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TIL VESTHIMMERLANDS 
GYMNASIUM  OG  HF

Verden	har	været	godt	og	grundigt	 lukket	det	seneste	år.	
Både	 butikker,	 forlystelser	 og	 rejser	 har	 været	 underlagt	
restriktioner.	Også	på	gymnasiet	har	vi	oplevet	gentagne	
nedlukninger	 og	 genåbninger.	 Til	 tider	 er	 det	 gået	 rigtig	
stærkt,	og	de	sundhedsfaglige	retningslinjer	har	ændret	sig	
flere	gange	om	ugen.	I	andre	perioder	er	tiden	gået	uende-
lig	langsomt,	og	dagene	er	gledet	over	i	hinanden	uden	at	
sætte	sig	tydelige	spor.

Eleverne	og	 lærerne	på	Vesthimmerlands	Gymnasium	og	
HF	har	taget	det	hele	i	stiv	arm!	De	har	savnet	hverdagen	
og	kæmpet	med	afsavnet,	men	de	har	været	omstillings-
parate	i	en	grad,	jeg	aldrig	havde	forestillet	mig,	der	skulle	
blive	brug	for.	De	studenter,	vi	udklækker	i	år,	har	samme	
høje	faglighed	som	tidligere	års	studenter	-	ja,	faktisk	tror	
jeg,	 at	 den	 atypiske	 undervisning	 har	 udvidet	 deres	 stu-
dentereksamen.	 Studenterne	 er	 blevet	 robuste	 og	 ved,	
hvordan	de	skal	navigere	i	en	verden,	hvor	kravene	til	dem	
ændres	hyppigt.	Og	selvom	de	i	perioder	har	været	"i	sky-
en",	så	er	de	fagligt	klædt	på	til	videreuddannelse.

Heldigvis!	For	er	der	noget,	det	forløbne	år	har	lært	os,	så	
er	det,	 at	 vi	 har	brug	 for	uddannelse	og	mennesker,	 der	
vil	fordybe	sig.	Det	er	en	af	hjørnestenene	i	vores	stærke	
måde	at	tackle	pandemien	på.	På	utrolig	kort	tid	er	der	ud-
viklet	vacciner,	og	rigtig	mange	forskningslaboratorier	har	
stillet	 hardware	 og	menneskelig	 ekspertise	 til	 rådighed	 i	
vores	kamp	mod	COVID-19.	Og	det	har	battet.	Jeg	tør	ikke	
tænke	på,	hvor	vi	havde	været,	hvis	 ikke	det	var	 sket.	Vi	

kan	i	hvert	fald	se	tilbage	
i	 tid	 og	 konstatere,	 at	
vaccinen	mod	pest	var	
flere	hundrede	år	un-
dervejs.	Det	 fortæller	
jo	 tydeligt,	 at	 uddan-
nelse frem mod mere 
viden	betaler	sig.

Trods	 alle	 udfordringer-
ne	har	det	sidste	år	lært	os	
utrolig	 meget.	 På	 gymnasiet	
har	vi	for	alvor	fået	øjnene	op	for,	at	
vores	faste	rutiner	og	traditioner	faktisk	godt	kan	ændres	
med	et	rigtig	fint	resultat	som	følge.	Sidste	sommer	sprang	
vores	studenter	ud	på	en	fuldstændig	coronasikker	måde	
med	syv	dimissioner	fuld	af	nærhed	og	festligheder	trods	
afstand.	 Det	 er	 en	 succes,	 som	 vi	 bestemt	 ikke	 vil	 være	
kede	af	at	gentage	fremover.	Vi	har	ændret	vaner,	og	det	
er	ikke	til	det	dårligere.

Men	nogle	traditioner	vil	vi	holde	godt	fast	i.	Vi	glæder	os	
rigtig	meget	til	at	kunne	byde	velkommen	til	nye	elever	i	
august,	og	vi	håber	utrolig	meget	på,	at	vi	kan	gøre	det	
på	den	helt	traditionelle	måde	med	VHG-løb	og	klassein-
tro.	Og	så	ser	vi	forhåbentlig	ind	i	et	år,	hvor	nærhed	og	
sociale	 fællesskaber	 i	 det	 fysiske	 klasserum	 igen	 bliver	
hverdagen.

Jette Rygaard, rektor

Anna, Signe og Margrethe fra 3s passer godt på vores kære "Ib", som desværre ikke kan blive vaccineret, selvom han er en ældre herre...

VELKOMMEN
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Onsdag	den	12.	august	var	det	præcist	60	år	siden,	at	un-
dervisningen	 på	 Vesthimmerlands	 Gymnasium	 startede.	
Ganske	 vist	 under	 lidt	 primitive	 forhold,	 idet	 det	 første	
hold	på	knap	50	elever	var	henvist	til	lånte	lokaler	på	Aars	
Skole,	hvor	en	ny	tilbygning	netop	var	taget	i	brug.	Derved	
kunne	gymnasiet	 få	til	huse	 i	den	gamle	bygning,	der	gik	
under	navnet	1905-afdelingen,	og	først	i	3.g	flyttede	gym-
nasieeleverne	ind	i	den	nyopførte	bygning	på	Jyllandsgade	
52.

Indtil	1960	havde	de	unge	fra	området,	der	ønskede	at	gå	
i	gymnasiet,	måttet	tage	til	f.eks.	Aalborg	eller	Viborg.	Det	
var	der	selvsagt	kun	en	 lille	del	af	dem,	der	gjorde,	men	
med	mekaniseringen	af	landbruget	og	affolkningen	på	lan-
det	var	der	basis	for	at	gøre	noget	ekstraordinært	for	intel-
ligensreserven	i	f.eks.	Vesthimmerland.	

Det	var	der	et	fremsynet	sogneråd	i	Aars,	der	havde	forstå-
else	for,	og	det	havde	nedsat	et	udvalg	til	at	arbejde	med	

planerne.	 En	 udsendt	 delegation	 med	 borgmesteren	 og	
kæmneren	i	spidsen	fik	overbevist	den	radikale	undervis-
ningsminister	 Jørgen	Jørgensen	om,	at	der	var	hold	 i	øn-
sket	om	at	bygge	et	sognekommunalt	gymnasium	 i	Aars.	
Det	 skulle	 hurtigt	 vise	 sig,	 at	 de	 havde	 set	 rigtigt.	 Inden	
længe	steg	ansøgertallet	til	det	nye	gymnasium	kraftigt,	og	
det	blev	senere	nødvendigt	at	udvide	kapaciteten.

Første	skoledag	2020	mødte	således	ca.	160	nye	forvent-
ningsfulde	elever	op;	116	stx-elever	og	43	hf-elever.	Til	for-
skel	fra	pionererne	fra	1960	var	der	en	masse	ældre	elever	
til	at	tage	godt	imod	de	nye	og	vise	dem	til	rette.	

Dagen	foregik	i	fuld	sol	og	med	masser	af	aktiviteter:	rund-
visning,	fotografering,	frokost	og	"Tour	de	VHG",	som	brag-
te	eleverne	rundt	på	gymnasiet,	men	også	omkring	i	Aars	
by,	bl.a.	Ungehuset	HOTSPOT	og	Vesthimmerlands	Muse-
um	 og	Museumsforening.	 Vores	 søde	 elevambassadører	
sørgede	for	at	give	eleverne	en	varm	velkomst!

VHG TAGER IMOD NYE ELEVER FOR 60. GANG
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Det	har	i	mange	år	været	en	tradition,	at	1.g-klasserne	ta-
ger	til	Livø	på	en	3-dages-introtur.	Livø	Feriecenter	danner	
nemlig	gode	rammer	for	sådan	en	tur:	der	kan	indkvarteres	
og	leveres	mad	til	mange	mennesker,	og	der	er	god	plads	
til	udendørs	aktiviteter.	 Introturens	program	består	af	en	
blanding	af	sociale	og	faglige	aktiviteter,	og	normalt	blan-
des	elever	fra	de	forskellige	klasser	for	at	sikre	en	god	in-
tegration	på	tværs	af	årgangen.	Dette	var	dog	anderledes	
i	år,	hvor	forholdsreglerne	mod	spredning	af	Corona-virus	
satte	sit	præg	på	turen.

Håndsprit	og	mundbind	var	fundet	frem,	da	eleverne	onsdag	
den	26.	august	gik	ombord	i	busserne	i	Aars	for	at	køre	mod	
Rønbjerg.	Også	under	færgeoverfarten	fra	Rønbjerg	til	Livø	
var	 alle	 iklædt	 de	 efterhånden	 almindelige	 lyseblå	mund-
bind.	De	faglige	aktiviteter	blev	udført	klassevis,	og	kun	når	
eleverne	opholdt	sig	udendørs,	var	de	sammen	på	tværs	af	
klasser.	Overalt	 i	husene	var	der	 stillet	håndsprit	 frem,	og	
alle	blev	jævnligt	mindet	om	at	bruge	det.	Ved	spisning	blev	
maden	udleveret	til	hver	enkelt	elev	af	de	handskeklædte	
klassekammerater,	som	var	ansvarlige	for	måltidet.

Ingen	kunne	således	være	i	tvivl	om,	at	alt	blev	sat	ind	på	at	
hindre	spredningen	af	Corona-virus,	men	ingen	af	tiltage-
ne	formindskede	elevernes	gå-på-mod	og	entusiasme	i	for-
hold	til	turens	aktiviteter.	Der	var	god	stemning,	både	når	
der	skulle	laves	naturvidenskabelige	undersøgelser,	når	en	
af	turens	lærere	gav	danseundervisning	på	Livøs	hovedga-
de,	og	når	der	skulle	bages	snobrød	ved	bålet.	

Et	af	 turens	højdepunkter	var	afholdelsen	af	de	 såkaldte	
Livø-games	om	torsdagen.	Her	kom	VHG’s	hold	af	elevam-
bassadører	fra	3.	g	til	Livø	for	at	 lede	dysten	mellem	for-
skellige	hold	af	1.g’ere	i	sjove	discipliner	som	fx	blindefan-
geleg	og	diverse	stafetter	med	samarbejdsøvelser.	

Inden	afgang	om	fredagen	blev	der	også	tid	til	en	ø-eks-
pedition,	hvor	eleverne	klassevis	blev	sendt	ud	på	en	rask	
gåtur	på	øens	stier	og	veje.	Eleverne	kunne	følge	ruten	via	
en	app	på	deres	telefon,	og	ved	indlagte	poster	fik	de	stil-
let	forskellige	spørgsmål,	som	skulle	besvares,	inden	næste	
etape	blev	vist.	Teknikken	drillede	lidt	for	nogen	undervejs,	
men	sådan	er	det	jo	i	ødemarken.

Efter	 tre	 gode	dage	på	 Livø	 kunne	alle	 tage	med	 færgen	
tilbage	til	fastlandet	til	en	velfortjent	weekend.	Tak	til	alle	
elever	for	at	bidrage	til	den	gode	tur	med	godt	humør	og	
engagement.

Livlige Livø:

76
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ENERGISKE ELEVER PÅ INTENS INTROTUR
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To	 dage	 i	 august	 var	 skoledagen	 ikke,	 som	 den	 plejer	
at	 være	 for	 eleverne	 i	 1p	 og	 1q.	 Her	 stod	 der	 innovati-
on	og	iværksætteri	på	skemaet,	 idet	gymnasiet	havde	ta-
get	 imod	Region	Nordjyllands	tilbud	om	-	via	UCN	-	at	få	
en	konsulent	ud	til	en	workshop	for	at	lære	de	unge	om	de	
innovative	processer,	som	f.eks.	går	forud	for	skabelsen	af	
en	virksomhedsidé	og	et	virksomhedskoncept.	Samtidig	fik	
hf-eleverne	styrket	deres	kompetencer	inden	for	problem-
løsning,	samarbejde	og	omsætning	af	idé	til	handling.

Det	 var	 konsulenten	 Lise	 Kjærgaard,	 der	 styrede	 slagets	
gang;	 torsdag	 i	 1p	 og	 fredag	 i	 1q.	 Eleverne	 skulle	 starte	
med	 at	 tænke	 på	 nogle	 problemer	 i	 deres	 dagligdag,	 og	
det	var	måske	ikke	så	indlysende,	som	hvis	der	havde	væ-
ret	tale	om	en	faglig	sammenhæng,	som	deltagerne	havde	
arbejdet	med	i	forvejen.	

Men	 det	 lykkedes	minsandten	 for	 oplægsholderen	 at	 få	
nogle	 problemstillinger	 frem	 i	 lyset.	 I	 1q	 f.eks.	 følgende	
emner:	En	måde,	så	man	undgår	sand,	der	klistrer	på	ens	
solcreme,	en	spray,	som	sikrer,	at	andre	holder	afstand	til	
en,	en	mobil-oplader,	som	kører	på	solceller	og	energi	fra	
CO2,	og	så	dagens	vinder:	Et	produkt,	som	erstatter	toilet-
papir.	 I	1p	var	dagens	vinder	en	gruppe,	der	havde	 lavet	
en	app,	som	kunne	låse	døren	op,	hvis	man	havde	glemt	
sin	nøgle.

Efter	at	problemerne	var	blevet	formuleret,	gik	grupperne	
i	gang	med	en	 idéfase.	Sidst	på	dagen	skulle	eleverne	så	
fremlægge	det	endelige	produkt	for	dommerkomitéen,	og	
ved	dagens	afslutning	var	eleverne	og	de	involverede	læ-
rere,	Karina	Rohde,	Lisbeth	Bæk	Eriksen	og	Thomas	Asaa,	
enige	om,	at	dagene	havde	været	både	sjove	og	lærerige.

IN
N

O
V

A
T

IO
N

 P
Å

 S
K

E
M

A
E

T

HF-ELEVER LÆRTE 
AT TÆNKE

Tirsdag	den	15.	september	var	alle	elever	og	deres	lærere	
i	1.g	inviteret	til	hyggelig	"klassecafé"	på	gymnasiet,	så	de	
kunne	blive	rystet	lidt	sammen	og	lære	hinanden	bedre	at	
kende.	

Aftenen	stod	på	klassevis	hygge	med	masser	af	forskellige	
brætspil,	dejligt	hjemmebag	og	 ikke	mindst	fine	miksede	
(alkoholfrie)	drinks	fra	pop-up	baren	som	prikken	over	i'et.

EN HYGGELIG AFTEN 
FOR 1.G ELEVERNE

UD AF BOKSEN

En	kold	og	mørk	aften	i	oktober	var	en	flok	elever	fra	VHG’s	
kulturklub	og	 lærerne	Lone	Hindsgaul	og	Lene	Bisgaard	 i	
Aars	Teater	Bio	for	at	se	Thomas	Vinterbergs	nye	film	Druk.

Kulturklubben	er	et	frivil-
ligt	 tilbud	 til	 alle	 elever.	
VHG	 betaler	 altid	 billet-
terne,	 og	 man	 sørger	
selv	 for	 transport.	 Des-
værre	blev	det	ikke	til	så	
mange arrangementer 
med Kulturklubben det-
te	skoleår	pga.	Corona,	
men de vender stærkt 
tilbage	næste	år!

DRUK PÅ PLAKATEN
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Fredag	 den	 30.	 oktober	 var	 det	 "skiftedag"	 på	 VHG:	 De	
fem	grundforløbsklasser,	som	de	nye	gymnasieelever	efter	
sommerferien	 ganske	 vilkårligt	 var	 blevet	 optaget	 i,	 blev	
opløst,	og	i	stedet	oprettedes	studieretningsklasserne	1a,	
1k,	1s,	1u	og	1x.

Det	skete	omkring	kl.	9.00,	efter	at	eleverne	 i	den	 første	
lektion	 var	mødt	 op	 i	 deres	 grundforløbsklasse,	 hvor	 de	
spiste	morgenmad	sammen	og	sagde	farvel	til	hinanden.	
Efter	 at	 de	nye	 klasser	 var	 formeret,	 gik	 resten	 af	 freda-
gen	med	at	udarbejde	præsentationer	af	hinanden,	lave	et	
kommunekort	over,	hvor	klassekammeraterne	bor	samt	en	
fødselsdagskalender.	 Alt	 sammen	 styret	 af	 teamlærerne.	
Dagen	blev	rundet	af	med	sandwich.	

Før	 i	tiden	havde	de	nye	elever	valgt	studieretning	 inden	
optagelsen	på	gymnasiet.	Dermed	skulle	vores	skemalæg-
ger,	Carsten	Poulsen,	kun	i	sving	en	enkelt	gang.	Som	det	er	
nu,	har	han	først	lagt	ét	skema	inden	skolestart,	og	sidst	i	
oktober	har	han	så	igen	en	travl	periode	med	at	få	skemaet	
for	de	nye	klasser	klar	til	1.	november,	efter	at	eleverne	har	
valgt	studieretning.

Samtidig	 har	 han	 i	 løbet	 af	 grundforløbet	 måttet	 ske-
malægge	 en	 række	 ”studieretningsdage”,	 hvor	 de	 fem	

grundforløbsklasser	blev	delt	op	 i	grupper	på	 fem,	der	
blev	sat	sammen	på	tværs	af	hele	årgangen	i	et	sindrigt	
turnussystem,	så	hver	elev	har	haft	lejlighed	til	at	arbej-
de	med	nogle	af	de	studieretninger,	de	har	været	inte-
resserede	i.

Det	har	heller	ikke	været	let	for	rektor	Jette	Rygaard	at	få	
elevernes	ønsker	og	klassedannelsen	til	at	gå	op	i	en	hø-
jere	enhed.	Hun	har	måttet	operere	med	”papegøje-klas-
ser”,	altså	klasser	med	elever	fra	forskellige	studieretnin-
ger,	der	læser	nogle	fag	sammen	og	i	andre	lektioner	har	
forskelligt	 program.	 I	 den	 nye	 1a	 er	 der	 således	 elever	
fra	 studieretningerne	 "Sprog	 og	 Kultur"	 og	 "Musik	 og	
Kreativitet".	 1k	 rummer	 kun	 studieretningen	 "Sundhed	
og	Biotek"	og	1s	og	1u	har	studieretningen	"Samfund	og	
Verden".	Den	slags	elever	findes	der	også	nogle	af	i	”pa-
pegøjeklassen”	1x,	der	desuden	har	elever	fra	studieret-
ningen	"Natur	og	Videnskab"	med	enten	fysik	eller	kemi	
som	valgfag.

Så	alle	har	fået	deres	ønsker	opfyldt,	og	efter	de	afholdte	
prøver	i	henholdsvis	almen	sprogforståelse	(ap)	og	naturvi-
denskabeligt	grundforløb	(nv)	kan	arbejdsroen	i	studieret-
ningerne	nu	sænke	sig.	Skemalæggeren	CP	har	også	 fået	
en	normal	arbejdsdag	igen!

SKIFTEDAG PÅ VHG
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Nogenlunde	ved	samme	tid	sidste	år	blev	nogle	VHG-ele-
ver	og	tre	af	deres	naturvidenskabelige	lærere,	Finn	Steen-
berg	 Norre,	 Anne	 Becher	 og	 Frederik	 Faarvang	 Hansen,	
enige	om	at	mødes	et	antal	eftermiddage	efter	skoletid	for	
at	dyrke	deres	fælles	passion:	at	lave	forsøg	og	mærkelige	
eksperimenter.	Det	blev	en	stor	succes,	så	nu	genoptages	
aktiviteten.

Første	session	handlede	om	”Pocket	Rockets”.	Bag	denne	
betegnelse	gemmer	der	sig	 faststof-raketter.	Pocket	rock-
ets	er	fremstillet	af	hylsteret	af	en	kuglepen,	og	de	er	fyldt	
af	en	blanding	af	zinkpulver	og	svovl.	Under	kyndig	vejled-
ning	af	kemilærer	Finn	Steenberg	Norre	blev	de	antændt	
ved	en	hjemmebygget	elektrisk	antændelsesmekanisme.

Næste	uges	emne	var	”verdens	vigtigste	metal”	også	med	
Finn	 ved	 roret.	 Herefter	 var	 temaerne	 "tang",	 "vindmøl-
ler",	 "sjov	med	 tøris",	 "flydende	 nitrogen",	 "trafiklys"	 og	
"cremer	og	 kosmetik",	men	de	blev	desværre	aflyst	pga.	
Corona.

Juleafslutningen	på	sidste	skoledag	 i	december	blev	des-
værre	aflyst	pga.	Corona,	men	forinden	blev	der	 julehyg-
get,	klippet	og	klistret	og	sunget	julesange	i	stor	stil	rundt	
omkring	på	gymnasiet.

Én	morgen	 blev	man	mødt	 af	 dejlig	 julemusik	 leveret	 af	
VHGs	 husorkester	 og	 der	 var	 lagt	 lidt	 chokolade	 frem	til	
de	hurtige.	Til	Sankta	Lucia	overraskede	HEBE	med	et	flot	
Luciaoptog!

Og	lige	inden	juleferien	fik	vi	en	dejlig	julehilsen	fra	1a	MU,	
som	havde	indspillet	"Cold	December	Night"	-	hør	den	her:	
https://youtu.be/gSE7c5ZcMuM.

ULEHYGGE, 
ULEKLIP OG 
ULESANG

VIDENSKABELIGE 
EFTERMIDDAGE 
GENOPSTÅR
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TV-	 og	 radioværten	 Peter	 Falktoft,	 der	 måske	 er	 særligt	
kendt	 for	 radioprogrammet	 ”Monte	Carlo”	og	podcasten	
"Her	Går	Det	Godt",	gæstede	VHG	først	på	skoleåret.

Anledningen	var,	at	der	skulle	fokus	på	rygning.	Igen	igen,	
havde	man	nær	sagt.	For	det	er	 langt	 fra	 første	gang,	en	
ungdomsuddannelse	retter	fokus	mod	rygningens	uheldi-
ge	konsekvenser.	Peter	Falktoft	er	dermed	ikke	kun	oppe	
imod	de	stærke	kræfter,	cigaretindustrien	udgør,	men	også	
de	unge	menneskers	næsten	naturlige	lyst	til	at	lukke	ører-
ne,	når	der	er	forbud	og	skræmmekampagne	i	luften.

I	2019	lavede	Peter	Falktoft	en	podcast	til	P1	kaldet	”Dan-
marks	Dræber	#1”.	Han	ville	egentlig	have	kaldt	den	”Jeg	
fucking	hader	rygning”,	men	den	overskrift	gik	ikke	på	P1.	
Det	blev	til	en	serie	af	fem	programmer,	som	i	dagens	an-
ledning	blev	kogt	ned	til	én	time.

Peter	kom	man	hurtigt	på	fornavn	med,	da	han	helt	natur-
ligt	og	i	øjenhøjde	talte	til	og	med	folk	i	salen.	Han	fremlag-
de	fra	starten,	at	han	hverken	ville	forsøge	at	tale	ned	eller	
op	til	forsamlingen,	men	blot	være	sig	selv	med	det	sprog,	
han	nu	engang	bruger.

Han	forklarede	også,	at	det	egentlig	er	synd,	at	man	ikke	
sender	 eksperterne	 ud	 for	 at	 forklare	 sammenhængene,	
men	at	alle	tidligere	initiativer	peger	på,	at	det	ikke	virker.	
Danskere	 gider	 ikke	 lytte	 til	 eksperter,	 og	 i	 en	 sammen-
hæng	med	 advarsler	mod	 rygning	 endda	 slet	 ikke.	 Peter	
var	nu	sendt	ud	som	en	trojansk	hest,	der	havde	samme	
budskab	 som	eksperternes,	men	 indpakningen	 var	 jo	 en	
ganske	 anden.	 Tilsvarende	 bedyrede	 Peter	 også,	 at	 hans	
oplæg	ikke	ville	være	en	times	skræmmekampagne,	for	det	
er	beviseligt	heller	ikke	ret	effektivt.

DANMARKS 
DRÆBER #1

Alligevel	kom	der	mange	fakta	på	bordet,	som	hvis	de	ikke	
skræmmer,	så	er	de	al	fald	til	at	tage	og	føle	på.	Peter	Falk-
toft	fremhævede,	at	globalt	er	ca.	750.000	mennesker	p.t.	
døde	pga.	COVID-19.	Det	er	forfærdeligt,	og	det	er	ikke	små-
ting,	der	sættes	i	værk	for	at	styre	pandemien.	Måske	ender	
vi	trods	tiltagene	alligevel	med	1.000.000	døde	inden	årets	
udgang.

Så	kom	pointen:	Hvert	år	dør	7.000.000	mennesker,	hvor	
rygning	er	en	relateret	årsag.	Man	kan	jo	ikke	sige,	at	der	
overhovedet	ikke	gøres	noget	for	at	undgå	dette,	men	hvis	
vi	havde	en	pandemi,	der	hvert	år	kostede	7.000.000	men-
neskeliv,	så	ville	vi	 formodentlig	gøre	mere	for	at	stoppe	
denne,	 end	 hvad	 der	 bliver	 gjort	 for	 at	 stoppe	 rygning.	
Tænk	hvis	man	kunne	købe	for	55	kr.	COVID-19	i	kiosken.	
En	absurd	tanke.	Men	man	kan	købe	en	pakke	cigaretter.	
Det	burde	måske	også	være	absurd?

Flere	fakta:	Hver	dag	starter	40	unge	danskere	med	at	ryge	
i	Danmark.	26%	af	de	danske	gymnasielever	ryger	dagligt	
eller	lejlighedsvist.	13.600	danskere	dør	hvert	år,	hvor	årsa-
gen	kan	relateres	til	rygning	(ca.	6.000	dør	med	relation	til	
manglende	motion	og	2.900	med	relation	til	alkohol).		På	
trods	af	dette	er	rygning	tilsyneladende	stadigvæk	til	en	vis	
grad	forbundet	med	ungdom,	oprør,	uafhængighed	og	det	
at	være	”cool”.

Cigaretindustrien	bruger	ifølge	Peter	Falktoft	enorme	sum-
mer	for	at	bidrage	til	denne	opfattelse,	skønt	egentlig	re-
klame	 for	 deres	 produkt	 er	 forbudt.	 Eksempelvis	 starter	
rigtigt	mange	unge	med	at	ryge	på	en	festival	(eller	ople-
ver	et	tilbagefald	her).	Og	Roskildefestivalen	ville	da	også	
hænge	 økonomisk	 dårligt	 sammen	 uden	 den	 støtte,	 der	
kommer	fra	cigaretindustrien.

Men	når	cigaretsælgere	mister	7	mio.	kunder	(eller	ex-kun-
der)	årligt,	fordi	de	dør,	så	skal	der	jo	også	hverves	mange	
nye	kunder	for	at	holde	tobakshjulene	i	gang.	Når	man	så	
dertil	 lægger,	at	det	afhængighedsskabende	stof,	nikotin,	
ikke	er	en	naturlig	ingrediens	i	tobak,	men	netop	er	tilsat,	
så	forekommer	det	både	kynisk	og	beregnende.

Staten	får	årligt	4	milliarder	kroner	ind	via	skatter/afgifter	
på	salget	af	 cigaretter,	men	det	koster	 sundhedsvæsenet	
14-18	milliarder	at	behandle	for	de	dårligdomme,	rygning	
kan	forårsage.	Vi	behøver	altså	ikke	ryge	for	at	redde	den	
danske	statskasse.

Peter	Falktoft	kom	med	mange	flere	perspektiver	og	argu-
menter,	som	mange	af	os	og	de	unge	måske	allerede	godt	
kender,	men	han	gjorde	det	kontant,	empatisk	og	ganske	
uden	filter.	Måske	nåede	han	 sit	mål:	At	 bare	 én	 i	 salen	
holder	op	med	at	ryge	eller	aldrig	får	begyndt.
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Anders	 Ladekarl,	 Røde	 Kors’	 generalsekretær	 i	 Danmark,	
holdt	tirsdag	ikke	bare	én,	men	hele	to	fællestimer	for	ele-
ver	og	lærere	på	VHG	med	overskriften	”Altid	til	stede”.

Det	foregik	d.	1/9	i	ALFA’s	koncertsal,	og	for	at	mindske	smit-
terisikoen	med	Covid-19	blev	fællestimen	dubleret,	så	der	
var	god	afstand	mellem	tilhørerne.	Det	havde	imidlertid	in-
gen	 indflydelse	på	Anders	Ladekarls	engagement	 i	dagens	
emne:	Fortællingen	om	organisationen	Røde	Kors.	Det	sid-
ste	hold	fik	lige	så	medrivende	et	foredrag	som	det	første.

Han	lagde	ret	så	dramatisk	ud	med	at	vise	små	filmklip	fra	
nogle	 af	 verdens	brændpunkter	den	 seneste	tid,	 en	eks-
plosion	i	Beiruts	havn	for	knap	en	måned	siden	og	krigen	i	

Syrien,	hvor	frivillige	fra	Røde	Kors	havde	gjort	en	forskel.	
Dette	 for	 at	 illustrere	 formålet	 med	 Røde	 Kors:	 Altid	 at	
være	til	stede.	I	192	lande	er	der	13	millioner	frivillige.

Derefter	fulgte	historien	om	en	forudseende	mand,	schwei-
zeren	Henry	Dunant,	der	efter	at	have	oplevet	krigens	ræds-
ler	i	Solferino	i	Italien	under	slaget	mellem	Napoleon	d.	3.'s	
franske	 tropper	 og	 kejserriget	Østrig-Ungarn	organiserede	
hjælp	til	de	sårede	og	dermed	lagde	grunden	til	Røde	Kors.

I	den	forbindelse	affattede	han	en	konvention	på	én	side,	
som	otte	lande	skrev	under	på,	heriblandt	Danmark.	Det	
skulle	blive	forløberen	for	Genève-konventionerne,	der	er	
opkaldt	efter	Dunants	hjemby.	Ladekarl	kunne	i	den	forbin-

delse	oplyse,	at	der	på	Dybbøl	står	en	mindesten	for,	at	det	
var	her,	Røde	Kors	for	første	gang	var	i	aktion	under	krigen	
i	1864.	Dette	var	særligt	relevant	for	nogle	af	eleverne,	der	
senere	i	efteråret	skulle	på	ekskursion	til	Sønderjylland.

Derefter	vendte	generalsekretæren	tilbage	til	nutiden	og	
gav	nogle	personlige	beretninger	om	stærke	frivillige,	han	
havde	 mødt	 i	 organisationen	 Den	 internationale	 Røde	
Kors-	og	Røde	Halvmåne-bevægelse	 (som	oftest	blot	kal-
det	Røde	Kors).	F.eks.	Samia	på	29	år,	der	 ledte	en	sund-
hedsklinik	under	jorden	i	et	gammelt	garageanlæg	i	Syrien	
med	fare	for	sit	eget	liv.	I	dag	er	den	jævnet	med	jorden,	
men	Samia	fortsætter,	i	dag	som	ambulancefører.

Anders	Ladekarl	var	også	 inde	på	 forholdene	 i	al-Hol	 lej-
ren	 i	Syrien,	”verdens	værste	flygtningelejr”,	der	rummer	
40.000	børn	 fra	70	 forskellige	 lande,	herunder	Danmark,	
fordi	 nogle	 kvinder	 naivt	 er	 blevet	 forblindet	 af	 Islamisk	
Stat.	 Men	 hvad	 med	 børnene?	 Generalsekretæren	 slog	
fast,	at	Røde	Kors	altid	er	dér,	hvor	det	humanitære	behov	
er	størst.	Også	selv	om	man	ikke	har	noget	til	overs	for	de	
krigsførende	parter.

I	den	sidste	del	af	foredraget	gav	Ladekarl	nogle	eksempler	
på	Røde	Kors’	indsats	i	forbindelse	med	naturkatastrofer	og	
pandemier,	og	han	sluttede	af	herhjemme	med	at	berette	
om	en	anden	epidemi:	Isolation	og	ensomhed.	På	faldere-
bet	fik	tilhørerne	et	par	 livsbekræftende	og	 inspirerende	
eksempler	på,	hvad	de	34.000	frivillige	i	Danmark	foreta-
ger	sig.	Fx	en	lille	gruppe	på	Mariagerfjord	Gymnasium,	der	
arrangerer	fødselsdagsfest	for	ressourcesvage	børn.

"ALTID TIL STEDE"
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På	 grund	 af	 ministerielle	 sikkerhedsanvisninger	 under	
Corona-krisen	 var	 der	 ikke	 mange	 sociale	 ud-af-huset	
arrangementer,	der	kunne	afvikles	på	landets	uddannel-
sesinstitutioner.	På	VHG	måtte	vi	således	aflyse	nogle	stu-
dieture,	 ligesom	en	 intro-tur	til	hovedstaden	 for	de	nye	
hf-elever	gik	i	vasken.

Så	er	det	godt,	der	er	noget,	der	hedder	live-streaming,	
så	der	trods	alt	kan	komme	lidt	inspiration	udefra.	I	star-
ten	 af	 oktober	 var	 der	 således	 ca.	 350	 elever,	 der	 -	 via	
livestreaming	 -	 blev	 klogere	 på	 det	 kommende	 ameri-
kanske	 præsidentvalg,	 da	 professor	 og	 valgekspert	 (og	
amerikaner)	Derek	Beach	 fra	 Institut	 for	Statskundskab,	

Aarhus	Universitet,	i	en	times	tid	holdt	en	forelæsning	om	
emnet.

Det	plejer	 at	 være	nemt	 for	 siddende	præsidenter	at	 vinde	
genvalg,	sagde	han,	men	intet	er,	som	det	plejer	i	en	tidsalder	
med	Trump.	Trumps	valg	i	2016	var	en	overraskelse	for	forsker-
ne,	fordi	mange	vælgere	opførte	sig	anderledes,	end	de	plejer.	

Valget	 i	 2020	 er	 endnu	mere	 uforudsigeligt,	mente	 han.	
Eleverne	 fik	 en	 grundig	 indføring	 i	 de	 forskellige	 befolk-
ningsgrupper	i	USA,	og	hvordan	de	normalt	ville	stemme.	
Så	de	blev	godt	klædt	på	til	at	følge	den	kommende	må-
neds	nyhedsstrøm	om	præsidentvalget	i	Trump-land.

PRÆSIDENTVALG I USA
Nogle	 gange	 kan	 man	 godt	 undre	 sig	 over,	 hvor	 meget	
f.eks.	 det	 amerikanske	 præsidentvalg,	 der	 foregår	 langt	
væk,	fylder	i	det	hjemlige	mediebillede,	i	forhold	til	de	in-
formationer,	man	får	om,	hvad	der	rører	sig	hos	vores	nær-
meste	nabo	i	syd.	Her	skal	der	f.eks.	afholdes	et	vigtigt	valg	
til	næste	år	for	at	finde	Angela	Merkels	afløser.

Dette	misforhold	 blev	 der	 imidlertid	 rettet	 op	 på	 for	 de	
tysklæsende	 VHG-elever,	 idet	 deres	 lærere	 havde	 fået	
freelancejournalisten	Lasse	Soll	Sunde	til	at	holde	et	to	ti-
mer	langt	foredrag	om	Tyskland	med	baggrund	i	30	års-ju-
bilæet	den	3.	oktober	for	Tysklands	genforening.

Lasse	Soll	Sunde,	der	med	base	i	Berlin	og	København	har	
skrevet	om	tyske	forhold	til	diverse	medier	den	sidste	hal-
ve	snes	år,	kunne	garnere	sit	veldokumenterede	foredrag	
med	personlige	beretninger	om	Murens	fald,	som	han	hav-
de	oplevet	 på	nærmeste	hold	 i	 slutningen	 af	 1989,	 hvor	
han	var	i	Berlin	for	at	fejre	nytår	ved	Brandenburger	Tor.	

Han	kunne	fortælle	om,	hvordan	de	dansede	på	muren,	mens	
de	østtyske	grænsesoldater	pligtskyldigt	uddelte	de	éndags-
visaer,	som	man	dengang	stadig	skulle	have,	men	hvis	betyd-
ning	forsvandt	i	løbet	af	natten:	Betjentene	løb	tør	for	visum-
kortene	og	lod	alle	passere.	Grænserne	smuldrede	væk.

Den	ældre	generation	kan	stadig	se	billeder	for	sig	på	nethin-
den	fra	denne	omvæltning,	men	for	de	unge	tilhørere	til	fore-
draget,	der	ikke	var	født	dengang,	var	det	nyt	spændende	stof.

Lasse	 Soll	 Sunde	 trak	 naturligvis	 også	 tråde	 bagud	 til	 2.	
Verdenskrigs	 afslutning	 for	 at	 give	 eleverne	 baggrunden	
for	Tysklands	deling	og	fremad,	for	at	de	kunne	forstå,	hvor	
meget	genforeningen	havde	betydet	for	EU-samarbejdet.	

TYSKLANDS GENFORENING
På	den	måde	fik	 han,	 i	 interaktion	med	tilhørerne,	 givet	
dem	det	store	overblik.

Journalisten	satte	 fokus	på	det,	der	 lykkedes	ved	genfor-
eningen,	men	også	på	de	store	forskelle,	man	fortsat	kan	
spore	i	mentalitet,	levevilkår	og	holdninger	i	øst	og	vest,	og	
som	fortsat	skaber	store	brydninger.	Ved	hjælp	af	statistik-
ker	og	opinionsundersøgelser	fik	han	forklaret	baggrunden	
for	fremkomsten	af	yderliggående	partier	som	”die	Linke”	
og	”Alternative	für	Deutschland”	(AfD)	på	hver	sin	fløj,	lige-
som	de	gamle	partiers	ståsted	blev	præciseret.

Nu	er	 i	al	 fald	de	tysklæsende	elever	klædt	godt	på	til	at	
følge	med	i	kanslervalget	i	2021,	ligesom	de	i	det	hele	ta-
get	er	blevet	klogere	på,	hvilken	rolle	national	identitet	er	
kommet	til	at	spille	inden	for	EU.
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1.g’erne	knoklede	i	efteråret	med	faget	almen	sprogforstå-
else	(forkortet	ap),	idet	de	ved	afslutningen	af	grundforlø-
bet	skulle	op	i	en	afsluttende	prøve	i	faget.

Faget	Almen	sprogforståelse	skal	give	eleverne	nogle	fær-
digheder,	der	kan	bruges	i	alle	sprogfagene	på	gymnasiet.	
En	del	af	tiden	går	derfor	med	at	udpege	sætningsled	og	
genkende	 ordklasser,	 men	 da	 VHG	 d.	 8/10	 afholdt	 fæl-
lestime	 for	 alle	 1.g’ere	 med	 besøg	 af	 Sprog-Magnus	 fra	
Sprogzonen,	et	formidlingsbureau,	der	arbejder	med	ling-
vistik	og	retorik,	handlede	det	mere	om	nogle	iagttagelser	
ved	sprog	generelt:	Sprog	i	verden	og	i	hjernen.

Sprog-Magnus,	der	i	øvrigt	bærer	det	borgerlige	navn	Mag-
nus	Hamann,	 var	 god	til	 at	 kommunikere	med	 eleverne.	
Med	humor	og	sjove	igangsættende	øvelser	fik	han	dem	til	
at	tænke	over	opdagelser	fra	sine	egne	lingvistiske	studier	
på	universitetet.	Med	hans	egne	ord	havde	han	jo	haft	”ap	
på	højt	niveau	i	syv	år”.

Han	startede	med	at	gøre	 lidt	grin	med,	hvordan	”The	
World	Happiness	Institute”	havde	fundet	ud	af,	at	Dan-
mark	på	et	tidspunkt	var	verdens	lykkeligste	nation.	For	
hvordan	havde	de	oversat	ordet	 ’happy’	 til	 de	 forskel-
lige	 sprog,	 og	 hvad	 forbinder	 alverdens	 folkeslag	med	
lykke?	Her	kom	dagens	første	pointer:	Sprogene	arran-
gerer	verden	forskelligt,	og	sprogene	har	de	ord,	de	har	
brug	 for.	Her	 blev	 eleverne	 sat	 til	 at	 fortælle,	 hvad	de	
forbinder	med	diverse	ord.	F.eks.	 forbinder	vi	gode	 fø-
lelser	med	hjertet,	men	 sådan	er	det	 ikke	 i	 alle	 sprog.	
Derfor	er	det	svært	at	få	danskere	til	at	melde	sig	som	
hjertedonorer.

Eleverne	fik	desuden	at	vide,	at	man	i	nogle	sprog	kun	har	
brug	for	at	skelne	mellem	to	eller	tre	farver,	hvor	vi	i	dansk	
f.eks.	har	en	hel	palet	af	muligheder	for	at	skelne	mellem	
forskellige	 nuancer	 af	 lyserødt.	 De	 blev	 også	 klogere	 på,	
hvordan	vores	hjerne	fungerer,	og	at	forskellige	sprog	ska-
ber	 en	 forskellig	 opfattelse	 af	 verden.	 Til	 lejligheden	 for-

SPROG-SHOW 
MED 

SPROG-MAGNUS
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Sprog-Magnus i snak med nestoren blandt VHG’s ap-lærere, Susanne Brøndum Kærsgaard, inden fællestimen

talte	han	en	historie	om,	hvad	der	skete,	da	han	lavede	en	
hyggeaften	i	sin	lejlighed	i	Aarhus	for	en	australsk	ven	med	
masser	 af	 stearinlys	 og	 varme	 badekåber.	 Vennen	 skulle	
være	flygtet	væk,	fordi	stearinlys	i	Australien	symboliserer	
død	og	ikke	hygge.	

Apropos	det	danske	begreb	’hyg-
ge’	 blev	 tilhørerne	 også	 sat	 til	
at	 komme	 med	 nogle	 bud	 på,	
hvad	 det	 forbindes	 med.	 Der	
kom	mange	gode	 svar.	Her	kun-
ne	den	århusianske	lingvist	oply-
se,	at	hygge	ofte	bruges	som	en	
eufemisme	for	sex.	Det	vil	sige	et	
ord,	der	betragtes	som	tabu,	og	
så	finder	man	et	andet	ord,	der	
dækker	over	det.	Men	det	er	ikke	
det	 samme,	 lød	det	 fra	Magnus	
Hamann.	 Det	 ville	 blive	 noget	
kludder	 med	 det	 danske	 sprog,	
hvis	hygge	pludselig	var	 lig	med	
sex	 og	 pegede	 på	 problematik-
ken	omkring	en	hyggeonkel	eller	
familiehygge!

Til	 sidst	 i	 foredraget	 blev	 ele-
verne	sat	til	at	gøre	 iagttagelser	
med	forskellige	lydoptagelser	og	
TikTok	sange.	Her	var	pointen,	at	
selvom	 lyden	evt.	 er	dårlig	eller	
på	 et	 sprog,	 vi	 ikke	 kender,	 vil	
hjernen	gerne	finde	ord	og	fylde	

huller	ud.	Det	kom	der	mange	gode	grin	ud	af.	Det	lykkedes	
altså	for	Sprog-Magnus	at	forklare	noget	teori,	der	egentlig	
var	på	et	højt	fagligt	niveau,	på	en	særdeles	underholden-
de	måde.
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Det	blev	en	meget	levende	og	personlig	beretning,	da	den	
tidligere	Suldrup-dreng,	 journalist	og	tidligere	 chefredak-
tør	på	information,	David	Trads,	lagde	vejen	forbi	VHG	for	
at	give	sin	analyse	af	det	forestående	præsidentvalg	for	en	
flok	samfundsfagselever	på	A-niveau	og	et	par	hf-hold.

Han	lagde	ud	med	at	fortælle	om	sin	søns	oplevelser	sidste	
år	under	et	ophold	hos	en	amerikansk	familie,	som	David	
Trads	 selv	 kendte	 fra	 sit	 ophold	 som	 udvekslingsstudent	

DET AMERIKANSKE 
PRÆSIDENTVALG 

SET GENNEM DAVID TRADS’ BRILLER

tilbage	 i	 80’erne.	 Det	 var	 en	 historie	 om	 en	 familie,	 der	
er	meget	splittet	i	deres	holdning	til	præsident	Trump,	og	
sådan	 er	 det,	 ifølge	David	 Trads,	 i	 de	 fleste	 amerikanske	
familier.

Sådan	krydrede	Trads	hele	vejen	igennem	fællestimen	sin	
analyse	med	 personlige	 beretninger	 fra	 ”over	 there”,	 og	
pludselig	dukkede	en	tidlig	udgave	af	præsident	Trump	op	i	
denne	private	fortælling:	Den	unge	David	Trads	var	i	1985	-	

Trads på scenen i ALFA

David Trads (til højre) på vej ind til fællestimen sammen med ”oldermanden” blandt samfundsfagslærerne på VHG, Jeff Klintø.

sammen	med	sine	amerikanske	
kammerater	 -	 blevet	 interesse-
ret	i	brydning	og	havde	dermed	
også	overværet	et	stævne	med	
fænomenet	 Pro	Wrestling,	 der	
er	en	blanding	af	sport	og	skue-
spil.

Her	var	ejeren	af	stedet,	en	vis	
Donald,	ganske	ferm	i	discipli-
nen	 at	 kalde	 dem	 på	 de	 for-
reste	 pladser,	 altså	 dem,	 der	
havde	 betalt	 mest	 for	 billet-
terne,	 for	 nogle	 dumme	 svin	
og	 dermed	 få	 folket,	 dem,	
der	sad	langt	væk	fra	ringen,	
med	sig.	Det	var	denne	evne,	
der	 imod	 alle	 odds	 gav	ham	
sejren	 i	 forhold	 til	 Hillary	
Clinton	ved	det	sidste	præsi-
dentvalg,	mente	Trads.	

Trump	 har	 været	 god	 til	 at	
dele	 vandene	 ved	 hjælp	 af	
provokerende	 udtalelser.	
Avisen	 Washington	 Post,	
der	 siden	 1972	 har	 fak-
ta-checket	 de	 amerikanske	
præsidenters	 udtalelser,	
har	haft	nok	at	se	til	under	
Trump.	 Ifølge	 Trads	 er	 det	
blevet	til	21.000	tvivlsom-
me	udsagn	siden	2017.	Så	
enten	 er	 man	 for	 Trump,	
eller	 også	 er	 man	 imod	
ham.

Demokraternes	 kandidat,	
Joe	Biden,	er	derimod	en	
gåde	for	David	Trads.	Han	
blev	 første	 gang	 valgt	 til	
senatet	for	Det	Demokratiske	
Parti	så	langt	tilbage	i	tiden	som	1972,	og	for	at	sætte	det	
i	relief	nævnte	journalisten,	at	hr.	og	fru	Frederiksen	i	Aal-
borg	først	fik	en	datter,	Mette,	i	1977.	Efter	at	den	77-årige	
frontløber	har	duelleret	med	den	78-årige	Bernie	Sanders	
står	han	nu	ene	tilbage	som	udfordrer	til	Trump,	hvor	Trads	
havde	 forestillet	sig	en	yngre	kvinde	med	minoritetsbag-
grund,	 f.eks.	 fra	 #MeToo-bevægelsen,	 som	 kandidat.	 På	
den	anden	side	kan	Joe	Biden	skabe	ro	i	Amerika,	idet	re-
publikanerne	ikke	hader	ham.	2/3	af	alle	amerikanere	si-
ger,	at	de	kan	leve	med	ham.

På	 spørgsmålet	 fra	 salen	 om,	 hvem	der	 så	 vinder	 præ-
sidentvalget,	 svarede	David	 Trads,	 at	 det	 ser	 ud	til,	 det	
bliver	 Joe	 Biden,	 men	man	 kan	 aldrig	 helt	 stole	 på	 de	
amerikanske	 opinionsmålinger.	 Han	 havde	 selv	 for	 ny-
lig	modtaget	et	"minde"	fra	Facebook	fra	oktober	2016,	
hvor	han	 forudså,	at	Hillary	Clinton	dengang	ville	 vinde	
over	Trump.

Ud	over	et	indblik	i	den	spændende	valgkamp	fik	tilhører-
ne	til	 fællestimen	et	bredt	 vue	ud	over	det	 amerikanske	
samfund	fra	1619,	hvor	det	første	slaveskib	ankom	til	lan-
det,	over	borgerkrigen	1861-1865	og	til	1969,	hvor	racisme	
og	raceadskillelse	forbydes.	De	fik	også	gennemgået	nyere	
dramatiske	hændelser	med	bl.a.	drabet	på	George	Floyd,	
der	viser,	at	raceproblemerne	ikke	er	helt	overståede	end-
nu.	Hele	tiden	med	den	gode	fortællers	evne	til	at	give	den	
sigende	detalje.	Som	da	han	refererede	en	lille	sort	dames	
oplevelse	af	Obamas	 indsættelse	 i	2009,	da	han	gik	 ind	 i	
”De	hvides	hus”.	 I	dag,	som	88-årig,	spørger	hun	sig	selv,	
om	det	bare	 var	 en	drøm.	 Selvom	der	har	 været	mange	
hvide	amerikanske	præsidenter,	 ser	hun	Trump	 som	den	
første	hvide	præsident,	idet	han	er	hvid	på	en	helt	speciel	
måde.

Davis Trads' bog "Amerika, hvor er du?" fra 2020.



FÆ
L

L
E

S
T

IM
E

FÆ
L

L
E

S
T

IM
E

24 25

S
ø

re
n

 H
e

b
sg

a
a

rd
 

S
ø

re
n

 H
e

b
sg

a
a

rd
 

"FÆLLESTIME HVER FOR SIG"
En	 fredag	 i	 januar	 var	 der	 indlagt	 en	 virtuel	 fællestime	 i	
førsteårselevernes	 skema.	 Nemlig	 en	 lektion	 ved	 viden-
skabsjournalisten	Søren	Hebsgaard	med	overskriften	”Like	
mig	nu,	din	fede	nar!”	Det	er	efterhånden	en	tradition	på	
gymnasiet,	 at	 der	 gennemføres	 en	 spørgeskemaunder-
søgelse	 om	 de	 nye	 elevers	 vaner	med	 ny	 teknologi	 som	
smartphones,	 og	 i	 forlængelse	 af	 denne	 kommer	 Hebs-
gaard	for	at	diskutere	digital	dannelse	med	eleverne.	

Denne	gang	sad	han	imidlertid	hjemme	i	sin	egen	stue	med	
en	assistent,	Lasse,	ligesom	alle	tilhørerne	sad	derhjemme	
bag	skærmen.	Alligevel	fungerede	kommunikationen	mel-
lem	de	to	parter	fint,	idet	journalisten	indlagde	nogle	pau-
ser,	hvor	eleverne	ved	hjælp	af	deres	mobiltelefon	skulle	
tage	stilling	til	nogle	dilemmaspørgsmål.

Denne	 form	gjorde,	 at	 foredragsholderen	 ikke	 kom	til	 at	
fremstå	som	en	bedrevidende	ekspert,	der	talte	ned	til	de	

unge.	I	stedet	for	blev	der	stille	og	roligt	bygget	nogle	spil-
leregler	op	om,	hvordan	man	mest	hensigtsmæssigt	bru-
ger	den	nye	teknologi.	

Søren	Hebsgaard	 krydrede	 foredraget	med	 sjove	 tegnin-
ger,	små	videoer	og	interaktive	øvelser,	ligesom	han	kom-
menterede	de	data	om	elevernes	navigering	på	de	sociale	
medier,	han	havde	fået	ind	via	spørgeskemaerne.	Alt	sam-
men	i	et	klart	sprog	og	krydret	med	ord,	de	unge	kender	
fra	deres	digitale	kommunikation,	som	f.eks.”nice”,	”mega	
gøjseren”	og	”at	hate"	og	"at	shame”.

Han	 introducerede	også	begrebet	”en	boble”.	Ud	fra	en	
video	på	nettet,	der	viser	en	happening	 i	venteværelset	
til	 en	 lægekonsultation,	 hvor	 patienterne	 efterhånden	
finder	det	naturligt	 at	 rejse	 sig	op	og	 sætte	 sig	 igen	på	
kommando	 ved	 et	 bestemt	 lydsignal,	 fik	 han	 eleverne	

"LIKE MIG NU, 
         DIN FEDE NAR"

til	at	 forstå,	at	man	 ikke	nødvendigvis	skal	underordne	
sig	alt	i	en	gruppesamtale	på	de	sociale	medier.	Nogle	
gange	skal	man	måske	"bryde	boblen"	og	sige	fra	over	
for	måden	at	kommunikere	på.	Og	Hebsgaard	havde	
jo	nogle	procenttal	og	noget	statistisk	materiale	at	
henvise	til,	hvor	eleverne	selv	havde	sagt,	at	tonen	
på	de	sociale	medier	nogle	gange	bliver	for	grov.

Til	sidst	fik	Hebsgaard	også	en	elev,	Simon	fra	1q,	til	
at	medvirke	i	en	quiz	i	stil	med	”Hvem	vil	være	mil-
lionær”.	 Her	 blev	 der	 præsenteret	 nogle	 autentiske	
sager,	der	f.eks.	handlede	om	at	dele	private	billeder	

på	nettet,	og	så	skulle	Simon	(og	alle	hans	kammerater)	
vælge	en	af	fire	sanktionsmuligheder	over	for	handlingen.	
Her	blev	deltagerne	sikkert	overraskede	over,	hvor	alvor-
ligt	der	blev	set	på	forseelserne	i	de	tilfælde,	hvor	de	angi-
veligt	var	endt	for	en	domstol.

Foredragsholder	og	tilhørere	blev	undervejs	enige	om,	at	
den	nye	teknologi	på	mange	måder	er	nyttig,	men	gør	den	
os	 også	 lykkeligere,	 og	 afskaffer	 den	megen	 trafik	 på	 de	
sociale	medier	 ensomhed?	Og	 findes	 der	 ikke	 en	 anden	
kærlighed	end	like-kærligheden?	

Konklusionen	var,	at	al	den	kommunikation	med	 likes	og	
smileys	bare	er	med	til	at	stresse	os.	Hellere	kvalitet	frem	
for	kvantitet,	og	der	findes	bedre	måder	at	være	sammen	
på.	 Søren	 Hebsgaard	 udfordrede	 tillige	 udsagnet	 om,	 at	
alle	kan	multitaske	og	f.eks.	både	følge	med	i	undervisnin-
gen	og	være	på	Facebook	samtidig.

Så	selv	om	deltagerne	sad	hver	sit	sted,	fik	man	fornem-
melsen	af,	at	det	alligevel	var	noget,	man	var	 fælles	om.	
Den	 opfattelse	 bestyrkedes	 af,	 at	 førsteårseleverne	 blev	
ved	med	at	sende	spørgsmål	til	Hebsgaard,	lang	tid	efter	at	
”timen”	egentlig	var	slut.
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Eleverne	på	VHG	fik	sig	noget	af	en	overraskelse	en	fredag	
formiddag	 i	 februar	midt	 i	 en	 af	 de	mange	 virtuelle	 lek-
tioner,	 som	 desværre	 var	 blevet	 dagligdagen	 efter	 Coro-
na-nedlukningen.

Pludselig	blev	den	afbrudt	med	underholdning	 ved	mak-
kerparret	 og	 stand-up	 komikerne	 Thomas	 Hartmann	 og	
Torben	 Chris,	 der	 som	 gruppen	 FBI	 (Funny	 Business	 Inc)	
gav	et	20	minutter	 langt	comedy	show.	Derefter	sluttede	
de	af	med	en	quiz	til	elever	og	lærere	op	til	middagspau-
sen.	Det	var	gymnasiets	ledelse,	der	i	største	hemmelighed	
havde	planlagt	 denne	happening	 for	 at	muntre	 eleverne	
lidt	op.

Det	er	et	kendt	trick,	når	man	skal	have	et	bestemt	publi-
kumssegment	til	at	grine,	at	gøre	sig	lystig	på	modpolens	
bekostning.	F.eks.	at	lave	vittigheder	om	københavnerne	til	

TILTRÆNGT 
COMEDY-BREAK 
I DEN DIGITALE 
UNDERVISNING

et	 jysk	 publikum.	 I	 det	 aktuelle	 tilfælde	 var	 fokus	 derfor	
mest	på	de	ældre.

Hartmann	 og	 Chris	 lavede	 med	 held	 nogle	 tankeeksperi-
menter,	 hvor	 de	 overførte	 nogle	 kendte	 størrelser	 fra	 de	
unges	verden	til	pensionisttilværelsen.	Hvad	om	man	f.eks.	
udstyrede	de	gamle	med	et	slags	SU-kort,	beregnet	til	klip	
over	5	år,	og	så	lod	det	være	op	til	den	enkelte	modtager,	
om	han	ville	fyre	pensionen	af	på	et	år	med	fest	og	farver	el-
ler	leve	en	spartansk	tilværelse	ved	at	strække	beløbet	over	
10	år?	Det	blev	også	til	nogle	jokes	om	ældrebyrden	og	om	
pensionister,	der	netdater	og	i	det	hele	taget	lever	livet.

Det	var	grundstammen	 i	deres	humor,	som	de	var	 fælles	
om,	fortalte	Thomas	Hartmann,	der	er	51	år.	Den	yngre	del	
af	makkerparret,	Torben	Chris,	der	er	43	år	og	har	børn,	fik	
derimod	lov	til	alene	at	give	eksempler	på	den	”pruttehu-
mor”,	han	godt	kan	lide.

Thomas	og	Torben	var	undervejs	selv	inde	på,	at	det	ikke	
er	 så	 ligetil	 at	overføre	en	 ”live-event”	til	 skærmen,	 idet	
de	 ingen	respons	 får.	Normalt	kan	de	høre	på	publikums	
reaktion,	om	det	er	med,	og	de	får	en	fornemmelse	af,	hvor	
grænsen	for	det	sjove	går	hos	tilhørerne.

Det	svæver	derfor	 i	vinden,	hvor	meget	de	unge	menne-
sker	egentlig	 grinede	derhjemme.	Men	de	fik	 i	 al	 fald	et	
behageligt	afbræk	i	en	ellers	lang	skoledag	bag	skærmen.

I	2020	havde	VHG	planlagt	at	fejre	75-året	for	Danmarks	be-
frielse	med	fuld	musik	ved	en	fællestime	i	maj,	men	som	be-
kendt	ville	Corona-virussen	det	anderledes.	D.	4.	maj	2021,	
altså	et	år	efter,	blev	der	så	afviklet	en	mere	lokal	udgave	af	
arrangementet	 i	 skoleregi	 (for	 ungdomsuddannelserne	på	
HEG	og	VHG)	i	Musikhuset	ALFA,	hvor	en	konferencier,	Peter	
Hørup,	museumsleder	på	 Johannes	V.	 Jensen	og	Thit	 Jen-
sen	Museet	i	Farsø,	fortalte	om	de	fem	onde	år,	især	om	be-
grebet	alsang,	vekslende	med	sang	og	musik	ved	sangeren	
Louise	 Støjberg	og	pianisten	Ronnie	Olesen.	Arrangemen-
tet	blev	indrammet	af	en	lydkulisse,	der	i	starten	illuderede	 
tyskernes	besættelse	af	Danmark,	og	som	afslutning	det	be-
rømte	frihedsbudskab	fra	London.

Denne	transskription	til	det	lokale	virkede	godt.	Som	ind-
ledning	 læste	Hørup	således	op	af	Løgstør	Avis'	dækning	
d.	 10/4-1939	 af	 den	 foregående	 dags	 besættelse	 af	 lan-
det,	 hvor	man	nærmest	 fik	 indtrykket	 af,	 at	 der	 var	 tale	
om	et	turistbesøg.	Også	alsangen,	der	startede	som	fæno-

men	i	Aalborg	d.	4/7	1940	og	fortsatte	til	
august	1943,	hvor	der	blev	indført	

undtagelsestilstand	 i	 landet,	
blev beskrevet ud fra en lo-
kal	 synsvinkel.	 Bare	 angi-
velsen af deltagerantallet 
(f.eks.	1.700	til	et	stævne	
i	Løgstør	og	1.300	i	Aars),	
gav	et	levende	indtryk	af,	
hvor	meget	sangen	havde	

betydet for fællesskabsfø-
lelsen og modstanden mod 

besættelsesmagten.

Sangene	stod	også	stærkt	 i	billedet.	Lige	fra	den	første,	der	
var	”En	lærke	letted’”,	frihedssangen	par	excellence,	over	PH’s	
”Man	binder	os	på	mund	og	hånd”	fra	forestillingen	”Dyveke”,	
der	på	overfladen	er	en	kærlighedssang,	til	den	afsluttende	
sang,	Frit	 land,	af	Carl	Emil	Petersen.	Og	indimellem,	natur-
ligvis,	eksempler	fra	alsangsbogens	fædrelandssange.	Bl.a.	en	
flot	fortolkning	af	H.C.	Andersens	”I	Danmark	er	jeg	født”.

Undervejs	 trakterede	 Louise	 Støjberg	 og	 Ronnie	 Olesen	
forskellige	 instrumenter.	 F.eks.	 guitarer	 i	 den	 afsluttende	
”Frit	Land”.	Denne	sang	gav,	som	Peter	Hørup	ganske	rig-
tigt	påpegede,	tilhøreren	noget	at	tænke	over:	Hvad	bety-
der	frihed	egentlig?	Er	det	kun	frihed	for	en	selv	eller	hvad?

Også	 et	 andet	 jubilæum	 end	 befrielsen	 blev	 lige	 strejfet	
i	Hørups	 forbindende	ord	til	arrangementet	ALSANG	Læ-
ring:	 100-året	 for	 Sønderjyllands	 genforening	 med	 Dan-
mark.	Igen	med	en	lille	forsinkelsessats.

FRIHEDSJUBILÆUM 
MARKERET MED 

1 ÅRS FORSINKELSE
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Gnags	har	et	omkvæd,	der	lyder	således:	"Det'	den	dejlig-
ste	morgen	i	hundrede	år".	Det	er	måske	lidt	at	overdrive,	
hvis	man	overfører	dette	udsagn	til	de	elever,	der	i	uge	11	
kunne	vende	tilbage	til	gymnasiet	efter	næsten	mere	end	
to	måneders	 lockdown.	Aktiviteterne	skulle	 foregå	uden-
dørs,	så	til	en	start	var	det	blot	en	enkelt	dag,	men	alle	var	
tydeligvis	glade	for	at	se	deres	klassekammerater	igen,	og	
selv	i	forhold	til	lærerne	var	der	gensynsglæde!

Om	mandagen	mødte	tre	af	1.g-klasserne	op	til	en	social	
event.	Dagens	program	blev	kørt	parallelt	med	hver	klasse	
på	sit	eget	område.	Om	tirsdagen	stod	to	andre	1.g-klas-
ser	klar	om	morgenen,	og	efterfølgende	mandag	kom	to	
hf-klasser	 igennem	 det	 samme	 program,	 tilrettelagt	 af	
eventbureauet	Team	Tours.	

Da	ingen	årgang	i	VHG’s	60-årige	historie	nogensinde	har	
oplevet	et	lignende	skoleår,	havde	gymnasiets	ledelse	an-
set	 det	 for	 nødvendigt	 at	 give	 eleverne	 en	 sådan	 rebuil-
ding-dag	 for	 at	 genskabe	 fællesskabsfølelsen	 og	 dermed	
lægge	grundlaget	for	elevernes	faglige	trivsel	i	klasserne.

ET ELEVUDSAGN OM REBUILDING
Kathrine	Nederby	 fra	 1x	 fortalte	 om	 sin	 oplevelse	 af	 da-
gen:	"Vi	startede	med	juice	og	boller,	som	vi	fik	 lov	til	at	
hygge	med	i	en	halv	times	tid.	Derefter	gik	vores	rebuilding	
i	 gang.	 Et	 hyret	firma	 stod	 for	 aktiviteterne.	Der	blev	 af-
holdt	tryghedstest	med	spørgsmål,	som	fik	os	tættere	på	
hinanden.	 En	 anden	 aktivitet,	 der	 også	 blev	 afholdt,	 var	
omkring	gåder,	hvor	man	konkurrerede	i	hold	indbyrdes	i	
klassen.	Den	tredje	aktivitet	var	Robinson,	som	indeholdt	
alt	fra	spørgsmål	om	verden	til	smagstestning	af	melorme	
og	 græshopper.	 I	 Robinson-aktiviteten	 skulle	 man	 også	
konkurrere	i	hold	indbyrdes	i	klassen.	Alt	i	alt	en	dag	med	
gensyn	og	smilende	ansigter,	selvom	det	var	koldt.	Mange	

ENDELIG TILBAGE!
snakkede	om	et	varmt	fodbad	ved	hjemkomst,	andre	snak-
kede	om	en	lang	middagslur	efter	en	dejlig	social	og	kold	
dag.	Vi	glæder	os	til	endnu	mere".

IDRÆTSAKTIVITETER FOR 2.G’ERNE
At	det	var	muligt	med	fysisk	tilstedeværelse	udendørs	for	
1.g’ere,	2.g’ere	og	1.hf’ere,	skyldtes,	at	afgangseleverne	på	
stx	og	hf	var	i	gang	med	at	skrive	deres	store	skriftlige	op-
gaver	i	henholdsvis	SRP	og	SSO.	Dette	foregik	hjemmefra,	
så	ud	over	førsteårselevernes	rebuilding-program	var	der	
også	plads	til,	at	2.g’erne	kunne	få	én	dags	udendørs	akti-
vitet	med	idræt.	Således	tog	2t	onsdag	med	deres	lærer	på	
en	travetur	fra	Lild	Strand	over	Bulbjerg	til	Thorup	Strand.

VANDUNDERSØGELSER FOR 1.HF’ERNE
Endelig	fik	1.hf’erne	mulighed	 for	at	 lave	nogle	undersø-
gelser	 i	 faget	nf,	der	er	en	kombination	af	naturgeografi,	
kemi	og	biologi.	Her	gik	1.p	f.eks.	med	deres	tre	faglære-
re	til	Herredsbækken	ved	Tvebjerg	 i	Aars	for	bl.a.	at	tage	
vandprøver	og	bedømme	vandløb	og	forurening	ved	hjælp	
af	dyrelivet.	I	geografi	undersøgte	de	vandføringen.	Vand-
føring	er	et	udtryk	for,	hvor	meget	vand	der	løber	i	et	vand-
løb	pr.	tidsenhed.	For	at	bestemme	vandføringen	skal	man	
undersøge,	hvor	stort	vandløbet	er,	dvs.	tværsnitsarealet,	
samt	hvor	hurtigt	vandet	løber,	dvs.	middelvandhastighed.	
Eleverne	måtte	derfor	 springe	 i	 bækken	 iført	waders,	 og	
selv	om	vandet	var	koldt,	og	fødderne	hurtigt	blev	kolde,	så	
blev	hele	aktiviteten	udført	med	højt	humør.

Generelt	for	dagene	kan	man	sige,	at	elever	såvel	som	læ-
rere	var	særdeles	begejstrede	for	at	være	sammen	i	det	fy-
siske	rum	i	stedet	for	det	virtuelle.	Deltagerne	i	nf-ekskur-
sionen	til	Tvebjerg-området	gjorde	også	den	iagttagelse,	at	
andre	mennesker,	der	var	ude	at	gå	tur,	tydeligvis	også	var	
glade	for	at	se	de	unge	mennesker	i	felten.28 29
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Årets	galla	på	VHG	var	noget	anderledes,	end	den	plejer	at	
være	pga.	Corona,	men	afgangseleverne	skulle	ikke	snydes	for	
at	iklæde	sig	det	stiveste	puds	og	fremvise	den	traditionelle	
dans,	Les	Lanciers.	Derfor	lagde	gallaudvalget	sig	i	selen	for	at	
arrangere	en	helt	særlig	begivenhed	for	de	syv	afgangsklas-
ser.	Temaet	for	årets	galla	besluttes	altid	af	afgangseleverne	
og	de	valgte	temaet	"Over	Skyen".	Eleverne	producerede	selv	
udsmykningen	og	et	væld	af	balloner,	skyer,	glimmer	og	 lys	
dannede	en	smuk	ramme	for	arrangementet.	

Over Skyen
GALLA PÅ GYMNASIET 

Grundet	restriktionerne	mødte	klasserne	
op	hver	 for	sig	 for	at	danse	Les	Lan-
ciers	 i	 Badekarret.	 Efter	 indmarch	
på	 den	 røde	 løber	 anført	 af	 rek-
tor	 Jette	 Rygaard	 og	 idrætslærer	
Wiktor	 Nowakowski	 bød	 rektor	
klassen	 velkommen,	 hvorefter	 der	
blev taget fotos af de smukke unge 
mennesker.
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Idrætslærer	Pernille	A.	Søndergaard	Olesen	styrede	klas-
serne	 sikkert	 igennem	den	 ikke	helt	 ukomplicerede	men	
underholdende	dans,	 som	blev	 live-streamet	til	 forældre	

og	øvrige	elever.	

Mundbind,	 visirer,	handsker,	håndsprit,	 af-
spritning	af	overflader	samt	behørig	afstand	
sørgede	 for,	 at	 alle	 sikkerhedshensyn	 blev	
overholdt,	 men	 de	 mange	 forholdsregler	
tog	på	ingen	måde	glansen	af	aftenen	med	
de	glade	afgangselever	og	deres	lærere.	

Både	 nuværende	 og	 tidligere	mediefagselever	 samt	me-
diefagslærer	Ulla	Silfverberg	Andreasen	leverede	en	kæm-
pe	 indsats	 i	 bestræbelserne	 på	 at	 live-streame	 hele	 ar-
rangementet	til	de	mange	forældre	og	gymnasiets	øvrige	
elever,	der	desværre	ikke	kunne	deltage	i	dette	års	galla.	Til	
gengæld	havde	venner,	øvrige	familiemedlemmer	samt	an-
dre	interesserede	muligheden	for	at	følge	med	hjemmefra,	
og	med	undtagelse	af	opstartsvanskeligheder	i	forbindelse	
med	live-streaming	 lykkedes	det	med	fælles	 indsats	at	få	
skabt	en	forrygende	aften	for	årgangseleverne	også	i	år	-	
sammen	men	hver	for	sig.
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Over Skyen
GALLA PÅ GYMNASIET 
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VHG	er	med	i	"Grønt	Flag	-	Grøn	Gymnasieskole",	som	er	et	
miljø-	 og	undervisningsprogram	 for	bæredygtig	udvikling	
under	 Friluftsrådet.	 Et	 flag	med	 programmets	 logo	 vajer	
ved	 indgangen	til	 VHG,	 et	 synligt	 bevis	 på	 vores	 arbejde	
med	miljø	og	bæredygtighed.

Til	 varetagelse	 af	VHG’s	 arbejde	med	 "Grønt	 Flag	 -	Grøn	
Gymnasieskole"	er	der	nedsat	et	miljøråd,	kaldet	Det	Grøn-
ne	Råd,	med	deltagelse	af	elever,	lærere,	ledelse	og	teknisk	
personale.	

GAVNLIGE, GRØNNE 
"GRÆSRØDDER"

Det Grønne Råd dette skoleår har bestået af: Fra venstre: Liva Valnert Mitchell (1s), Signe Høegh Nielsen (3s), lærer Signe Ougaard, lærer Lone Hindsgaul, lærer Anne Becher, Ida Marie Ebbensgaard 
(2k), Alma Ployart Wetche (2t), Ida Marie Klausen (2x), Jakob Riis Sørensen (2x), Tue Thomsen (3x), lærer Karsten Hessellund. Øvrige medlemmer af Det Grønne Råd: Teknisk serviceleder Thomas Fil-
bert, vicerektor Ralf Leimbeck, Noah Sørensen (2t), Kristine Bloch Steendahl (2x), Kristine Garsdal Adamsen (2t).

Det	 Grønne	 Råd	 startede	 og	 afsluttede	 skoleåret	med	
en	 plantedag	 på	 gymnasiets	 grønne	 område.	 Traditio-
nen	 tro	 ville	 vi	 afholde	 "Fem	 Fede	 Dage"	 i	 november,	
hvor	gymnasier	i	hele	landet	deltager	i	en	konkurrence	
om	at	oplyse	og	formidle	en	grønnere	hverdag	med	fo-
kus	på	bæredygtighed	inden	for	fødevarer,	tøj,	transport	
og	el-forbrug.	Men	på	grund	af	Corona-nedlukning	blev	
denne	aktivitet	aflyst.	Vi	har	dog	planer	om	at	arbejde	
med	især	transport	og	fødevarer	næste	år.	Vi	har	i	den	
forbindelse	 haft	 et	 møde	 med	 Region	 Nordjylland	 og	

Nordjyllands	 Trafikselskab	 omkring	 fleksibilitet	 og	 bæ-
redygtighed	i	forhold	til	transport.	Bæredygtig	transport	
er	 en	 stor	 udfordring	 i	 et	 tyndt	 befolket	 område	 som	
Vesthimmerland,	 så	 det	 bliver	 spændende	 at	 arbejde	
videre	med	det	i	næste	skoleår.

Det	Grønne	Råd	har	også	arbejdet	med	at	etablere	en	bi-
gård	på	gymnasiets	tag,	og	"indflytningen"	blev	fejret	med	
honningkager	til	alle	-	se	reportagen	på	næste	side.
Tak	for	den	grønne	indsats!
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I	en	tid,	hvor	nyhedsstrømmen	i	medierne	mest	har	handlet	
om	sammenligning	af	diverse	vacciner	og	deres	bivirkninger,	
var	det	opløftende	i	maj	måned	at	kunne	bringe	en	god	ny-
hed	fra	naturens	verden:	Gymnasiet	fik	nemlig	bistader	på	
taget,	og	3.	maj	flyttede	en	bifamilie	ind.	Det	var	biologilæ-
rer	Karsten	Hessellund,	der	samtidig	har	en	bibeskæftigelse	
som	biavler	og	som	er	medlem	af	Viborgegnens	Biavlerfor-
ening,	der	sørgede	for	indflytningen,	bistået	af	pedel	Brian	
Danielsen.

NYE "BIBOERE" PÅ TAGET
BIFAMILIEN
Da	bierne	samledes	i	deres	stade	søndag	aften	i	nærheden	
af	Hammershøj,	var	de	ikke	klar	over,	at	de	næste	morgen	
ville	befinde	 sig	 i	Aars.	Nogle	dage	tidligere	havde	deres	
ejer	dog	gjort	klar	til	flytningen	af	bifamilien	ved	at	syne	
den	-	dvs.	undersøge	den	for	forskellige	sygdomme	og	pa-
rasitter.	Heldigvis	var	familien	sund	og	rask,	så	den	kunne	
få	den	sundhedsattest,	som	gjorde	flytningen	mulig.

I	en	del	år	har	biavlere	frivilligt	kunnet	registrere	deres	bi-
gårde	i	Det	Centrale	Bigårdsregister.	Denne	registrering	er	
fra	april	2021	blevet	obligatorisk	for	at	lette	bekæmpelsen	
af	de	sygdomme	og	parasitter,	som	kan	ramme	bifamilier.	
Den	nye	bigård	på	gymnasiet	er	naturligvis	også	blevet	re-
gistreret,	som	det	sig	hør	og	bør.	Foreløbigt	indeholder	bi-
gården	kun	én	bifamilie,	men	hvis	erfaringerne	med	denne	
familie	bliver	gode,	er	det	muligt	at	udvide	-	vores	tag	er	i	
hvert	fald	stort	nok!

Bierne	blev	altså	mandag	morgen	flyttet	over	i	deres	nye	
hjem	-	et	hvidmalet	trugstade.	Bierne	sad	roligt	på	deres	
vokstavler	under	overflytningen	-	nok	fordi	de,	ifølge	den	
tidligere	ejer,	er	ret	rolige,	men	nok	også	under	indflydelse	
af	morgenkulden.	Da	alle	rammer	var	flyttet	over,	blev	de	
bier,	som	sad	på	siderne	i	deres	gamle	hjem,	børstet	ned	
i	det	nye	stade.	Selv	om	det	blev	gjort	forsigtigt,	fik	det	al-
ligevel	en	del	bier	på	vingerne,	så	Karsten	Hessellund	var	
glad	for,	at	han	havde	iført	sig	støvler,	bidragt	og	handsker.

I	øvrigt	nød	alle	gymnasiets	elever	godt	af	ankomsten	af	de	
nye	gæster:	de	fik	nemlig	alle	sammen	en	honningsnitte	i	
dagens	anledning.

EJENDOMSSERVICETEKNIKERELEV FIK IDÉEN
På	VHG	arbejder	vi	meget	med	miljø	og	bæredygtighed,	og	
vi	er	certificeret	"Grønt	Gymnasieskole".	I	den	forbindelse	
har	vi	Det	Grønne	Råd	med	repræsentanter	for	ansatte	og	
elever.	 For	et	par	år	 siden	 repræsenterede	ejendomsser-
viceteknikerelev	Miguel	Hansen	pedellerne	i	dette	forum,	
og	da	han	skulle	vælge	emne	i	forbindelse	med	sit	svende-
stykke,	var	det	naturligt	for	ham	at	kaste	sig	over	opgaven	
med	at	beskrive,	hvordan	man	etablerer	og	vedligeholder	
et	"grønt	klasseværelse"	på	udendørsarealerne	-	i	samme	
forbindelse	luftede	han	idéen	om	bistader	på	gymnasiet.

"Det	 grønne	 klasseværelse"	 er	 et	 udendørs	 område,	 der	
kan	 bruges	 til	 undervisning,	 og	 hvor	 elever	 og	 ansatte	
kan	holde	 frikvarter.	Her	er	der	nu,	 ved	pedellernes	 ind-
sats,	etableret	et	flisebelagt	område,	som	er	overdækket	
af	en	pergola	bygget	af	miljøvenlige	materialer.	Faciliteter	
som	borde,	bænke,	el,	vand	og	internetforbindelse	gør	det	
muligt	en	gang	imellem	at	flytte	undervisningen	udenfor	i	
anderledes	rammer.	I	tilknytning	til	det	grønne	klassevæ-
relse	findes	et	grønt	område,	hvor	biodiversiteten	løbende	
forøges.	Alle	klasser	har	således	plantet	frugtbuske,	og	der	
er	etableret	levesteder	for	insekter,	et	vandbassin	og	plan-
tekummer	til	krydderurter	og	blomster.

BIVIRKNINGER
Honningbier	er	vigtige	bestøvere	og	dermed	bidragydere	
til	biodiversiteten,	og	bierne	og	deres	arbejde	med	bestøv-
ning	og	 fremstilling	af	honning	vil	 kunne	bruges	 i	under-
visningen	 i	flere	 fag.	Gymnasiets	område	benyttes	 i	 stort	
omfang	til	idrætsaktiviteter,	så	for	at	undgå	uheldige	situa-
tioner	med	bolde,	der	rammer	bistaderne,	blev	det	beslut-
tet,	at	de	skal	stå	på	taget.

Ud	over	honningproduktionen	og	fagligt	input	til	undervis-
ningen	kunne	Miguel	også	se	nogle	fordele	ved	etableringen	
af	bistaderne	ud	fra	en	pedels	synsvinkel.	I	sin	eksamensop-
gave	skrev	han	således:	"Bierne	har	det	hårdt	i	disse	tider,	og	
vi	skal	gøre	alt	for	at	hjælpe	dem,	specielt	som	en	grøn	skole.	
Bier	skulle	også	være	meget	territorielle	over	for	murbier,	og	
derfor	giver	det	mening,	at	vi	har	honningbier	til	at	beskytte	
vores	facade,	som	vi	har	meget	af	på	VHG".
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I	 forbindelse	med	Region	Nordjyllands	 projekt	 om	 "flere	
kvinder	i	STEM-fagene"	(Science,	Technology,	Engineering,	
Math)	har	2k	samarbejdet	med	to	6.	klasser	fra	Aars	Skole	
samt	Aars	Apotek	omkring	emnet	sundhed	og	sygdom.

Projektet	 blev	 gennemført	 i	 starten	 af	 december	 og	 det	
overordnede	formål	var	at	motivere	flere	unge	(især	kvin-
der)	til	at	overveje	at	vælge	en	STEM-uddannelse	eller	ge-

SUNDHED, SYGDOM OG MEDICIN 
- ET SAMARBEJDE MELLEM VHG, AARS APOTEK OG FOLKESKOLEKLASSER FRA AARS SKOLE

nerelt	gå	efter	en	STEM-karriere.	Der	lægges	op	til	to	ret-
ninger:	
-	Rollemodeller	ift.	ung-til-ung	
-	Rollemodeller	 ift.	ambassadører	 fra	erhvervslivet	og	de	
videregående	uddannelser.	

I	dette	projekt	har	omdrejningspunktet	været	uddannelse	
og	karrieremuligheder	i	sundhedssektoren.

To	6.	klasser	fra	Aars	Skole	var	derfor	på	besøg	en	formid-
dag	på	VHG,	hvor	dagen	startede	med	en	dialog	om	em-
net:	Sundhed,	sygdom	og	medicin,	samt	de	mange	forskel-
lige	job	og	uddannelser,	som	findes	i	sundhedssektoren,	fx	
læge,	hospitalsfysiker	og	farmaceut.	

Herefter	 havde	 2k	 organiseret	 en	 work-
shop,	 hvor	 6.	 klasserne	 blev	 præsenteret	
for	forskellige	aktiviteter,	der	omhandlede,	
hvordan	man	 kan	 stille	 en	 diagnose.	 Der	
blev	målt	på	mange	forskellige	parametre:	
puls	 og	 blodtryk,	 blodsukker,	 antistoftest	
(narkotest	 og	 Coronatest),	 lungekapacitet	
og	blodtyper.

Herefter	 tog	 6.	 klasserne	 tilbage	 til	 Aars	
Skole,	 hvor	 de	 om	 eftermiddagen	 fik	 be-
søg	 af	 farmaceut	 Trine	 Bojer	 Christensen	
fra	Aars	Apotek,	som	holdt	et	oplæg	om	at	
arbejde	på	apotek.

6.	 klasserne	 skulle	også	arbejde	med	 for-
midling	 af	 deres	 oplevelser	 og	 fik	 derfor	
hjælp	og	vejledning	til	at	producere	et	ny-
hedsindslag	 af	 VHGs	mediefagslærer	Ulla	
Silfverberg	Andreasen.
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I	uge	12	afholdt	2.g-klasserne	de	såkaldte	FF5-forløb,	der	
traditionelt	indebærer	en	studierejse	til	udlandet.	Det	har	
Corona,	akkurat	 ligesom	sidste	år,	sat	en	effektiv	stopper	
for.	 I	stedet	for	blev	det	til	4	dage	med	fysisk	tilstedevæ-
relse	på	gymnasiet,	og	det	var	 trods	alt	en	ny	oplevelse.	
Samtidig	havde	de	involverede	lærere	lagt	sig	i	selen	for,	at	
eleverne	alligevel	skulle	have	"én	på	opleveren".

FF	står	for	”flerfaglige	forløb”,	og	det	femte	i	rækken	skal	
specifikt	give	eleverne	globale	kompetencer	og	interkultu-
relle	 kulturmøder.	 Derudover	 skal	 det,	 ligesom	de	 andre	
forløb,	 forberede	 eleverne	til	 arbejdet	med	et	 studieret-
ningsprojekt	i	3.g,	bl.a.	ved	at	der	indgår	arbejde	med	basal	
videnskabsteori	og	faglig	metode.

2x fik "hul igennem" til 
en grønlandsk klasse
Den	 naturvidenskabelige	 klasse	 2x	 havde	 nok	 den	 mest	
usædvanlige	 uge.	 Her	 var	 matematiklæreren,	 Signe	 Ou-
gaard,	og	naturgeografilæreren,	Jakob	Dyrman,	gået	sam-
men	om	at	præsentere	eleverne	for	emnet	"Erobringen	af	
Nordpolen".

Klassen	skulle	bl.a.	finde	ud,	hvordan	Danmark	og	Grønland	
er	forbundet	med	hinanden,	og	undersøge	kulturelle	ligheder	
og	 forskelle	mellem	de	 to	 folkeslag.	Endelig	 skulle	eleverne	
undersøge,	hvilke	muligheder	Danmark	og	Grønland	har	for	
at	erobre	dele	af	Nordpolen.	Opgavebesvarelsen	skulle	inde-
holde	matematisk	modellering	og	geografisk	kortdannelse.

En	væsentlig	 forudsætning	 for	at	 løse	denne	opgave	skal	
man	finde	hos	matematiklæreren.	Signe	Ougaard	har	på	et	
tidspunkt	haft	to	års	orlov	fra	stillingen	på	VHG	for	at	følge	
sin	mand	til	Grønland,	og	i	den	periode	har	hun	undervist	
på	gymnasiet	 i	Nuuk	og	 lært	sig	så	meget	grønlandsk,	at	
hun	kunne	undervise	danskere	i	begyndersprog.	I	det	fæl-
lesfaglige	forløb	havde	hun	udnyttet	en	kontakt	til	en	nyud-
dannet	grønlandsk	kulturhistoriker,	Aviaq	Reimer	Olsen,	til	
en	af	dagene	at	arrangere	en	videokonference	mellem	2x	
og	en	1.g	på	Grønland.	Det	skulle	vise	sig	at	være	et	scoop.

Aviaq	startede	med	at	præsentere	et	universitetsspeciale,	
hun	havde	skrevet	som	afslutning	på	sin	uddannelse.	Det	
handler	om	kulturmødet	mellem	danske	 lærere	og	grøn-
landske	elever	i	det	grønlandske	skolesystem.	Der	er	nem-
lig	næsten	udelukkende	danske	lærere	på	de	fire	grønland-
ske	gymnasier.	

Specialet	veksler	mellem	personlige	iagttagelser	
og	teoretisk	overbygning.	Bl.a.	har	kulturhistori-
keren	inddraget	teori	af	den	hollandske	profes-
sor	Gert	Hofstede.	Han	var	kommet	på	sporet	af	
teorien	 i	sin	ungdom,	hvor	han	arbejdede	som	
sælger	af	IBM-computere	i	forskellige	lande.	Her	
havde	han	gjort	den	erfaring,	 at	man	 ikke	 skal	
kommunikere	 på	 samme	måde	 i	 salgssituatio-
nen	med	forskellige	nationaliteter.	Alle	menne-
sker	har	nemlig	et	mentalt	program,	der	styrer	
dem.	Dette	program	er	 delvist	 specielt	 for	 det	
enkelte	 menneske	 og	 delvist	 ens	 i	 forhold	 til	
andre	menneskers	mentale	 program	 inden	 for	
samme	kultur.	Det	kollektive	program	er	tillært	og	er	fæl-
les	for	de	mennesker,	der	tilhører	samme	kultur	og	deler	
holdninger	til	livet,	værdier,	normer,	traditioner	og	ritualer.	

HOFSTEDES LØGDIAGRAM ANVENDT  
PÅ DANSKERE OG GRØNLÆNDERE
Bl.a.	lærte	eleverne	i	2x,	at	man	i	Grønland	har	en	kollekti-
vistisk	kultur	i	modsætning	til	den	danske	individualistiske	
kultur.	 I	en	gymnasieklasse	betyder	det,	at	eleverne	 ikke	
skiller	sig	ud	fra	gruppen.	De	tager	en	uddannelse	for	grup-
pens	eller	landets	skyld,	ikke	for	at	realisere	sig	selv.	

I	den	forbindelse	kom	hun	ind	på	sin	egen	families	historie.	
Hun	fortalte	om	mormoren,	der	blev	født	i	1950	i	en	stor-
fangerfamilie	i	en	fjerntliggende	bygd.	Som	ældste	pige	var	
hun	nærmest	forprogrammeret	til	at	være	moderens	højre	
hånd,	ligesom	den	ældste	søn	selvfølgelig	skulle	gå	i	stor-
fangerens	fodspor.	

Alligevel	blev	mormoren	imod	alle	odds	hentet	af	et	skib	
som	8-årig	for	at	få	en	skoleuddannelse,	da	rygtet	om	hen-
des	dygtighed	var	nået	til	hovedstaden.	På	samme	måde	
blev	den	næstældste	søn	uddannet	og	kom	senere	til	Dan-
mark	med	den	grønlandske	politiker	Knud	Hertling.	Kun	de	
dygtigste	fik	 lov	til	 at	 studere	 videre	 i	 den	periode,	 som	
benævnes	"danificeringsperioden"	i	skolesystemet,	da	det	
handlede	om	at	gøre	de	indfødte	til	kopier	af	danskere.

I	 1960’erne	 fulgte	 en	 "grønlændiseringsperiode",	 hvor	
det	grønlandske	sprog	blev	styrket,	og	man	satsede	på,	at	
Grønlands	fremtid	skulle	være	mere	grønlandsk.	Men	op-
gaven	var	ikke	nem,	da	skolesystemet	pga.	et	baby-boom	
var	blevet	overbelastet.

AVIAQS EGNE OPLEVELSER 
MED DANSK OG DANSKERE
I	2001	flyttede	Aviaqs	familie	til	Danmark	en	kort	periode,	
da	moderen	skulle	på	familiehøjskole.	Aviaq	kom	i	dansk	
skole	og	lærte	ret	hurtigt	sproget,	men	ikke	kulturen:	En	
grønlandsk	kaffemik,	f.eks.	i	forbindelse	med	fødselsdag,	
har	 ikke	 meget	 at	 gøre	 med	 en	 dansk	 fødselsdagsfest,	
hvor	man	skal	vente	på,	at	alle	har	indfundet	sig,	og	hvor	
det	hele	er	planlagt	til	mindste	detalje.	Den	grønlandske	
tidsopfattelse	er	polykrom,	dvs.	at	tiden	ikke	er	det	vig-
tigste,	så	en	fast	aftale	giver	ikke	så	meget	mening.	Man	
krammer	 meget	 og	 snakker	 meget	 om	 privatlivet.	 For	
danske	lærere,	der	underviser	på	et	grønlandsk	gymnasi-
um,	kommer	det	nemt	til	at	føles,	som	om	man	kommer	
for	tæt	på.

Ved	sit	første	møde	med	en	dansk	skole	forstod	Aviaq	ikke	
helt,	hvorfor	 lærerne	sagde:	”Man	svarer	pænt,	når	man	
bliver	spurgt”.	Det	fandt	hun	ud	af,	da	hun	senere,	i	2009-
10,	vendte	tilbage	på	et	efterskoleophold.	Her	hørte	hun	
nogle	værelseskammerater	snakke	om,	at	det	var	synd	for	
hende,	for	hun	forstod	vist	ikke	så	godt	det	danske	sprog,	
da	hun	ikke	svarede	så	meget.	Her	brød	Aviaq	ind	og	for-
talte	dem,	at	hun	forstod	hvert	et	ord,	og	at	hun	havde	sva-
ret.	På	grønlandsk	kommunikerer	man	nemlig	meget	med	
grimasser	og	kropssprog.	Man	svarer	f.eks.	"ja"	ved	at	løfte	
øjenbrynene	og	"nej"	ved	at	krympe	næsen.

"KAFFEMIK" MED RØGET HELLEFISK OG REJER
Efter	dette	oplæg	 fra	den	grønlandske	 lærer	fik	eleverne	
i	 2x	og	1r	 i	Nuuk	mulighed	 for	 at	 snakke	 sammen	 "over	
nettet",	og	 samtalen	gik	egentlig	 livligt	 i	mange	grupper.	
Man	kan	håbe	på,	at	denne	kontakt	mellem	de	to	gymna-
sier	 ikke	er	en	engangsforeteelse.	Signe	Ougaard	har	 i	al	
fald	mod	på	at	give	flere	af	sine	elever	lejlighed	til	at	lære	

den	 kultur	 at	 kende,	 som	
vi	 har	 så	 tæt	 på	 inden	 for	
rigsfællesskabet,	og	hendes	
drøm	er,	engang	i	fremtiden,	
at	tage	en	klasse	med	på	en	
studietur	til	Grønland.

Eleverne	 i	 2x	 var	 glade	 for	
"mødet" med de grønland-
ske	gymnasieelever,	og	dagen	
blev	i	øvrigt	rundet	af	med	et	
grønlandsk	måltid:	røget	hel-
lefisk	og	rejer.

GYMNASIEUGE MED 
MENTALE REJSER
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2s i New Zealand, England, 
Tyskland og Italien
Nogle	af	ingredienserne	i	2x’s	forløb	gik	også	igen	i	de	an-
dre	2g-klasser.	Hofstedes	teorier	blev	således	også	brugt	i	
2s,	hvor	klassen	blev	præsenteret	for	fire	forskellige	kultu-
rer:	Et	virtuelt	møde	med	en	dansker	med	engelsk	 fami-
lie,	bosiddende	 i	Northamptonshire,	et	 fysisk	møde	med	
Shaun	fra	New	Zealand,	der	bl.a.	demonstrerede	diverse	
måder	 at	 træne	balance	på,	 inden	man	 skal	 hænge	 i	 en	
“kite”	over	vandet	i	stormvejr.	Gymnasiets	vicerektor,	Ralf	
Leimbeck,	kom	også	forbi	for	at	fortælle	om	forskelle	mel-
lem	dansk	og	tysk	kultur,	inden	klassen	sluttede	af	med	at	
tilberede	og	spise	italiensk	mad	efter	en	indfødt	italieners	
(Paola	Cians)	instruktioner.	Det	var	så	heldigt,	at	ugens	læ-
rer,	Mads	Ilsøe,	havde	hende	lige	ved	hånden!

2s	 havde	 indledt	 ugen	med	 at	 læse	 en	 tekst	 om	 stereo-
typer	 og	 fordomme.	 Disse	 begreber	 betyder,	 at	man	 pr.	
automatik	sætter	mennesker	ind	i	nogle	"kognitive	skema-
er":	En	tysker	er	på	den	måde,	og	en	amerikaner	har	de	og	
de	karaktertræk.	Så	er	man	dejligt	fri	for	at	forholde	sig	til	
det	enkelte	individ,	man	møder,	men	denne	mekanisme	er	
også	baggrunden	for	mange	og	lange	historiske	konflikter.

Som	modvægt	til	denne	kategorisering	af	verden	fik	klas-
sen	også	mulighed	for	senere	på	ugen	at	gå	på	opdagel-
se	på	hjemmesiden	"Dollar	Street",	udviklet	af	et	svensk	
team.	Idéen	bag	den	er	at	nedbryde	stereotype	myter	
om	verden.

"Dollar	Street"	er	en	hjemmeside	med	en	bil-
ledsamling	fra	private	hjem	fra	hele	verden.	
Der	fremvises	mere	end	200	boliger	 i	cirka	
50	lande	og	i	alt	30.000	billeder	og	10.000	
videoer	 fra	 disse	hjem.	Man	 skal	 forestille	

sig	verden	som	en	gade.	Alle	huse	er	stillet	op	på	 række	
efter	indkomst,	hvor	de	fattige	bor	i	den	ene	ende	af	vejen,	
mens	de	rige	bor	i	den	anden	ende.	Alle	andre	bor	et	sted	
midt	imellem.

Pointen	er,	at	kulturelle	forskelle	i	de	fleste	tilfælde	er	mini-
male,	og	at	det	i	stedet	er	indkomstniveauerne,	der	forkla-
rer,	hvorfor	en	familie	lever	det	liv,	den	gør.	Projektet	viser	
også,	at	muslimer	og	kristne	søger	identiske	materielle	løs-
ninger,	og	kløften	mellem	nord	og	syd/øst	og	vest	er	ikke	så	
stor.	Vi	er	alle	forbrugere	af	de	samme	produkter.

2t i Skotland

2t,	der	oprindeligt	skulle	have	været	på	studierejse	til	Skot-
land,	brugte	ugen	på	et	samarbejde	mellem	fagene	mate-
matik	(lærer	Marie	Antonsen)	og	engelsk	(lærer	Marianne	
Haugaard	 Andersen).	 Emnet	 var	 den	 elektromekaniske	
chiffermaskine	Enigma,	som	tyskerne	brugte	under	anden	
verdenskrig,	og	filmen	om	den	engelske	professor,	Turing,	
der	brød	koden.

Hvis der er sat 3 ledninger i koblingstavlen, så kan man beregne antal mulige bogstavombytninger?Første ledning: 26 ⋅ 25
2Anden ledning:24 ⋅ 23
2Tredje ledning:22 ⋅ 21
2Men:

Skal dividere med antal måder tre ledninger kan permuteres: 3!Så der er:26⋅25
2 ⋅ 24⋅23

2 ⋅ 22⋅21
2 ⋅1

3! = 3.453.450mulighederDette tal kan skrives som: 26!
20!⋅3! ⋅

1
23

”
”

Cæsars metode CRIBS & CILLIES 

”He didn’t invent the machine alone —
and it wasn’t called Christopher”
”The key to defeating the u boats was to 
break the form of engima they used”

–

“He didn’t invent the 
—

wasn’t called 
Christopher”

”He wasn’t
outsider”

CRIBS er et ord man kender i beskeden som man kan bruge til at finde ud af restenCILLIES er de tre bogstaver i starten som burde være forskellige hver gang

–
–

“We love each other in our own way”

“When people talk to each other they never say what 

to just know what they mean”

“The real Turing was undeniably eccentric and preferred to work alone, but with his friends he could also be funny, warm, and charming, and he was particularly popular with children.”

–

De Uløselige Koder

Kodemuligheder på Enigma

Scrambler:

5 · 4 · 3 = 60
263 = 17.576
60 · 17576 = 1.054.560

Koblinger:
26!

25 − 2𝑛𝑛 + 1 ! · 𝑛𝑛!
·
1
2𝑛𝑛

26!

25 − 2 · 10 + 1 ! · 10!
·
1
210

= 150.738.274.9
37.250

Kombinationsmuligheder:

1054560 · 1507382749
37250

= 158 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇

Vigenère Cipher 

Den tidligere uløselige kode

Nøgle:         FFERLORTFFERLOR

Kodetekst: OJKMTZXXWSIYUSD

Klartekst: Jeg vil gerne hjem

2615 = 1.6 Trilliarder

Forskellige metoder gør arbejdet nemmere

Frekvensanalyse, CILLES og CRIBS 

FF5
Enigma og ”The Imitation Game”

"Not quite a true story, but an 

engaging and emotionally 

powerful story" - Jack Copeland

“All historical fiction has a primary duty to engage the audience 

with a compelling narrative whilst not distorting historical truth. 

The very best historical drama will inspire the audience to 

investigate the fact behind the fiction.” - Sue Deeks

ENIGMA 
The Imitation Game

Vivianna, Noah, Pernille og Alma

Forklar….
o Hvorfor var det svært at bryde 

enigma?
à Polyalfabetisk substitution

àScrambler og plugboard

Rækkefølgen… 

• 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60
26 bogstaver på hvert hjul.

• 26 ⋅ 26 ⋅ 26 = 17.576

à 60 ⋅ 17576 = 1.054.560

Antallet af muligheder med n 

ledninger er:

•
!"!

!$%!&'( !⋅&!
⋅ (!!

Tyskerne brugte så vidt man ved 

ikke mere end 10 ledninger

• Dette giver 150.738.274.937.250 

muligheder

à 1.054.560 · 150.73
8.274.937.250 =

158.962.555.217.8
26.360.000

o Hvordan kunne englænderne 

alligevel bryde den?

à CILLIES
à CRIBS

o Monoalfabetisk 

kryptering
o Cæsars krypterings 

teknikAnalysér….
Alan Turing og sociale koder

(01:21:50 – 01:23:30)

Turing’s forhold til Christopher

FF5

Turing’s forhold til Joan Clarke

(01:21:50 – 01:23:30)

Diskutér…

(01:44:30 – 01:44:35)

”Creative licence is 

one thing, but 
slandering a great 

man’s reputation (…) 

is quite another.” (the 

Guardian) 

o Fictionalization

”Audiences aren’t 

stupid. I think it’s a 

little bit patronising to 

assume that the 

audience takes 

everything at face 

value.”
(Gareth Mclean)

à Over-the-
shoulder

à Medium-
shot

à Hand-held 
camera

à Close-up

à Creative 
frame

’Ubåde ud for Anholt’------------------------------------'jfuhg mq slp rwmapo’------------------------------------Kode : 915

De tre tegn skulle være forskellige hverdag. Flere brugere anvendte samme kodehver dag. En af disse gentagende kodervar CIL, deraf navnet.

Dæmpet belysning/farve paletten

Forhold til ”Christopher” og kollegaer

“Some television critics argue such shows would be“pretty boring” if it kept entirely to history.“

Long shot

FF5 I DE ANDRE KLASSER



Idræt	B-holdet	fra	gymnasiets	hf-klasser	prøvede	en	blæ-
sende	septemberdag,	hvad	det	vil	sige	at	have	nærkontakt	
med	vandet.

De	var	på	ekskursion	til	Østre	Havn	i	Aalborg	for	at	prøve	
en	idrætsgren,	de	aldrig	havde	prøvet	før;	-	nemlig	at	stå	på	
wakeboard.	Det	er	en	form	for	vandski,	hvor	man	trækkes	
af	en	line	i	havnen.

Modigt	kastede	eleverne	sig	ihærdigt	ud	i	vand-eventyret,	
og	selvom	de	fleste	adskillige	gange	blev	dyppet	og	slugte	
store	mængder	af	det	dejlige	havnevand,	så	viste	mange	
hurtig	 fremgang	og	 havde	 et	 par	 fornøjelige	 idrætstimer	
anført	af	en	dygtig	instruktør	fra	Aalborg	Cable	Park.

HF-ELEVER 
VAR FLYVENDE 
OVER VANDET
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2k i Tyskland og Frankrig
I	2k	handlede	det	om	kulturmøder	i	forbindelse	med	idræt	
og	integration.	Her	undersøgte	eleverne,	med	hjælp	fra	læ-
rerne	Pernille	Olesen	og	Rasmus	Jacobsen	og	på	baggrund	
af	tysk	og	fransk	materiale,	hvordan	henholdsvis	tyrkiske/
østeuropæiske	og	afrikanske	fodboldspillere	var	blevet	in-
tegreret	i	det	land,	de	var	kommet	til.

De	tysk-	og	fransklæsende	elever	havde	hver	deres	opga-
veformulering	til	emnet.	I	tysk	arbejdede	de	med	tekster,	
der	handlede	om	Mesut	Özil	og	Miroslav	Kloses	fodbold-
karrierer.	 Førstnævnte,	 der	 i	 flere	 år	 blev	 anset	 som	 et	
mønstereksempel	på	en	vellykket	integration,	fortalte	bl.a.	
om	de	overvejelser,	han	gjorde	sig,	da	han,	der	oprindelig	
er	 tyrker,	valgte	at	blive	 tysk	statsborger.	For	Kloses	ved-
kommende,	der	er	af	polsk	afstamning,	læste	eleverne	An-
gela	Merkels	tale	til	ham,	da	han	fik	overrakt	"Die	Goldene	
Victoria",	en	integrationspris.

I	fransk	analyserede	eleverne	bl.a.	en	film,	"Entre	Les	Murs",	
for	at	sætte	sig	ind	i	de	udfordringer,	indvandrere	bliver	udsat	
for	i	mødet	med	det	franske	uddannelsessystem.	De	så	også	
en	fodboldfilm,	”Le	Ballon	d’Or”,	der	viser	en	drengs	vej	fra	en	
fattig	vestafrikansk	landsby	til	en	professionel	fodboldkarriere	
i	Frankrig.	Denne	film	rejser	bl.a.	spørgsmålet,	om	sporten	er	

et	mål	 i	sig	selv	eller	et	middel	til	vellykket	integration.	Kan	
idrætten	noget,	som	skole	og	arbejde	ikke	kan?

Ved	 opgavebesvarelsen	 benyttede	 eleverne	 sig	 af	 socio-
logiske	begreber	og	teorier	som	f.eks.	Honneths	anerken-
delsesteori.	Anerkendelsen	kan	vise	sig	i	den	private	sfære	
hos	familie,	i	parforholdet	og	venner.	Her	får	vi	den	nære	
følelsesmæssige	anerkendelse,	der	udvikler	selvtillid,	giver	
os	en	personlig	identitet	og	sætter	os	i	stand	til	at	føle	os	
som	en	del	af	samfundet.

Samtidig	er	det	også	vigtigt,	at	den	enkelte	person	oplever	
anerkendelse	i	det,	Honneth	kalder	den	retslige	sfære.	Vi	
skal	som	individer	have	de	samme	rettigheder	som	alle	an-
dre	borgere	i	samfundet.

Endelig	 mener	 Honneth,	 at	 anerkendelse	 i	 den	 solidari-
ske	sfære	også	er	vigtig.	Med	den	solidariske	sfære	menes	
der	 arbejdspladsen,	 uddannelsessystemet	 eller	 i	 sociale	
sammenhænge.	Det	er	her,	man	kan	anerkendes	for	sine	
præstationer	og	kvaliteter	som	et	menneske,	der	bidrager	
positivt	til	fællesskabet. 4746
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2k	og	biologilærer	Anne	Becher	arbejdede	i	efteråret	2020	
med	et	tema	om	havmiljø	og	et	projekt	om	tangprodukti-
on.	De	undersøgte	havets	økologi	 og	 trusler	mod	havets	
biodiversitet,	 hvoraf	 overfiskning	 er	 et	 af	mange	 proble-
mer.	Derfor	er	man	mange	steder	i	verden	gået	i	gang	med	
at	forske	og	undersøge,	om	produktion	af	alger	og	tang	kan	
være	et	bud	på	en	realistisk,	sund	og	bæredygtig	fødevare.	

Projektet	blev	til	på	baggrund	af	Region	Nordjyllands	pro-
jekt	 om	 "flere	 kvindelige	 rollemodeller	 i	 STEM-fagene".	
STEM	står	 for	Science,	Technology,	Engineering	og	Math.	
Flere	undersøgelser	peger	nemlig	på,	 at	de	 få	 kvindelige	

rollemodeller	 i	 STEM-fag	er	en	af	de	primære	årsager	til	
pigers	underrepræsentation	inden	for	området.	Dette	gæl-
der	 både	 på	 institutionsniveau	 og	 i	 samfundet	 generelt.	
I	 relation	 hertil	 konkluderer	 en	 undersøgelse	 om	 piger	 i	
STEM-fag,	 at	 kvindelige	 undervisere	 i	 STEM-fag	 ofte	 ses	
som	forbilleder	og	inspirerer	piger	til	at	bryde	med	køns-
opdelte	uddannelsesmønstre.

Projektet	startede	med	et	besøg	hos	Dansk	Skaldyrcenter	
i	Nykøbing	Mors,	der	er	en	del	af	DTU	(Danmarks	Tekniske	
Universitet).	Her	har	de	gennemført	en	række	forsøg	tilret-
telagt	af	centrets	biologer.	

2K BIOLOGI I STORT 
PROJEKT OM TANG

2k	blev	modtaget	af	 to	kvindelige	biologer,	og	dagen	 ind-
ledtes	også	med,	at	de	 to,	Mette	Møller	Nielsen	og	Anita	
Hansen,	 præsenterede	 deres	 studie-	 og	 karrierevej	 for	
gymnasieeleverne.	Både	Mette	og	Anita	var	gode	til	at	
forklare	om	deres	veje	og	ikke	mindst	vildveje	i	deres	
karrieforløb.	

Ved	 den	 efterfølgende	 rundvisning	 på	 centeret	
blev	2k	præsenteret	for	både	tang-	og	muslinge-
opdræt.	2k	fik	selv	undersøgt	vandmiljø	og	alger	
i	Limfjorden,	samt	undersøgt	muslingefiltration.	
Eleverne	 skulle	 forklare,	 hvordan	 blåmuslin-
ger	 kan	 bruges	 til	 at	 fjerne	 næringsstoffer	 fra	
vandmiljøet,	og	give	en	vurdering	af,	om	det	kan	
anbefales	 at	 bruge	miljømuslinger	 til	 at	 forbedre	
vandkvaliteten.	 Forsøgene	gav	anledning	 til	mange	
udregninger,	 så	 der	 var	 også	meget	matematik	 i	 da-
gens	ekskursion.

Herefter	blev	der	arbejdet	med	havet	som	øko-
system	hjemme	i	klasselokalet.	2k	skulle	ar-
bejde	med	et	”tang	pitch”,	hvor	grupper	
skulle	fremlægge	ideer	til	en	bæredyg-
tig	produktion	af	tang	og	alger.	Dette	
pitch	blev	præsenteret	for	pHD	stu-
derende	 Sidsel	 Koggersbøl	 Thra-
ne,	 som	 fortalte	 om	 at	 studere	
på	 Aalborg	 Universitet	 og	 om	
sit	projekt	med	at	udvikle	alger	
til	brug	i	kosttilskud	i	samarbej-
de	 med	 virksomheden	 Aliga	 i	
Hjørring.

Projektet	blev	afsluttet	med	en	
tang-middag	 i	 en	 relativ	 Coro-
na-fri	 periode	 i	 efteråret.	 Der	
blev	 fremstillet	 tangpizza,	 tang-
chips,	sushi,	kunstigt	kaviar	og	des-
sert	i	det	nye	”food-lab”.	Efter	fælles	
middag	 deltog	 2k	 i	 et	 live-streamet	
foredrag	 om	 tang	 og	 tangproduktion	 fra	
Aarhus	Universitet	med	forsker	Anette	Bruhn.
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Projekt om genanvendelse  

af plast
2k	har	sammen	med	kemilærer	Anne	Becher	i	faget	kemi	
B	deltaget	i	et	regionsprojekt	med	titlen	"Viden	Skaber".	

Formålet	med	Viden	Skaber	er,	 at	 aktuel	 forskning	og	na-
turvidenskabelige/teknologiske	problemstillinger	 formidles	
fra	forskere	til	gymnasieelever	og	derfra	videre	til	den	brede	
befolkning	for	herigennem	at	skabe	øget	interesse	for	forsk-
ning	og	STEM-fag	(Science,	Technology,	Engineering,	Math).	

Udover	VHG	deltager	Støvring	Gymnasium	og	Aalborg	Kate-
dralskole	også	i	projektet.	Det	er	kemi-,	biologi-	og	fysikhold	
og	lærere	på	de	tre	gymnasier,	som	deltager	i	projektet.

Tre	hold	med	kemi	på	B-niveau	deltog	således	i	de	første	
forløb.	 Omdrejningspunktet	 var	 plast	 og	 genanvendelse	
af	plast,	 som	der	 forskes	 i	på	 Institut	 for	Energiteknik	på	
Aalborg	Universitet	(AAU).	Forløbet	startede	med,	at	lektor	
Thomas	Helmer	Petersen	fra	AAU	kom	på	besøg	på	VHG	og	
holdt	et	spændende	oplæg	om	plast	og	de	mange	politiske	
og	teknologiske	udfordringer,	der	er	 i	at	genanvende	og/
eller	mindske	anvendelse	af	plast.
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PLASTIC FANTASTIC?

Thomas	Helmer	Petersen	og	hans	forskningsgruppe	arbej-
der	med	kemisk	genanvendelse	af	plast.	Plast	er	en	poly-
mer,	der	består	af	mange	repeterende	enheder,	der	kaldes	
monomerer	 og	 i	 en	 kemisk	 genanvendelse	 af	 plast	 skal	
man	så	nedbryde	plast	til	den	oprindelige	monomer,	som	
plasten	er	opbygget	af.					

Kemi-holdet	 fra	 2k	 arbejdede	 derefter	med	 et	 undervis-
ningsmateriale	 om	 plast,	 som	 lektor	 Trine	 Leck	 Kæseler	
fra	Støvring	Gymnasium	havde	udarbejdet.	2k	arbejdede	
samtidig	med	et	tema	om	havet	og	det	var	derfor	oplagt	
at	arbejde	med	problematikken	omkring	plastforurening	i	
verdenshavene	og	hvordan	man	kan	løse	dette	problem.

Til	sidste	skulle	2k	formidle	deres	nye	viden	videre	til	an-
dre.	Her	fik	de	hjælp	fra	mediefagslærer	Ulla	Andreasen	til	
at	producere	virale	film.	Resultatet	blev	nogle	meget	for-
skellige	og	meget	fine	små	virale	film.

Dermed	skulle	den	forskning,	der	tidligere	levede	sit	eget	
liv	 bag	 tykke	 universitetsmure,	 nu	 gerne	 brede	 sig	 som	
ringe	 i	 vandet.	 Først	til	 gymnasiet	og	 siden,	med	 inddra-
gelse	af	moderne	kommunikationsmidler	og	i	et	forståeligt	
sprog,	til	ganske	almindelige	mennesker.

I	én	gruppes	formidling	af	forløbet	er	det	blevet	til	følgende:	

Plast er overalt. Vi bruger plastik hele tiden i vores 
hverdag, og på bare 50 år er produktionen af plastik 
20-doblet til hele 311 mio. tons om året!
Plastik er et produkt, der bliver fremstillet af olie fra 
undergrunden. Det er ikke noget, der findes naturligt, 
og derfor er det også rigtig svært for naturen at ned-
bryde det igen.
Vi bliver ved og ved med at producere plast, som des-
værre ender ude i naturen, hvor vi ikke kan komme af 
med det igen. 
Den ikke-bæredygtige produktion af plast medfører, 
at verdenshavene fyldes med plast, der over længere 
tid nedbrydes til mikroplast, som havets organismer 
indtager. 
100.000 havpattedyr og én million fugle dør hvert år 
på grund af plastikforurening. Mange dyr forveksler 
plastik med føde, og det risikerer de at dø af. Gennem 
dyrene får vi mennesker også plast ind i vores føde, og 
det skader fremtidens generationer. 
Vi har derfor lavet denne film med 6 gode råd til, hvor-
dan DU kan gøre en indsats for de mange tusinde af 
dyr, som dør hvert år, ved at formindske DIT plastfor-
brug i hverdagen. TAK 

Andre	 grupper	 dokumenterede	med	 deres	 videoer,	 hvor	
meget	 plastik	 egentlig	 fylder	 i	 vores	 dagligdag.	 Der	 var	
også	nogle,	der	benyttede	sig	af	humor	til	at	 lave	om	på	
vores	dårlige	vaner.	Bl.a.	ved	at	lave	"memes"	af	fx	paven	
og	Greta	Thunberg.

En	gruppe	havde	været	nede	i	anlægget	for	at	lave	en	ek-
semplificerende	film	om,	hvad	der	sker,	når	man	smider	en	
plastikflaske	 i	vandet.	 I	det	hele	taget	var	det	tydeligt,	at	
plastforureningen	 i	 verdenshavene	havde	gjort	 stort	 ind-
tryk	på	eleverne	i	2k.
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1k	med	studieretningen	"Sundhed	og	Biotek"	havde	i	maj	
besøg	 af	 Niels	 Thomas	 Eriksen,	 studieleder	 for	 Institut	
for	 kemi	og	biovidenskab	på	AAU.	 I	 sin	 forskning	arbej-
der	han	især	med	spiselige	insekter,	og	da	klassen	netop	
arbejdede	med	dette	emne	i	biologi,	var	det	oplagt	at	få	
ham	ind	og	fortælle	om	det	sidste	nye	på	området.	Han	
karakteriserede	i	øvrigt	sig	selv	og	sine	kolleger	som	"un-
derlige	snegle".

Niels	 Thomas	 Eriksen	 begyndte	med	 at	 forklare,	 hvorfor	
det	 bliver	 nødvendigt	 at	 tænke	 i	 alternative	 baner,	 hvad	
maden	angår:	I	takt	med	at	velstanden	i	verden	stiger,	er	
der	flere	og	flere,	der	gerne	vil	have	f.eks.	kød	på	bordet.	
For	at	producere	konventionelle	 fødevarer	 som	kyllinger,	
okse-	 og	 svinekød	 skal	 man	 have	 store	 arealer	 til	 rådig-
hed	-	især	for	at	dyrke	foder	til	dyrene.	Så	på	et	tidspunkt	
vil	de	70%	af	 jordens	overflade,	man	kan	anvende	til	det	
formål,	være	opbrugt.	Her	er	insekter,	f.eks.	fårekyllinger,	
meget	mere	fodereffektive.	Desuden	produceres	de	med	
et	 lille	 aftryk	på	klimaregnskabet	 for	udledning	af	 gasser	
(CO2-ækvivalenter).

"BLACK SOLDIER FLY"
Niels	Thomas	Eriksen	kom	med	flere	forslag	til	fremtidens	
menu,	 f.eks.	melorme,	 stankelben	og	græshopper.	Med	 i	
en	kasse	havde	han	også	nogle	eksemplarer	af	en	lidt	spe-
ciel	 "fætter",	 en	 såkaldt	 "sort	 soldaterflue",	der	 kommer	
fra	 Sydamerika	 (ligesom	 kartoflen),	 og	 som	 ikke	 lever	 i	
Danmark.	Den	arbejder	de	meget	med	på	universitetet	 i	
Aalborg,	og	det	er	der	også	en	del	producenter,	der	gør.	

F.eks.	Entomass	i	Løkken,	der	er	stiftet	af	to	ingeniører,	ud-
dannet	fra	Institut	for	kemi	og	biovidenskab.	Som	produ-
center	er	de	naturligvis	mest	optaget	af	at	markedsføre	in-

sekter	som	foder	og	fødevarer,	hvor	universitetsforskernes	
ambition	udelukkende	er	at	levere	data	om,	hvor	effektive	
insekter	er	til	at	omsætte	foder	til	ny	biomasse.

Om	den	sorte	soldaterflue	fik	eleverne	i	1k	at	vide,	at	den	
kan	parre	sig	og	lægge	æg,	men	den	spiser	ikke	selv	noget.	
Larvestadiet	er	det	 længste,	og	den	har	kun	en	livscyklus	
på	et	par	uger.	Den	hele	larve	kan	bruges	til	foder,	og	der	
kan	også	laves	larvemel	af	den.	Den	giver	protein	og	fedt,	
der	kan	omdannes	til	biodiesel.

På	dette	tidspunkt	 i	oplægget	spurgte	Niels	Thomas	Erik-
sen	eleverne	i	1k	om,	hvordan	de	havde	det	med	differenti-
al-	og	integralregning,	for	nu	ville	det	blive	lidt	"langhåret".	
Herpå	 fulgte	 nogle	 udregninger,	 der	 viste,	 hvor	 effektivt	
BSF-larver	 (BSF=	black	 soldier	 fly)	 omsætter	deres	 foder,	
og	 hvor	meget	 der	 assimileres	 i	 dyret.	 Da	 larven	 er	me-
get	bredspektret	i	sit	fødevalg,	var	der	også	resultater	for,	
hvordan	den	"performer"	på	baggrund	af	enten	kyllingefo-
der	eller	affald.

Kommunikationen	mellem	forsker	og	gymnasieelever	var	
god.	Eleverne	stillede	spontant	spørgsmål	undervejs,	og	de	
var	helt	med,	når	studielederen	fra	AAU	refererede	til	FN’s	
verdensmål.	Måske	 forstod	 de	 ikke	 alle	 de	matematiske	

modeller,	men	de	fik	et	levende	indtryk	af,	hvad	matematik	
kan	bruges	til	i	forskningen.

VIDEN SKABER
Besøget	i	1k	var	en	del	af	projektet	"Viden	Skaber".		
Målet	er	at	åbne	naturvidenskabelig	forskning	op	for	den	bre-
de	befolkning	og	samtidig	øge	interessen	for	naturvidenskab	
hos	unge,	som	skal	vælge	en	videregående	uddannelse.	Pro-
jektet	strækker	sig	over	to	år,	og	for	VHG’s	vedkommende	er	
det	bl.a.	1k	og	deres	biologilærer	Karsten	Hessellund,	der	del-
tager	i	det.	Meningen	er	så,	at	klassen	skal	videreformidle	de-
res	nyvundne	viden	til	den	brede	befolkning.	Denne	proces	er	
imidlertid	blevet	besværliggjort	og	 forsinket	af	Corona-ned-
lukningen,	så	måske	bliver	det	først	efter	sommerferien.

INSEKTER PÅ MENUEN?
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I	slutningen	af	maj	fik	2x	og	deres	fysiklærer,	Frederik	Faar-
vang	Hansen,	et	 spændende	 indblik	 i	 fremtidens	brug	af	
robotter.	Det	 skete	gennem	en	opkobling	til	 adjunkt	Karl	
Damkjær	 Hansen,	 for	 elektroniske	 systemer	 på	 Aalborg	
Universitet.	

Forskeren	sad	i	sin	egen	stue	og	forklarede	den	indviklede	
robotteknologi	til	 eleverne,	der	også	 sad	på	deres	hjem-
mearbejdspladser,	mens	fysiklæreren	sad	mutters	alene	i	
et	laboratorium	på	gymnasiet.	På	et	tidspunkt	lukkede	Karl	
Damkjær	Hansen	døren	op	til	et	tilstødende	lokale,	og	ind	
trådte	en	Boston	Dynamics-robot,	der	lignede	et	firbenet	
dyr.	Det	er	en	af	de	mest	avancerede	robotter,	man	har	i	
dag,	og	forskeren	demonstrerede,	hvordan	den	var	i	stand	
til	 at	 bevæge	 sig	 i	 forskellige	 gangarter,	 og	 hvordan	 den	
kunne	holde	balancen	på	trods	af	små	puf.

Universitetsforskeren	 startede	med	 at	 definere,	 hvad	 en	
robot	er	for	ham.	Der	er	efterhånden	mange	af	dem	i	vores	
hverdag:	Softwarerobotter,	der	f.eks.	bruges	 i	søgemaski-
ner.	 Kaffe-	 og	 opvaskemaskiner.	 Robotplæneklippere	 og	
selvkørende	biler.	Men	for	ham	er	robotter	maskiner,	der	
kan	bevæge	sig	og	selv	 tage	nogle	"personlige"	valg.	Det	
gør	de	ved	kontinuerligt	at	gennemgå	denne	cyklus:	

"ROBOTTERNE KOMMER!"

Robotten	starter	med,	gennem	sine	sensorer,	at	"sanse",	
hvor	 den	 befinder	 sig.	 På	 sin	 computerskærm	
viste	Karl	Damkjær	Hansen	alt	 det	output,	
"indmaden"	 i	 robotten	 giver.	 F.eks.	 fra	
stereomodulet,	den	infrarøde	projek-
tor,	motionmodulet,	gyroskopet	og	
accelerometeret.	 Disse	moduler	
giver	 robotten	 samme	 slags	
forståelse	for	rummet,	som	vi	
mennesker	 har.	 Ud	 fra	 alle	
disse	 data	 er	 den	 program-
meret	 til	 at	 lægge	 en	 plan,	
f.eks.	at	bevæge	sig	 fra	A	til	
B.	Derefter	giver	den	sig	til	at	
handle,	 og	 cyklussen	 starter	
forfra.	Denne	kunstige	intelli-
gens	er	 lagdelt:	Nogle	af	pro-
cesserne	svarer	til	det,	der	sty-
res fra den forlængede rygmarv 
hos	mennesket,	mens	andet,	f.eks.	
det	sociale,	svarer	til	vores	anvendel-
se	af	frontallappen.

ROBOTTEN POLARIS
Derefter	fremviste	Damkjær	Hansen	et	projekt	fra	virkelig-
hedens	verden,	som	AAU	er	med	i	sammen	med	en	række	

partnere:	 Combine,	 et	 app-firma,	 MapsPeople,	
Det	gode	Firma	og	Teknologisk	 Institut.	Det	

drejer	 sig	 om	Projektet	 Kugle	 og	 robot-
ten	 Polaris,	 som	 Aalborg	 Universitet	
er	 i	gang	med	at	udvikle.	Projektet	
støttes	af	Innovationsfonden.

Den	 selvkørende	 kuglerobot,	
der	 er	 omkring	 halvanden	
meter	 høj,	 skal	 være	med	til	
at	øge	serviceniveauet	i	f.eks.	
en	lufthavn,	hvor	den	kan	vise	
vejen	 til	 den	 gate,	 som	man	
skal	 flyve	 fra.	 Den	 kan	 også	
hjælpe	 den	 rejsende	 med	 at	
afgøre,	om	man	evt.	har	tid	til	

at	 indtage	 en	 pizza	 undervejs.	
Den	er	udviklet	sådan,	at	den	bl.a.	

er	 i	stand	til	at	undgå	andre	passa-
gerer,	 der	 måtte	 komme	 ind	 i	 dens	

bane	i	lufthavnsområdet.	

Karl	Damkjær	Hansen	kaldte	 i	sin	præsentation	
kuglerobotten	 for	en	slags	 ledestjerne,	der	kan	
interagere	med	 sine	 brugere:	Møde	 dem,	 føre	
en	samtale	med	dem,	udføre	nogle	tjenester	for	
dem	og	til	sidst	evaluere.

"FALDER" FREM
Mange	vil	forbinde	ordet	robot	med	en	maski-
ne,	der	er	bygget	op	af	en	masse	metal,	og	som	
kommer	frem	ved	hjælp	af	nogle	hjul	-	altså	en	
stor	 maskine.	 Men	 det	 er	 ikke	 tilfældet	 med	
kuglerobotten.	Den	balancerer	oven	på	en	kug-
le,	hvilket	gør,	at	den	kan	bevæge	sig	i	alle	ret-
ninger	på	en	næsten	yndefuld	måde.	

Men	det	gør	også,	at	den	kommer	fremad	på	
en	 meget	 speciel	 måde.	 Universitetsforske-
ren	 sammenlignede	 det	 med	 at	 balancere	
med	 et	 kosteskaft	 på	 sin	 hånd.	 Når	 koste-
skaftet	 begynder	 at	 falde	 fremad,	 skal	man	
bevæge	hånden	i	den	retning	for	ikke	at	tabe	
det.	Og	det	er	den	måde,	at	 robotten	kom-
mer	fremad	på.	Det	betyder,	at	den	har	nog-
le	 organiske	 bevægelser,	 der	 gør,	 at	 den	 er	
meget	behagelig	at	se	på.	Og	det	tror	vi	kan	
hjælpe	 rigtig	 meget	 i	 den	 interaktion,	 som	
robotten	 har	med	mennesker,	 fortalte	 Karl	
Damkjær	Hansen.

2X ER MED I PROJEKT "VIDEN SKABER"
2x	 er	 en	 såkaldt	 "papegøjeklasse".	 Dvs.	 en	
klasse,	der	er	sammensat	af	elever	fra	to	stu-
dieretninger.	 Den	 ene	 er	 "Natur	 og	 Viden-
skab",	den	anden	"Samfund	og	Verden".	Sam-
tidig	er	klassen	med	i	projekt	”Viden	Skaber”.		

Den	viden,	man	har	opnået	i	fysik,	bl.a.	med	Karl	Damkjær	
Hansens	medvirken,	 skal	 derfor	 videreformidles	til	 lokal-
området.	Det	sker	 i	klassens	samfundsfagstimer	med	læ-
reren	Jakob	Vium	Dyrman	som	tovholder.	Det	bliver	spæn-
dende	at	se,	hvordan	klassen	vil	løse	dén	opgave.

Karl Damkjær Hansen.



I	starten	af	skoleåret	var	der	opsamling	på	diverse	aktivi-
teter,	som	var	blevet	aflyst	i	foråret	pga.	Corona.	Den	31.	
august	 samledes	 derfor	 13	 VHG-elever,	 som	 i	 skoleåret	
2019-2020	deltog	 i	Nordjyske	Gymnasiers	Akademi,	men	
som	ikke	havde	fået	den	festlige	afslutning,	de	havde	håbet	
på.

I	 stedet	 fik	 de	 "på	 bagkant"	 overrakt	 diplom,	 en	 power-
bank	 og	merchandise	 fra	 Aalborg	 Universitet	 og	 UCN	 af	
rektor	Jette	Rygaard	og	vicerektor	Ralf	Leimbeck.
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AFSLUTNING 
FOR ELEVER 

2019/ 2020
HOLDET

AFSLUTNING 
FOR ELEVER

 HOLDET

 

2020/ 2021
Corona-pandemien	blev	ved	med	at	spænde	ben	for	afvik-
ling	af	aktiviteter	i	akademiet	i	skoleåret	2020-2021.	Dage-
ne	på	AAU	og	UCN	måtte	aflyses,	og	flere	regionale	dage	
blev	afholdt	virtuelt,	udskudt	eller	aflyst.	Deltagerne	skulle	
dog	ikke	snydes	for	en	uhøjtidelig	afrunding	af	akademiet,	
og	derfor	samledes	de	deltagende	elever	med	rektor	Jet-
te	Rygaard	og	vicerektor	Ralf	Leimbeck	den	11.	maj	til	en	
virtuel	afslutning,	hvor	også	AAU	og	UCN	og	de	øvrige	del-
tagende	gymnasier	deltog	online.	Eleverne	fik	desuden	et	
lille	plaster	på	såret	i	form	af	en	powerbank,	en	mulepose	
fra	UCN	og	T-shirt	og	"pop	socket"	fra	AAU.

Fra venstre: 
1. Katrine Nielsen, 3x
2. Jacob S. Norre, 3x
3. Anna Else Petersen, 3x
4. Sofie P. Jensen, 3x
5. Elena Borup, 3u
6. Clara Christine Øgaard, 3u

7. Frederik T. Sommer, 3u
8. Lasse M. Rask, 3u
9. Johan Gammelholm-Hagstrup, 3t
10. Mads R. Christensen, 3s
11. Thea Helle, 3t
12. Anne Ørndrup, 3t
13. Sisse Borup Engemand, 3t

På billedet fra venstre, øverste række:
1. Lone Hindsgaul, lærer
2. Emma Sofie Schlichting Nielsen, 2x
3. Astrid Agatha Arkesteijn, 2x
4. Ida Marie Klausen, 2x
5. Jonas Færch Frederiksen, 2x
6. Ralf Leimbeck, vicerektor

I sofaen:
1. Kristine Bloch Steendahl Nielsen, 2x
2. Caroline Lapirtis, 2s
3. Jakob Riis Sørensen, 2x

Ikke på billedet, men har deltaget  
i akademiet:
- Alma Ployart Wetche, 2t 
- Anna-Rosa Støttrup Akobe, 2t
- Kristine Garsdal Adamsen, 2t 
- Emilie Marie Overgaard Agesen, 2t
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Fredag	den	4.	juni	kunne	vi	(lidt	senere	end	normalt)	fejre	
sidste	skoledag.	VHGs	elevråd	inviterede	derfor	på	Hjem-IS	
i	slutningen	af	3.	time.	

Den	velkendte	lyd	fra	Hjem-IS-bilen	kunne	pludselig	høres	
med	bimlen	og	bamlen	på	vej	mod	multibanen.		Alle	ele-
ver	kunne	efterfølgende	hente	en	is	i	frokostpausen	og	øn-
ske	kammeraterne	pøj-pøj	med	de	sidste	eksaminer	inden	
sommerferien.

HØJ SOL OG 
MASSER AF IS!
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Onsdag	den	2.	juni	2021	sagde	vi	officielt	farvel	til	vores	tre	
udvekslingselever:	

• Laura Bohrer Duvidovich fra Brasilien har gået i 1a, 

• Chiara Martella fra Italien har gået i 2s og 

• Simone Borghi fra Italien har gået i 2k. 

Tak	for	denne	gang	og	rigtig	god	tur	hjem.
Rektor	 Jette	 Rygaard	 og	 uddannelsesleder	 Mads	 Ilsøe	
overrakte	de	tre	elever	et	"letter	of	recommendation"	og	
et	VHG-net	med	lidt	goodies	og	merchandise.
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TAK FOR 
BESØGET 
OG MÅSKE 
PÅ GENSYN

ART ATTACK
I	uge	43	var	der	vist

	ikke	nogen	af	de	daglige	
brugere	af	VHG,	der	kunne	

være	i	tvivl	om,	at	der	i	denne	
uge	var	indsamling	til	

Knæk cancer.

De	25	elever	på	
B-niveau-holdet	i	billedkunst	havde	

nemlig	i	en	dobbeltlektion	om	onsdagen,	
sammen	med	deres	lærer,	Kirsten	Sørensen,	

gennemført et art attack,	hvor	de	havde	
arbejdet	i	forskellige	materialer	med	at	

fremstille	Knæk cancer-logoet:	blomsten	med	
de	otte	blade	(syv	sorte	og	ét	rødt).

På	denne	måde	ville	eleverne	skabe	
opmærksomhed	omkring	den	gode	sag	

og	naturligvis	få	folk	til	at	
støtte	kampagnen.
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På	VHG	kan	man	indimellem	opleve	udstillinger	med	for-
skellige	 elevarbejder	 i	 fællesområdet.	 I	 efteråret	 var	 det	
således	Sebastian	Starcke	fra	3t,	der	viste	nogle	af	de	ma-
lerier,	han	har	lavet	i	billedkunst	på	B-niveau.

Fra	lille	af	har	Sebastian	altid	interesseret	sig	for	at	tegne,	
og	for	ca.	2	år	siden	så	han	en	YouTube	serie,	The	Joy	of	
Painting,	hvor	Bob	Ross	viste,	hvordan	alle	kan	male	land-
skabsmalerier.	Efter	at	have	set	flere	af	disse	videoer,	be-
sluttede	han	sig	for	at	gøre	et	forsøg.	

Resultatet	 kunne	opleves	 i	 området	 tæt	på	 kantinen,	 og	
man	kunne	se,	at	Sebastian	Starcke	havde	fået	godt	styr	
på	landskaberne	Der	var	eksempler	på	både	figurativ	og	
non-figurativ	kunst,	og	Sebastian	forklarede,	at	det	svin-
ger	meget	i	forhold	til	hans	humør.

På	billedkunstholdet	på	B-niveau,	der	undervises	
af	 Kirsten	 Sørensen,	 er	 Sebastian	

den eneste dreng ud af de 
25	elever,	men	det	har	han	
vænnet	sig	til,	og	han	snak-
ker	godt	med	de	andre.

ANDRE INTERESSER
Der	er	jo	så	mange	andre	
tilbud	på	gymnasiet,	man	
kan	benytte	sig	af.	Han	er	
således	 med	 i	 en	 drenge-

SEBASTIAN 
STARCKE

gruppe	på	gymnasiet,	som	snakker	godt	sammen,	og	de	fik	
den	ide,	at	det	kunne	være	sjovt	og	spændende	at	deltage	i	
"Open	Space	Lab".	Så	en	tirsdag	eftermiddag	efter	skoletid	
kunne	man	f.eks.	se	Sebastian,	der	oprindeligt	kommer	fra	
Sørup,	men	nu	bor	 i	Aars,	stå	og	 lave	pocket	rockets	 i	et	
laboratorium	sammen	med	sine	venner.

Sebastians	 studieretning	 hedder	 ”Samfund	 og	 Verden”,	
som	har	kernefagene	engelsk	og	samfundsfag	på	højeste	
niveau.	3t	overværede	derfor	en	 fællestime	med	 journa-
listen	 David	 Trads	 om	 det	 amerikanske	 præsidentvalg.	
Efternavnet	 Starcke	 signalerer	 også	 noget	 med	 politik.	
Ældre	medborgere	vil	således	forbinde	navnet	med	Viggo	
Starcke,	der	i	radioens	tidsalder	var	en	retorisk	begavelse	
for	Retsforbundet	og	senere	blev	minister	i	Trekantregerin-
gen.	Ifølge	Sebastian	stammer	hans	familie	oprindeligt	fra	
Tyskland:	 	Under	1.	verdenskrig	flygtede	to	brødre	her	til	
Danmark.	Viggo	er	relateret	til	den	ene	bror,	og	Sebastian	
til	den	anden.	Så	en	relation	er	der.

I	fritiden	er	Sebastian	optaget	af	modelarbejde.	I	godt	og	
vel	 tre	måneder	har	han	haft	kontrakt	med	Chapter	Ma-
nagement,	ligesom	han	har	sit	eget	tøjmærke,	der	hedder	
Complacent.	Lige	pt.	er	Sebastian	den	eneste	ansatte	i	fir-
maet,	men	hvem	ved?62

FREMTIDSPLANER
Efter	studentereksamen	går	Sebastians	planer	ud	på	at	se,	
hvor	 langt	 han	 kan	 komme	 i	modelbranchen,	men	ellers	
kunne	han	tænke	sig	at	få	en	designeruddannelse	eller	en	
uddannelse	inden	for	arkitektur.
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I	uge	8	holdt	elever	og	ansatte	på	VHG	en	velfortjent	vin-
terferie	efter	at	have	været	henvist	til	digital	undervisning	
siden	juleferien.	Én	af	dem,	der	nød	ferien,	var	Elena	Byg-
vraa	Borup	fra	3u.	

Elena	bor	ved	De	Himmerlandske	Heder	mellem	Gunder-
sted	og	Gatten,	og	det	er	hun	glad	for.	Det	har	givet	hende	
rig	mulighed	for	at	gå	nogle	dejlige	ture	under	den	kollek-
tive	lockdown.	Men	nu	vil	hun	gerne	snart	se	mennesker	
igen,	 siger	 hun:	 "Jeg	 savner	 utrolig	meget	 det	 at	 være	 i	

ELENA BORUP 
  SER FREM TIL AT VERDEN ÅBNER IGEN

større	 forsamlinger	 og	 at	 kunne	 kramme	 mine	 venner.	
Den	kontrast	til	blot	at	være	derhjemme	kommer	jeg	til	at	
værdsætte	så	meget	mere,	når	vi	forhåbentligt	snart	igen	
vender	tilbage	til	en	normal	hverdag".

ELENA OG OMVERDENEN
Det	siger	næsten	sig	selv,	at	Elena	er	meget	optaget	af	rela-
tionen	til	andre	mennesker,	idet	hun	går	på	studieretningen	
"Samfund	og	Verden".	Her	er	kernefagene	samfundsfag	og	
matematik,	og	man	arbejder	gennem	introduktion	af	for-
skellige	samfundsteorier	mod	at	opnå	en	større	forståelse	
af	den	globaliserede	verden,	vi	lever	i.	Efter	sin	studenter-
eksamen	planlægger	hun	da	også	at	tage	et	sabbatår,	hvor	
hun	har	tanker	om	at	købe	en	bil,	som	i	en	periode	skal	fun-
gere	som	hendes	hjem.	I	den	vil	hun	gerne	køre	gennem	
Europa	og	opleve	nationalparkerne	mm.

CORONAPAUSEN HAR IKKE KUN VÆRET NEGATIV
Det	 er	 nemlig	 en	 anden	 side	 ved	 Elena,	 at	 hun	 samtidig	
har	en	vegetativ	og	kreativ	side.	Hun	udtrykker	det	selv	på	
denne	måde:	"Den	tid,	jeg	har	fået	lov	til	at	tilbringe	med	
mine	forældre	og	nære	kontakter	gennem	denne	tid,	er	jeg	
også	meget	taknemlig	for.	Tiden	er	bl.a.	blevet	brugt	på	at	
tegne,	male,	lave	collager,	lave	smykker	og	ler.	Så	kreativi-
teten	har	haft	tid	til	at	blomstre".

Den	erfaring	har	hun	allerede	gjort	sig,	inden	hun	kom	på	
gymnasiet:	at	hvis	der	er	noget,	der	driller,	kan	man	altid	

give	sig	til	at	arbejde	kreativt.	Så	ifølge	hende	selv	har	hun	
klart	fået	tegnet	mere,	end	hun	gjorde	før	nedlukningen:	
"Med	så	meget	alenetid	er	det	virkelig	rart	at	kunne	for-
svinde	ind	i	tegningen,	mens	jeg	enten	lytter	til	musik	eller	
et	podcast".	Og	hun	har	også	haft	et	publikum	at	vise	sine	
kunstværker	til:	"Mine	veninder	er	heldigvis	meget	søde,	
når	jeg	sender	billeder	af,	hvad	jeg	har	tegnet	eller	kreeret.	
Det	er	ekstremt	dejligt,	at	man	på	den	måde	stadig	kan	vise	
de	værker,	man	er	stolt	af,	frem	til	sine	gode	venner.	Også	
til	mine	forældre	viser	jeg	altid	alle	de	projekter,	som	jeg	
nu	har	gang	i".

ELENA OG NATUREN
På	billedet	"Interiør",	som	Elena	har	skabt	på	sin	iPad	Pro,	
får	man	et	levende	indtryk	af,	hvordan	hun	arbejder:	Det	
kunne	såmænd	godt	være	Elena,	der	ligger	på	sengen	her	
under	 Corona-restriktionerne	 og	 på	 en	 måde	 er	 lukket	
inde.	Men	går	man	lidt	på	jagt	 i	billedet,	bliver	man	som	
betragter	faktisk	glad	indeni.	Vinduet	er	åbent,	og	man	bli-
ver	inviteret	ud	i	naturen	til	den	lille	and	på	søen.	Og	ser	
man	rigtig	godt	efter,	er	der	så	utrolig	mange	detaljer	i	in-
teriøret,	der	peger	udad	til	planter	og	frugter.

Elene	medgiver	da	også,	at	naturen	betyder	rigtig	meget	
for	hende:	"Det	er	et	frirum,	hvor	jeg	kan	lade	op	og	slappe	

helt	af.	Jeg	elsker	at	tilbringe	mange	timer	i	enten	skoven,	
på	heden	eller	blot	i	haven".

Allerede	da	Elena	gik	i	1.g,	var	nogle	af	hendes	værker	ud-
stillet	 i	fællesområdet.	Her	fik	man	den	samme	følelse	af	
glæde.	Bl.a.	havde	hun	dengang	 lavet	en	utrolig	flot	 teg-
ning	af	solsystemet.	Om	den	siger	hun	i	dag:	"Det	handler	
nok	om	for	mig	at	zoome	ud,	når	tingene	virker	uoversku-
elige	og	frustrerende.	På	den	måde	kan	jeg	minde	mig	selv	
om	størrelsesforholdet	mellem	de	udfordringer,	der	nu	er,	
og	resten	af	verden.	Det	kan	sommetider	få	problemerne	
til	at	virker	en	smule	mere	overkommelige".

ELENAS FREMTIDSPLANER?
Om	dem	siger	hun:	"Mine	fremtidsplaner	ændrer	sig	me-
get	for	tiden.	Jeg	har	mange	drømme	om,	hvad	jeg	gerne	
vil	arbejde	med.	Alt	fra	animator	til	konservator	har	været	
oppe	at	vende.	Men	én	ting	er	sikkert,	og	det	er,	at	jeg	ger-
ne	vil	bruge	mine	hænder	og	min	kreativitet.

Hvis	jeg	skulle	ende	med	at	blive	konservator,	vil	det	forment-
ligt	blive	skulpturer	og	malerier,	jeg	vil	arbejde	med.	Jeg	nyder	
rigtig	meget	at	bringe	liv	tilbage	til	ældre	ting,	alt	fra	møbler	til	
kunst,	så	det	igen	kan	bringe	glæde.	Men	jeg	har	overhovedet	
ikke	lagt	mig	fast	på	nogen	uddannelse	endnu."
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Det	 sker	 af	 og	 til,	 at	 en	 billedkunstelev	 bliver	 prikket	 på	
skulderen	 af	 sin	 lærer	 og	 spurgt,	 om	 vedkommende	 har	
lyst	til	at	udstille	nogle	værker	i	fællesområdet,	så	kamme-
raterne	har	mulighed	for	at	betragte	dem	et	stykke	tid.

Det	skete	for	Sandra	Fink	Skjærbæk	i	2p.	Hun	sagde	ja	til	
Kirsten	Sørensens	forespørgsel	og	tog	så	hjem	til	Strandby	
og	lavede	fire	klovnebilleder	over	weekenden.	Efterfølgen-
de	prydede	de	så	væggene	omkring	kantinen	og	vækkede	
beskuerens	nysgerrighed.

For	der	er	nogle	 foruroligende	elementer	 i	Sandras	bille-
der,	som	kalder	på	den	indre	detektiv	hos	den,	der	ser	på:	
"Hvad	er	der	lige	sket	her?"	Man	bliver	nødt	til	selv	at	digte	
en	historie.	Som	i	tilfældet	med	det	fint	tegnede	hoved	af	
den	grønhårede	kvindelige	klovn,	der	hviler	hovedet	i	hån-
den.	Men	hov,	halsen	er	jo	næsten	skåret	over!	Og	hvorfor	
er	en	anden	af	de	farverige	klovne	ved	at	kvæle	sig	selv?

SANDRA ELSKER GYSERFILM OG KRIMIER
Man	kunne	få	den	tanke,	at	Sandra	er	inspireret	af	surreali-
sterne,	f.eks.	de	to	belgiere	Paul	Delvaux	og	René	Magritte,	
men	hun	 forklarer	 selv,	 at	hun	ærligt	 talt	 ikke	 tænker	 så	
meget	over	de	forskellige	kunstformer,	og	der	er	ikke	nog-
le,	hun	bedre	kan	lide	end	andre.	Med	hendes	egne	ord:	
”Jeg	kan	faktisk	ikke	rigtig	lide	det	teoretiske	i	billedkunst.	
Jeg	tegner	eller	maler	bare	det,	 jeg	 lige	føler	 for,	om	det	
så	er	et	billede	af	virkelige	mennesker/dyr,	noget,	jeg	selv	
opfinder,	eller	bare	nogle	naturbilleder.	Der	er	ikke	rigtig	et	
tema	i	mine	billeder,	ud	over	at	de	alle	er	figurative”.

Hun	indrømmer	dog,	at	hun	rigtig	godt	kan	lide	både	kri-

SANDRA UDSTILLER MALERIER I GYMNASIETS KANTINE
mier	og	gysere.	Særligt	”true	crime”	dokumentarer.	 	Hun	
synes,	det	er	vildt	spændende,	når	det	bliver	skræmmen-
de.	Når	det	 kommer	til	ægte	historier	om	seriemordere,	
kan	hun	godt	lide	at	høre	om	deres	opvækst,	og	hvad	der	
har	været	bestemmende	for,	at	de	senere	bliver	mordere.

SSO OM EN SERIEMORDER
Sandra	var,	ligesom	alle	hendes	kammerater	i	2.hf,	ved	at	
forberede	 sin	 SSO-opgave,	 da	 udstillingen	 stod	 på.	 Den	

større	skriftlige	opgave	(SSO)	er	en	individuel,	obligatorisk	
opgave,	 som	 eleverne	 skriver	 i	 sidste	 semester	 af	 deres	
hf-uddannelse.	Opgaven	består	af	en	undersøgelse	og	en	
skriftlig	formidling	af	en	konkret,	faglig	problemstilling	in-
den	for	et	emne,	som	de	selv	vælger.	Sandra	havde	valgt	
at	 skrive	 om	 seriemorderen	 Ted	 Bundy	 i	 fagene	 engelsk	
og	psykologi.	Hun	ville	undersøge	de	forskellige	former	for	
ondskab	ud	fra	et	udviklingspsykologisk	perspektiv.	Derud-
over	ville	hun	også	kigge	på	psykiske	sygdomme,	der	kunne	

være	med	til	at	udvikle	en	morder	eller	som	tit	er	set	hos	
mordere.

FREMTIDEN?
Til	spørgsmålet	om,	hvad	hun	vil	efter	hf-eksamen,	svare-
de	hun:	”Jeg	ved	ikke	helt,	hvad	jeg	vil	endnu.	Kunne	godt	
overveje	at	prøve	at	komme	ind	på	en	kunstskole	(gerne	i	
udlandet).	Jeg	vil	også	gerne	nå	at	rejse	lidt,	inden	jeg	læ-
ser	videre	med	hvad	jeg	nu	end	finder	på”.
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I	billedkunst	arbejdede	eleverne	 i	1.g	med	digitale	trans-
formationer.	Det	var	i	efteråret	2020,	så	temaet	var	"Ned-
lukning	af	Nordjylland"	i	forbindelse	med	de	mange	smit-
tede	mink,	som	måtte	aflives.	
Det	kom	der	et	par	sjove	kunstværker	ud	af.

NORDJYLLAND 
LUKKET NED
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KREATIVE KUNSTNERE I 1.G
Kirsten Sørensens elever på billedkunstholdet 1akx har 
arbejdet med mange forskellige stilarter, materialer og 

temaer i årets løb. Nogle har de arbejdet med hjemmefra, 
andre kunne de fremstille i gymnasiets billedkunstlokale.

Lotte	Rynkeby	Sondrup	Knudsen	og	Ditte	Krushave	
Simonsen	fra	1k	har	lavet	dette	"Landart"	projekt	
med	udgangspunkt	i	en	træstub	som	"lærred".

Amalie	Margrethe	Toft	
Larsen	fra	1k	har	lavet	
denne	skulptur	i	ler.	Hun	
har	kaldt	den	"Fanget	 
mellem	elskende".	

Frederikke	Liltorp	
Justesen	fra	1k	
har	tryllet	denne	
sko	om	til	en	fest-
lig	fugleskulptur.

Lotte	Rynkeby	Sondrup	Knudsen	
har	lavet	denne	søde	"kork-giraf",	
som	pynter	på	biblioteket.

Et	andet	tema	var	"mad	og	tegning"	og	kombi-
nationen	af	disse	to	meget	forskellige	katego-
rier	gav	nogle	sjove	kunstværker.
Ida	Dahl	Fristrup	fra	1k	har	lavet	denne	flotte	
"appelsin-sol"	og	Mille	Munkholm	1k	har	lavet	
denne	søde	"mandarin-havskildpadde"



Bandmedlemmerne i Asphalt er: Bjarne Fibiger på sang og guitar, Torben Laurberg på keyboard, Jørgen Fagernæs på bas, Morten Blomgren på guitar, Kim Fausing på trommer.

Jørgen Fagernæs spiller stadig musik og har bandet 
"Jørgen Fagernæs & Los Pedellos".70
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Nedenstående	 tekst	 er	 skrevet	 af	 Jørgen	 Fagernæs,	 som	
jeg	var	dansklærer	for	et	års	tid	tilbage	i	80'erne.	Jeg	har	
haft	mere	pligtopfyldende	elever	end	Jørgen,	men	han	var	
meget	fascineret	af	Dan	Tùrell	og	hans	"Vangede	billeder",	
og	på	et	tidspunkt,	hvor	der	var	blevet	etableret	et	"skrive-
værksted"	i	byen	oven	på	politistationen,	kom	Jørgen	med	
et	manuskript	om	"Egon	og	mig",	som	blev	publiceret	på	
den	side	af	Aars	Avis,	vi	havde	fået	stillet	til	rådighed.	

Det	kunne	være	blevet	til	en	hel	bog	med	erindringer	om	
Aars,	men	Jørgen	havde	også	andre	jern	i	ilden.	På	gymna-
siet	i	de	år	var	han	med	i	gruppen	”Asphalt”,	og	pigerne	var	
ved	at	dåne,	når	han	mimede	til	Shakin’	Stevens-sange	ved	
Hebe-fester	og	andre	lejligheder.	I	dag	spiller	han	guitar	i	
"Jørgen	Fagernæs	&	Los	Pedellos",	og	de	har	lige	fejret	25-
års	jubilæum	på	en	bodega	i	Aarhus.	Jeg	har	opfordret	ham	
til	at	genoptage	krønikeskriveriet,	og	her	følger	et	koncen-
trat	af	hans	erindringer	om	gymnasietiden.

Jørgen Jørgensen

Jeg ser en smuk april-aften fra min udestue og lytter til 40 
år gamle bootlegs med Tom Petty og Springsteen.
Kasper Asgreen har lige vundet Flandern Rundt.
Jeg forsøger at skrive noget vigtigt - eller gældende. Eller 
bare noget nogenlunde sammenhængende.
Hvor ofte har jeg ikke forsøgt det i min pure ungdom.
Tre år af mit liv virkede, som femtenårig, fuldstændig 
uoverskueligt!
Tre vigtige år, vil nogle sige.
Tre år, jeg aldrig glemmer.
Tre år, der var med til at forme mig - hvad fanden det så 
end betyder!
Tre år, hvor man er blødt smør i omgivelsernes og forvent-
ningernes hånd.

Vesthimmerlands	Gymnasium	var	en	fremmed	verden,	700	
meter	fra	mit	barndomshjem.	Jeg	ville	være	mekaniker.	Jeg	
var	 træt,	 træt,	 træt	af	 folkeskolen.	Tennis-Torben	og	min	
bror,	der	begge	var	studenter,	overtalte	mig	på	én	aften.

Jeg	var	mildest	talt	ikke	skole-minded,	men	på	VHG	fandt	
jeg	plads	til	en	masse	udenomspjat,	der	ikke	fandtes	i	fol-
keskolen.

Jeg	kendte	Karl-Johan	og	Peter	fra	Aars	Skole	-	og	et	par	styk-
ker	af	de	dejlige	piger	fra	9.	årgang.	Men	de	gad	ikke	snakke	
med	os.	Der	var	pludseligt	piger,	der	 ikke	værdigede	os	et	
blik,	men	som	forgudede	3.g’ere,	der	var	politisk	bevidste.	
Nogle	havde	skæg!!	Nogle	jublede,	da	Reagan	blev	skudt!!

Jeg	var	femten	år,	da	jeg	startede	i	1a	i	1980.	Til	festerne	
tog	jeg	altid	min	dyreste	blå,	eller	hvide,	T-shirt	på	-	købt	
hos	Knud	Faurskov	på	Himmerlandsgade.	Knud	havde	også	
leveret	de	blå	jeans.	Jeg	var	forelsket	i	en	ny	pige	en	gang	
om	ugen.	Ofte	en	2.g’er	-	eller	værre	-	og	næsten	perverst:	
En	3.g’er!!!!

Nogle	forelskelser	varede	helt	til	weekenden.	Men	livet	er	
ubarmhjertigt:	Man	skal	lave	skolearbejde!!

DYBDAHL
Jeg	havde	fornøjelsen	af	Knud	Dybdahl	til	tysk	i	1.g.	Han	var	
skræmmende,	men	underholdende,	og	først	og	fremmest	
en	fantastisk	ord-ekvilibrist.	Han	var	arrogant,	sarkastisk	og	
meget,	meget	morsom!

Hvis	man	sad	tæt	på	katederet,	kunne	man	 lytte	til	Dyb-
dahl’s	 små	 underlige	 lyde,	 der	 opstod,	 når	 han	 rettede	
opgaver.	Han	bladrede	 rundt	 i	elevernes	hæfter,	hævede	
og	sænkede	øjenbrynene	-	alt	imens	ordet	"Himm,	Himm,	
Himm"	lød	dæmpet	fra	ham.	Når	Dybdahl	nåede	til	en	spe-
cielt	modbydelig	oversættelse	af	et	tysk	navneord,	drejede	
han	sin	stol	og	stirrede	i	lang	tid	ud	ad	vinduet	-	mod	fjerne	
vidder	-	tilsyneladende	på	jagt	efter	en	åbenbaring	-	en	for-
nuftig	forklaring	på,	hvorfor	lige	HAN	var	dømt	til	at	træk-
kes	med	disse	tåbelige	unge	mennesker.

Hans	sprog	var	uforligneligt!	Dybdahl	talte	som	en	karakter	
fra	Scherfig,	eller	Holberg,	eller	Homér.

Eksempel:	 "PETER!	 Du,	med	mod	 som	 en	 løve,	 og	 arme	
som	en	gorilla	-	fat	fluks	kluden,	og	tør	tavlen	ren!!"	Eller	
(til	en	tøvende,	genert	elev,	der	stammende	mumlede	sig	
igennem	en	snedig	tekst):	"Sig	det	kun	højt!	Det	er	vel	ikke	
noget	uartigt!!??"

Min	 bror	 havde,	 sikkert	 for	 at	 drille	mig,	 foræret	mig	 et	
eksemplar	af	Camus’	Sisyfos-Myten.	Den	bog	fjollede	 jeg	
rundt	med	i	inderlommen	på	min	læderjakke	i	hele	1.g.	Jeg	
havde	intellektuelle	ambitioner	-	men	ak!!
Jeg	fandt	en	lille	"Nietzsche"	i	musikken.

THIELEMANN
Ole	Thielemanns	timer	var	et	herligt	afbræk	fra	de	"seriøse"	
fag.	Det	var	næsten	symbolsk,	at	Thielemann	havde	til	huse	i	
en	tarvelig	træbarak	bag	parkeringspladsen.	Et	fristed!!!

Fordi	min	bror,	adskillige	år	forinden,	havde	spillet	kontra-
bas	i	VHG’s	stolthed,	Skoleorkestret,	var	jeg	fra	første	dag	
tvangsplaceret	på	samme	plads!

"TRE ÅR, JEG ALDRIG GLEMMER"



Det	kom	der	mange	glade	stunder	ud	af.	Bortset	fra	Thiele-
manns	evige	frustration	over,	at	jeg	ikke	gad	lære	noder,	og	
disses	betydning	for	al	musik!

Vi	lyttede	i	timerne	til:
-	Benny	Andersen	og	Poul	Dissing.
-	Pink	Floyd	og	Beatles.
-	Skousen	og	Ingemann.
-	Savage	Rose	og	Steppeulvene.
-	Bifrost	og	Bellman.
-	 OG	 SMETANA!!!!	 MOLDAU	 gjorde	 et	 evigt	 indtryk	 på	 
mig	-	og	jeg	kan	stadig	se	OT’s	glade	og	begejstrede	ansigt,	
når	han	forklarede	de	forskellige	scener	langs	den	smukke	
flod.	Uforglemmeligt!

En	 dag	 opdagede	 Thielemann	 igen,	 at	 jeg	 kedede	 mig	
gudsjammerligt	og	bare	sad	og	gloede	ud	ad	vinduet.	Han	
sagde:	"Jørgen,	vil	du	gøre	mig	en	tjeneste?		Det	er	Tante	
Lindholms	 [en	 legendarisk	skolesekretær,	der	kendte	alle	
elevernes	navne,	red.]	 fødselsdag	-	gider	du	suse	over	til	
Hans	Landry	og	købe	en	buket	blomster?	Så	stak	han	mig	
en	halvtredser,	og	jeg	spænede	over	til	blomsterhandleren	
på	 den	 anden	 side	 af	 Himmerlandsgade.	 Jeg	 afleverede	
blomsterne	til	Ellen	Lindholm	på	kontoret	og	sagde:		"Jeg	
skulle	hilse	fra	Thielemann	og	sige	tillykke	med	fødselsda-
gen."		Tante	Lindholm	svarede:	"Det	store	fjols!!	Der	er	et	
halvt	år	til!	Men	hils	og	sig	tak."

Juleafslutningen	 var	 ensbetydende	 med	 morgensamling	
med	tale	fra	Willy	the	Rektor	og	fællessang	og	Skoleorke-
strets	Julekantate.	Orkestret	havde	øvet	i	dagevis,	og	kunne	
det	meget	komplicerede	stykke	til	fingerspidserne.	Ikke	de-
sto	mindre	havde	Peter	Kindt,	Jakob	Bønløkke	og	jeg	været	
til	julebal	på	Simested	Kro.	Jeg	havde	undervejs	inkasseret	
en	ordentlig	én	på	frakken	og	var	pænt	medtaget.		Da	tiden	
kom	til	juleafslutningens	højdepunkt	-	Julekantaten	-	sneg	
jeg	mig	op	og	fattede	min	kontrabas,	med	brækket	næse	
og	vaskebjørne-øjne.	Der	opstod	en	lang	rugende	stilhed;	

så	begyndte	publikum	at	 fnise.	 Så	 råbte	Tante	 Lindholm,	
fra	 første	 række:	 "FAGERNÆS;	DIN	 KNOLD!!	HAR	DU	NU	
VÆRET	I	SIMESTED	IGEN???!!!"	Megen	latter!	OT	blinkede	
til	mig,	og	vi	gik	i	gang.	Kantaten	har	aldrig	tidligere	været	
gennemført	med	større	indlevelse	og	smerte!

Sidste	gang,	jeg	mødte	Ole	Thielemann,	var	på	en	tanksta-
tion	 i	Aars	 -	 ca.	2000.	Uden	at	nævne	15	år,	hvor	vi	 ikke	
havde	 set	 hinanden,	 sagde	Ole	 som	 det	 første:	 "Jørgen!	
Tror	du,	din	far	vil	sælge	sin	bil	til	mig?"	Jeg	så	på	min	fars	
bil,	som	jeg	var	ved	at	tanke	op.	Det	var	en	tudse-gammel	
Mitshubishi	Colt,	men	OT	mente	det!	Måske.

STUDIEUGE
Mit	parallelunivers	på	VHG	var	helliget	musikken.	Jeg	mød-
te	de	 skøre	 kugler	 fra	Asphalt	 og	fik	 sneget	mig	med	på	
bas.	Vi	spillede	ualmindelig	dårligt	-	men	til	gengæld	meget	
højt.	Vi	blev	en	slags	husorkester.

Stor	var	min	glæde,	da	det	blev	annonceret,	at	VHG	-	som	
eksperiment	-	ville	holde	en	studieuge,	med	individuel	for-
dybelse	 i	 forskellige	 emner.	 Temaet	 hed:	 60’erne	 set	 fra	
80’erne.
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Ellen Lindholm. Jesper Jensen. Arne og Benny.

Man	valgte	ét	emne,	én	linje,	som	man	dyrkede	hele	den-
ne	herlige	uge.	Der	var	journalistik,	foto,	kunst,	politik	og	
musik	m.m.

Kim	 Fausing	 og	 jeg	 dykkede	ned	 i	 gammel	 rockmusik	 og	
dennes	betydning	for	nutidens	(80’ernes)	musik.	Vi	nørde-
de	rundt	med	gamle	blade	og	LP’er	og	lavede	kæmpeplan-
cher.	Disse	blev	i	øvrigt	rykket	til	tvist	af	blæsten,	da	vi	bar	
det	færdige	resultat	fra	musik-barakken	over	til	fernisering	
i	hovedbygningen.	Fantastisk!	En	hel	uges	minutiøst	hånd-
værk,	destrueret	på	to	sekunder!	Sådan	kan	det	gå.
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Når	dagen	var	slut	-	ved	16-tiden	-	sad	der	altid	en	masse	
elever	tilbage	og	fimlede	videre	med	deres	respektive	pro-
jekter.	Et	fint	tegn	på	indlevelse.

Studieugen	sluttede	med	en	 forrygende	 fest,	hvor	 legen-
dariske	Savage	Rose	spillede.	Husorkestret	Asphalt	 skulle	
naturligvis	"varme	op"	med	de	syv	numre,	vi	kunne	halte	
os	igennem.		Om	eftermiddagen	var	vi	i	gang	med	at	lave	
lyd,	da	Thomas	Koppel	fra	Savage	Rose	kommer	op	til	os	
og	spørger,	om	han	skal	gi’	en	hånd.	Vi	var	starstruck!!	Han	
hjalp	os	 tosser	 i	en	time	for	at	give	os	den	bedste	 lyd	til	
festen	om	aftenen!	Fin	mand	med	format!!!

Studieugen	var	for	mange	et	utroligt	inspirerende	afbræk	
fra	en	lang	tilrettelagt	proces.	Alt	var	forholdsvist	ustruktu-
reret	-	med	plads	til	personlige	og	halv-anarkistiske	udtryk.

I	øvrigt	var	musikken	til	festerne	på	VHG	lidt	af	et	festfyr-
værkeri	af	tidens	største	nye	navne.	Kliché,	Taurus	(senere	
TV-2),	Trio	Debil,	Lotte	Rømer	Band	osv.	Til	amatørkoncer-
terne	-	hvor	Asphalt	lystigt	deltog	-	var	hovedattraktionen	
det	legendariske	punk-band	fra	Gedsted,	Freshly	Riots!!
Der	var	fest	og	farver!

Apropos:
FRODE BISGAARD
Bisgaard	var	en	helt!	Han	besad	en	humoristisk	indgang	til	
indlæring,	der	gjorde,	at	engelsktimerne	fløj	afsted.

En ung Anisette spiller sammen med Savage Rose 
til Hebe-festen, der afsluttede studieugen.

Foran Vesthimmerlands Gymnasium ses fra ven-
stre: Niels Jensen, Niels Erik Nymark Jensen, Jør-
gen Fagernæs og Aage Christiansen.

Som	optakt	til	 timerne	 kom	han	 farende,	 som	
verdens	hurtigste	pingvin,	igennem	gangene,	og	
spredte	panik,	når	han	skilte	sladregrupperne	-	
der	ofte	holdt	hof	midt	på	gangen	-	ved	at	pløje	
sine	samlede	arme	foran	sig	igennem	flokken,	
med	et	vildt	blik	i	øjnene.	Til	stor	morskab	for	
alle	-	ikke	mindst	Frode!

Når	 en	 stakkels	 elev	 udtalte	 et	 old-engelsk	
ord	 en	 smule	 forkert,	 rykkede	 Bisgaard	 øje-
blikkeligt	 i	 hydraulik-pinden	 under	 sin	 stol,	
hvorefter	 sædet	 -	med	 ham	 i	 -	 susede	 ned	
på	gulvet.	Som	om	verdens	største	byrde	lige	
havde	indfundet	sig	på	hans	skuldre.

Han	stod	midt	i	lokalet	og	kastede	stilehæf-
ter	i	hovedet	på	de	ulyksalige	elever,	mens	
han	 råbte	 vores	 navne	 på	 fjolle-engelsk.	
Jonna	Breum:	Miss	Broome!
Sten:	STONE!!!
Lene	Kirk:	Miss	Church!!	osv.	osv.

I	min	korte	karriere	som	gymnasieelev	-	og	
slutteligt	student	-	havde	jeg	også	stor	for-
nøjelse	af	Georg	Harmsen	(som	var	gam-
mel	soldat	og	kørte	orange	Nimbus),	Eilif	
Holle	Jørgensen	(som	seriøst	var	skørere	
end	 Peter	 Kindt),	 Aase	 Rye-Andersen	
(som	gav	mig	00	 i	mundtligt	matematik	
-	men	som	pillede	10	kubikmeter	kaktus	
ud	af	mine	små	fingre	efter	et	 styrt	på	
Malta!),	Jørgen	Jørgensen	(som	lignede	
en	ung	Marlon	Brando)	og	Jacques	Piloz	
-	endnu	en	meget	morsom	mand!!!

Tre	vigtige	år.
Tre	år,	jeg	aldrig	glemmer.
Tre	år,	der	var	med	til	at	forme	mit	liv.

J. Fagernæs



Det	er	unægtelig	mest	i	skyen,	dette	skoleår	er	foregået.	I	
lange	perioder	har	elever	og	lærere	været	henvist	til	kun	at	
mødes	via	de	platforme,	den	moderne	teknologi	stiller	til	
rådighed	for	os.	Det	gælder	den	daglige	undervisning,	men	
det	gælder	så	sandelig	også	de	fællesarrangementer,	som	
et	normalt	gymnasieliv	bliver	krydret	med.	

Når	gymnasieårene	er	kommet	lidt	på	afstand,	er	det	ofte	
mødet	med	et	usædvanligt	menneske	eller	en	god	musik- 
oplevelse,	man	tænker	tilbage	på.	Som	f.eks.	da	nu	afdøde	
Johannes	Møllehave	gæstede	gymnasiet	for	at	fortælle	om	
humor	på	sin	egen	humoristiske	måde,	eller	de	gange	Poul	
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Dissing	og	Benny	Andersen	er	kommet.	Men	 i	år	har	det	
meste	måttet	foregå	digitalt.

Der	har	dog	været	små	lyspunkter,	hvor	klasserne	på	skift	
har	kunnet	møde	op	rent	 fysisk	under	skyen	for	at	mod-
tage	undervisning	under	iagttagelse	af	alle	mulige	sanitæ-
re	 forholdsregler.	VHGs	 ledelse	er	blevet	ekvilibrister	 i	at	
anvende	ord	 som	zoner,	mundbind,	 kviktests,	 Teams,	 re-
striktioner	og	retningslinjer.	Og	hele	tiden	med	den	trussel	
hængende	over	hovedet	som	en	sky,	at	hvis	incidenstalle-
ne	ikke	holder	sig	under	et	vist	niveau,	kan	nedlukning	igen	
komme	på	tale.	

Men	alle	-	elever	som	lærere	-	har	
fundet	sig	i	strabadserne	med	et	
smil	og	bl.a.	mødt	op	til	udendørs	
aktiviteter	på	kolde	forårsmorge-
ner.	Og	danset	lanciers	udendørs	
op	til	en	noget	anderledes	galla.	
For det var trods alt bedre at mø-
des	 fysisk	 med	 kammeraterne	
end	at	 sidde	og	 kukkelure	alene	
derhjemme	foran	en	skærm.

Sidst	på	skoleåret	kom	vi	endelig	
alle	sammen	en	tur	op	over	skyen,	
som	netop	var	temaet	til	årets	gal-
la.	Vi	fik	en	oplevelse	af,	hvordan	
det	kunne	være,	og	forhåbentligt	

OVER SKYEN

I SKYEN

UNDER SKYEN

snart	bliver	igen.	Hvor	man	kan	mødes	på	tværs	af	klas-
ser	og	årgange	til	sportsarrangementer	og	mere	fest-
lige	stunder,	sådan	som	tidligere	studenterårgange	
har	gjort	det.	Som	Jørgen	Fagernæs	fortæller	det	i	
dette	årsskrift,	hvor	han	bl.a.	mindes	en	studieuge	
i	1983,	der	blev	afsluttet	med	en	fest,	hvor	Sava-
ge	Rose	spillede.	Her	kunne	de	bl.a.	opleve	An-
nisette	synge.	Prøv	 lige	at	 forestille	 jer	at	 sidde	
i	”badekarret”	og	høre	hende	synge	”Dear	Little	
Mother”	fra	”Dødens	Triumf”.	Flemming	Flindts	
dansedrama,	 som	 Thomas	 Koppel	 skrev	 musik	
til.	En	forestilling,	som	tilfældigvis	handler	om	en	
epidemi,	der	lægger	verden	øde	og	får	de	forskelli-
ge	samfundsklasser	til	at	isolere	sig.	Minder	det	om	
noget?

Hvornår	skal	vi	igen	sidde	i	”badekarret”	eller	Musikhuset	
ALFA	og	nyde	en	teaterkoncert	eller	synge	med	i	vilden	sky	
til	en	forårskoncert?
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DET BLIVER GODT IGEN

Et meget anderledes skoleår lakker mod enden, og langt fra alt har været, som det "plejer".
Vi kan forhåbentlig se frem til et mere "normalt" skoleår 2021-2022, hvor mange af de  
traditionelle VHG-aktiviteter vender tilbage. Her er et lille udpluk. God sommer!
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