sørensen

Vestergade 24 9670 Løgstør Drosselvej 4, 9440 Åbybro

9460 Brovst tlf. 98 67 23 88 tlf. 98 24 31 99

tlf. 98 23 19 20
Peter Roed Suppleant lærere:

Eva Jungersen Migatronic A/S Per Halsboe-Larsen

Løvsangervej 7 Aggersundvej 33
Suppleant amtsråd:9440 Åbybro 9690 Fjerritslev

tlf. 98 24 20 13 Tlf. 98 21 21 11 Hanne Thygesen
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Skolens personale

Dorte Alstrup (Al) 
adjunk, mus 
98 98 24 36

Jens Andersen (JA) 
lektor, geo 
97 74 61 98

Peter Johannes 
Andersen (PA) 
lektor, fys, kem, nat.fag 
98 21 34 43

Olfert Andreasen (OA) 
lektor, fys, mat, nat.fag, 
ledende inspektor 
98 67 65 90

Elsebeth Gabel
Austin (Au) 
adjunkt, eng 
98 31 46 46

Pernille Bogø Bach 
adjunkt, mus, psyk. 
98 88 41 56

Palle Birkholm (PB) 
lektor, his, samf.fag 
98 21 72 98

Peter Winther
Carlsen (PC) 
adjunkt, eng, bibliotekar 
98 21 23 37

Bjarne Sloth Christensen 
(BC) lektor, samf.fag, 
his, erhv. øk, datavejl.
98 21 30 30

Lene Mogensen 
Christensen (LM) 
adjunkt, kemi, idr. 
98 22 51 08
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Anna-Grethe Dalum 
(AD) skolesekretær 
98 21 18 77

Lone Als Egebo (LE) 
adjunkt, bio 
98 68 14 28

Ole Fuglsang (OF) 
lektor, fys, mat, nat.fag 
98 21 33 44

Henning Galmar (G) 
rektor, rel, old, lat 
98 21 25 90

Hans Gregersen (HG) 
adjunkt, rel, old, lat 
98 21 28 85

Per Halsboe-Larsen 
(PH) lektor, tysk, idr, 
studievejleder 
98 21 32 90

Hans Jørgen Hansen 
(HH) adjunkt, fys, mat 
98 22 52 36

Bjarne Heebøll-Holm 
(BH) lektor, bio, idr, 
inspektor 
98 67 40 44

Alice Jacobsen (AJ) 
adjunkt, mus 
98 11 40 17

Lucia Fernandez
Jarl (LJ) 
adjunkt, spansk 
97 99 12 10
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Henning Johannsen 
(Jo) lektor, his, fra, 
datavejleder 
98 21 37 14

Lars Jødal (Jø) 
adjunkt, fys, 
datavejleder 
98 21 32 42

Jens Friis Jørgensen 
(JJ) lektor, mat, datalogi, 
studievejleder 
98 22 13 12

Kaj Fjendbo Jørgensen 
(Fj) lektor, kern, fys, 
mat, tekn.fag, nat.fag 
98 21 23 25

Kell Commerau 
Madsen (KM) 
adjunkt, fra, spansk, lat 
98 21 37 25

Carla Mark (CM) 
skolesekretær 
98 23 14 43

Kirsten Bay Nielsen 
(KB) adjunkt, fra 
98 21 73 75

Kirsten Thomsen Olesen 
(Ol) lektor, his, rel, old, 
inspektor 
98 21 23 26

Erik Pedersen (EP) 
pedel
98 21 24 14

John Pedersen (JP) 
pedelmedhjælper 
98 21 24 85
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Christine Ulrike 
Petersen (CP) 
adjunkt, tysk 
98 21 26 31

Dunne Magnella 
Plenge (DP) 
lektor, dan, idr 
98 67 11 41

Anne Steensen (AS) 
lektor, dan, idr 
98 21 59 07

Sten Stenbæk (St) 
lektor, eng, lat 
98 21 26 56

Carsten Sørensen (CS) 
adjunkt, dan, billedk.
98 11 36 39

John Thomsen (JT) 
lektor, bio, idr 
98 21 30 85

Lilly Irene Thomsen 
(LT) lektor, dan, fra 
97 99 16 96

Peter Wemmelund 
(PW) lektor, dan, fra 
97 91 01 87

Birgitte Wernberg- 
Møller (BW) 
adjunkt, tysk, fra 
98 23 20 06
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Redaktion: Bjarne Heebøll-Holm (ansvarshavende) og Elsebeth Gabel Austin 
Fotos: Elever, lærere og Fjerritslev Avis
Omslag: Brakmark i juli. Foto: Biofoto: Elvig Hansen
Tryk: Fjerritslev Avis Offset



.. næring har givet hver enkelt 
blomst mulighed for at udvikle 
sine egenskaber og særpræg. 
Den vil vokse og udvikle sig, 
olive stærk og flot 
- en lille, men vigtig 
brik i den storslåede natur...

(FG-elev)
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