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Af Jesper  

Vognsgaard 

Forstander 

 

 

 
 
 

Snart er der valg i USA (ingen ved 

vist helt, om der også bliver valg i 

Danmark i denne omgang). Som 

dansker ser det lidt underligt ud, 

når kun ca. halvdelen af den ameri-

kanske befolkning stemmer ved 

præsidentvalgene (i Danmark 

stemmer mellem 80 og 85 % ved 

folketingsvalgene)? Det undrer, at 

man ikke bruger den demokratiske 

rettighed om at have indflydelse på 

sit lands fremtid. Hertil skal lægges, 

at USA jo er en supermagt, hvis 

ageren har stor indflydelse på hele 

verdens tilstand. Derfor er det mil-

dest talt lidt ærgerligt, at den ameri-

kanske valgkamp er så polariseret, 

som den er.  

 

Ved at vende blikket mod det dan-

ske politiske klima vil man konsta-

tere, at der også er problemer for 

den seriøse politiske debat (nogle 

vil nok sige mangel på samme) i 

Danmark. Problemet ses både 

blandt politikere, men også mellem 

politikere og befolkningen samt 

mellem pressen og politikere.  

Hvorfor fremlægges finanslov-

forslaget ikke over for levende jour-

nalister/kendte medier (der kan 

stille kritiske spørgsmål) men som 

envejskommunikation via Face-

book? Hvorfor finder nogle af de 

højtprofilerede TV-journalister glæ-

de ved at skændes mere end sam-

tale med politikere i studiet? Hvor-

for er udtryk som politikerlede, mis-

tillid og løftebrud blevet mere reg-

len end undtagelsen i den politiske 

dagligdag?  

 

I Danmark ses desværre nogle af 

de samme tendenser som i USA. 

Den amerikanske politikerlede sy-

nes dog at være af en betydelig 

større dimension. For mange ame-

rikanere er der tale om en total 

manglende forståelse, manglende 

opbakning og manglende respekt 

overfor politikerne (det gælder vist 

også den anden vej?). For mange 

amerikanere er det meget vanske-

ligt at se sammenhængen mellem 

det, som politikerne siger og så det, 

de gør. Set med danske øjne rejser 

der sig en lang række interessante 

eller måske snarere skræmmende 

spørgsmål i forbindelse med  det 

kommende præsidentvalg i USA, 

der afholdes tirsdag den 8. novem-

ber: 

1. Den enorme politikerlede i USA 

giver sig til udtryk i en meget lav 

stemmeprocent.  

2. Der er tale om to gamle kandida-

ter på hhv. 68 og 70 år, hvis hel-

bred ind i mellem overdøver den 

politiske debat. Dette er i sig selv 

udfordrende for den sikkerhed, der 

gerne skulle ligge i et amerikansk 

præsidentembede.  

3. Hvorfor er det lige, at de negati-

ve skræmmekampagner fylder så 

meget, som de gør?   

4. Amerikanerne synes ikke at 

stemme for men nærmere mod i 

politiske spørgsmål. Sådan har det 

faktisk altid været. Hvorfor mon?  

5. Men måske mest paradoksalt er 

det, at begge kandidater synes at 

have et mildest talt afslappet for-

hold til, hvad der er sandt og falsk. 

Snart mangler kun en sexskandale! 

Men her trykker alderen måske for 

meget hos de to kandidater?  

 

Man kan så begynde at ryste lidt i 

bukserne. Under tiden siger man 

jo, at USA er et foregangsbillede og 

altid er lidt foran Europa/Danmark. 

Tænk engang hvis vi får den sam-

me form for valgkamp i Danmark – 

om en årrække. Det er bestemt 

ikke nogen behagelig tanke. Vi må 

gøre noget!  

 

USA er på en måde kontrasternes 

og modsætningernes land. Ameri-

kanerne fremstår ind i mellem som 

et folk, med mange meget forskelli-

ge interesser (det gør danskere vel 

egentlig også). Snart er de farvede 

i flertal i USA, i nogle egne er 

spansk hovedsproget, der er meget 

stor forskel på rig og fattig (det gæl-

der heldigvis ikke i Danmark). Sam-

tidig er amerikanerne meget flinke 

og åbenhjertelige mennesker, der 

gerne tager imod og gerne udtryk-

ker sig både kunstnerisk og tekno-

logisk – på højeste plan. 

 

På trods af al denne ”elendighed” 

elsker jeg den brogede verden. Vi 

må blot huske på, at vi ikke må 

lægge verden disse uforståelige 

handlinger til last. Vi har jo det poli-

tiske system, som vi selv har valgt - 

i USA og i Danmark.  

 

Hvad kan vi så gøre? Vi må og skal 

insistere på, at den evige, ligevær-

dige og nødvendige samtale er no-

get, som vi skal værne om. Det 

skylder vi demokratiet. Vi må insi-

stere på, at alle mennesker har ret 

til at blive behandlet anstændigt. Vi 

må og skal fortsætte med såvel 

kulturelle og erhvervsmæssige ud-

vekslinger. Vi må og skal bekæmpe 

de destruktive kræfter rundt om-

kring os og ude i den store verden. 

Hvis det hele bliver for meget, kan 

man jo tage til koncert i Symfonien i 

Ollerup. Derfor skal der lyde en 

opfordring: Kom til koncerterne. 

Lad det være et mødested for unge 

og gamle mennesker med mod på 

livet. Det er noget særligt, når vi 

lytter sammen og senere taler sam-

men. Symfoni betyder: Samtidig 

klang af to eller flere toner/det at 

klinge sammen - især til en harmo-

ni. 
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Lørdag den 27. august skulle der afholdes MGP på Ollerup Efterskole 

Sang og Musik. MGP er et koncept, der går ud på, at eleverne skriver 

deres egne sange og derefter optræder foran resten af skolen og jury-

en, som skal bestemme de forskellige vindere. Konceptet har været på 

skolen i mere end 10 år og er stadig et kæmpe hit hos alle eleverne. 

 

 

Vi gik alle rundt hele dagen og var 

spændte, tiden kunne ikke gå lang-

sommere. Vi var alle delt ud på 

hold, så vi kunne hjælpe til med at 

få showet startet. Symfonien var 

proppet med glimmer og farver. Det 

første, der fangede ens øjne, da 

man kom ind i Symfonien, var de 

tre store bogstaver, der hang i luf-

ten over scenen. MGP. Det næste 

man så, var den klassiske MGP ko, 

der var klistret fast midt på scenen. 

 

Da klokken endelig blev 19.45, var 

salen fyldt med glade og spændte 

elever. Showet blev skudt i gang af 

de tre værter: Helge Brandt, Asmus 

Anton Apérgis og Lærke Mansfeldt 

Jørgensen. Der blev fyret corny 

Af Mira Aamann og 
Emilie Christensen 

” 
Der blev lavet mash pit, og da nummeret 
nærmede sig afslutningen, crowdsurfede 
sanger og guitarist, Sofus Tao, hen over 
publikum. 
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jokes af, og vilde præsentationer af de forskellige 

deltagere. 

Det var Turtles In The Toilet, der lagde ud med num-

meret Sofie Sofie. Flere fede numre blev spillet; no-

gen bragte os tilbage til barndommen, nogen fik os 

ud på dansegulvet, mens andre bragte os helt ind i 

skoven. 

Efter et dejligt show var der pause for alle - lige bort-

set fra juryen, som skulle afgøre det svære valg om, 

hvilke to bands der skulle dyste om titlen som årets 

MGP vindere 2016. 

 

Afgørelsen 

Det var nu tid til, at dommerne skulle annoncere hvil-

ke to finalister, der var gået direkte til finalen. Der 

blev lavet en intens trommehvirvel, og salen blev 

fyldt med jubel, da det blev annonceret, at Healthy 

Noise og Social Fuckups skulle dyste om sejren. 

 

Healthy Noise startede ud med deres vilde grunge 

nummer, der fik alle til at gå amok. Der blev lavet 

mosh pit, og da nummeret nærmede sig slutningen, 

crowdsurfede sanger og guitarist Sofus Tao hen 

over publikum. 

Efter et ordentligt brag af en optræden var det blevet 

Social Fuckups tur til at give den alt, hvad de havde. 

Det var en ren ørehænger og publikum skrålede 

med. Der blev danset på bordene, og  folk gav den 

hele armen. 

Vi var nu nået til den endelige afgørelse, og det skul-

le afgøres, hvem der havde vundet de forskellige 

priser. Vi startede med afgørelsen af bedste tekst, 

som gik til Peter Hvas med nummeret Duer der U’er. 

Derefter fik bandet Oisters prisen for den “mindre” 

gode optræden. Prisen for bedste performance gik til 

Social Fuckups. Og til sidst fik vi afgørelsen af OE’s 

MGP vindere 2016, som gik til Healthy Noise!!! 

Duer der U’er - Peter Hvas 
 
Jeg vågnede op en morgen af en fantastisk klang 
Det var bare dig der sad på en gren og sang 
 
Jeg satte mig op i sengen, og jeg kan mærk' min næse 
klør 
For det var en følelse jeg ikke har prøvet før. 
 
Så jeg gik ud ad døren for at se på dig 
Men du sagde ikke engang hej, nej du fløj bare din vej,  
 
Men du sagde //:uh uh uhuhuh:\\ 
 
Nu efterlod du mig, helt alene her 
Jeg syntes du var sej og du skred bare fra mig,  
 
men det er dig jeg ka li, det blir jeg nødt til at sig' 
Og jeg ved ikke engang om du overhovedet er en pige 
 
Men jeg giver ikke op, jeg vil være din ven. 
Jeg må se din krop, og vi skal ses igen 
 
Mit liv bliver ikke fuldendt, hvis ikke vi bliver til én. 
De signaler du har sendt, kan jeg ikke læse reeeeeeeeent  
 
For du siger: //:uh uh uhuhuh:\\  
Og så fløj du din vej uhhh åhhhh helt uden mig. 

” Vi var totalt ude af kontekst og havde  
fucket rimeligt meget op... 
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Tillykke med sejren! Hvordan føles 

det lige nu? 

 

Emil: Det er helt vildt fedt! Adrenali-

nen pumper. 

Sofus Tao: Det er noget af det vil-

deste, jeg har prøvet. 

Benjamin: Jeg har ondt i mit ven-

stre øre. 

Carl: Det er fucking nice. 

 

Havde I regnet med, at I ville vin-

de? 

- Ja og nej bliver der sagt i munden 

på hinanden, hvilket fik os alle til at 

grine. 

- Til at starte med stod vi nede i 

hjørnet og tænkte ‘oh shit.’ 

- Vi var totalt ude af kontekst, og vi 

havde fucket rimelig meget op i 

forhold til det, vi skulle have spillet, 

fordi de andre spillede sådan rigti-

ge MGP numre, mens vi havde et 

nummer, som var mere gennemar-

bejdet i forhold til at de andre num-

re, der udstrålede mere MGP. 

 

Hvordan samlede I bandet? 

- Emil og jeg kender hinanden 

hjemmefra. En aften sad vi og jam-

mede lidt, og jeg fortalte, at jeg 

havde det her nummer og spurgte, 

hvad han synes om det. Vi begynd-

te at spille sammen, men følte at 

der manglede noget. Da vi var på 

stranden, faldt jeg i snak med Carl, 

vi snakkede om, hvilken musik vi 

spillede. Carl fortalte, at han spille-

de grunge. Dagen efter jammede vi 

sammen, og det var vanvittigt! Det 

var kemi fra starten!, fortæller So-

fus Tao, mens de andre drenge 

står og nikker.   

 

Hvad har inspireret jer til at skrive 

sangen? 

- Sange skal aldrig forklares! Det er 

kunst og skal ikke være andet end 

et stort spørgsmålstegn, siger So-

fus Tao efter at have kigget mystisk 

rundt på de andre i bandet. 

 

Var der nogle udfordringer i forhold 

til bandet? 

- Ja, der var den udfordring, at Emil 

faldt på cykel på vej hjem fra stran-

den. Han fik en let hjernerystelse, 

og skrabede hele sit venstre ben. 

Han blev nødt til at ligge halvanden 

dag for at komme sig. I mellemti-

den tog Benjamin over for Emil, så 

de kunne øve til den store dag, for-

tæller drengene. 

 

Hvis det ikke var jer, der skulle ha-

ve vundet, hvem skulle det så have 

været? 

- Helt klart Peter Hvas. Han gjorde 

det sgu’ godt. Men Social Fuckups 

var også ret godt produceret. Det 

var en ægte MGP sang, er hele 

bandet enige om.    

Bandmedlemmer: 

 

Carl Aksel Sundien: Bassist 

Sofus Tao Esthave Pedersen: Sanger og guitarist 

Emil Stenbæk: Trommeslager 

Benjamin Oster: Personlig roadie og afkølingsteam, reserve- 

trommeslager 

Et gennemarbejdet nummer gav Healthy Noise sejren i MGP. 

INTERVIEW MED VINDERBANDET HEALTHY NOISE 
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Hvor meget er mennesker egentlig værd? Har 

du et bud? Jeg har ikke. Alligevel bliver menne-

sker i hele verden solgt på kryds og på tværs til diverse og de 

værste formål. Man siger, at prostitution er det ældste er-

hverv, der findes. Det er altså ikke noget nyt, at vi instrumen-

taliserer vores egen og hinandens værdi. 

”Alt har enten en pris eller en værdighed.” sagde Immanuel 

Kant. 

Hvis man smager lidt på ordet værdighed, ligger det meget 

tæt op af ordet værdi. Efter min mening er de to ting, para-

doksalt nok, både modsætninger, men også tæt forbundet. 

Værdi forbinder vi oftest med penge og pris, men man kan jo 

også værdsætte for eksempel kærlighed, fordi det har en an-

den form for værdi. 

Jeg så dokumentaren ”Lej en familie A/S” af Kaspar Astrup 

Schröder, der handler om en japansk mand, Mr. Ichinokawa, 

der har et firma, som lejer familiemedlemmer og venner ud til 

for eksempel bryllupper, begravelser eller møder. Selvom vi i 

Danmark nok ville synes, det er umoralsk og uetisk at leje 

mennesker for at undgå at tabe ansigt, ser Ichinokawa sit 

firmas bedrifter som gode gerninger. 

I dokumentaren så man, at han blev lejet til at spille en kvin-

des nye mand, da hun skulle have et møde med sin eksmand 

og hans nye kone om, hvem der skulle have deres fælles barns 

opsparing. Det endte med, at Ichinokawa og klienten fik op-

sparingen, hvorefter de skiltes ad og Ichinokawa fik stukket 

nogle dollars i hånden. 

Grunden til, at folk for eksempel lejer en hel familie og en flok 

venner til deres bryllup, er for ikke at miste deres værdighed. 

I især Kina og Japan er det største nederlag at tabe ansigt og 

miste status. De gør alt for at undgå det, selvom det er på 

bekostning af relationer til nære familiemedlemmer eller via 

løgne. 

For mig er værdigheden noget helt andet. Værdigheden 

handler efter min mening også om nogle grundlæggende 

menneskelige værdier, som vi bruger i den måde, vi behandler 

andre på. Respekt er for mig et af nøgleordene. Det betyder 

ikke, at man altid behandler andre hensigtsmæssigt. Vi ram-

mer hele tiden lidt ved siden af som mennesker. Det er umu-

ligt udelukkende at behandle andre værdigt hele tiden, og det 

er nok de færreste, der overhovedet skænker det en tanke. 

Hvordan opfører man sig over for sine medmennesker? Eller 

rettere, hvordan bør vi opføre os overfor vores medmenne-

sker? Det er der nok flere tusinde af svar på, og det vil ikke 

være ens hos alle. 

Det kategoriske imperativ, formuleret af Immanuel Kant, 

lyder således: ”Handl således, at grundlaget for din beslutning 

altid tillige kan gælde som princip for en almengyldig lovgiv-

ning.” Sætningen betyder forsimplet, at man skal behandle 

andre, som man selv vil behandles. Fordi vi har en værdighed 

skal vi også behandle hinanden værdigt. 

Vi har en tendens til at synes, at nogle mennesker er mere 

værd end andre. Dengang i 30’erne, da Hitler kom til magten, 

var det jøderne blandt andre, der var syndebukke og mindre 

værd end ariske. Under apartheid var det de sorte der blev 

undertrykt, engang var adelen og kongen meget mere værd 

end befolkningen og jeg kunne blive ved. 

”Ældrebyrden” er et ord, der tit bruges i medier som fjernsyn 

og selv på talerstolen i Folketinget. Altså, vi ser ældre som 

end byrde i stedet for mennesker, som har brug for vores 

hjælp. Det, synes jeg, er skræmmende. Fordi man ikke kan 

bidrage til samfundet økonomisk set, er man dømt helt ude og 

ses som en byrde. 

I den sidste tid i livet er det at blive behandlet værdigt især 

vigtigt. Nok mest fordi det er et tidspunkt, hvor man har stor 

brug for andres hjælp til at klare sig. Systemet bliver let for 

fokuseret på at gøre alt så billigt og effektivt som muligt, 

mens det i virkeligheden slet ikke handler om penge, men 

medmenneskelighed og værdig behandling. 

Lige nu spares der på ældreområdet. Færre varme hænder og 

mindre omsorg. Er det virkelig i den retning vores samfund 

skal gå? Som tidligere nævnt er respekt og værdig behand-

ling efter min mening tæt forbundet. Vi bliver mere og mere 

egoistiske og grådige i vores samfund. Så meget at vi glem-

mer de menneskelige værdier som omsorg og nærvær. Vores 

tankegang er med andre ord blevet så instrumentaliseret af 

vores rigdom og overflod i Vesten, at vi lukker øjnene, når 

vores medmennesker har brug for hjælp. Det gælder både på 

ældre-, handicap- og flygtningeområdet. 

Man siger tit, at penge ikke kan købe venner. ”Can’t by me 

love,” sang The Beatles, og de har fat i noget. Selvom man 

både kan leje familiemedlemmer og venner, vil der altid være 

en indre værdi, man ikke kan prissætte eller købe. 

Jeg håber, vi mennesker bliver bedre til at bruge 

den intelligens, vi har til at behandle hinanden 

værdigt, så verden kan blive et lidt bedre sted. 

Af Asta Rebien 

ESSAY 

”Alt har enten en pris eller en værdighed” Immanuel Kant 
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Papkassen 
med 

sølvpapir 
#formegetsølvpapir 

#genbrugafpap #tidsrejser 
 
-Tidsmaskinen virkede! Sag-
de Anders da han steg ud af 
sin nye papkasse, som var 
foret med sølvpapir. 
 
-Tænk at gammel kartoffel-
salat og agurkeskiver var 
drivmiddelen. Jeg ville bare 
ønske, at Peter ikke døde da 
vi fløj gennem anden ver-
denskrig. Nok om ham, nu er 
jeg her. 
 
Anders ser sig omkring, men 
sa  ga r det op for ham, at han 
ikke vidste hvor han var. 
 
-Jeg ved ikke hvor jeg er. 
 
Anders har altid snakket 
med med sig selv. 
 
-Hvor er sølvpapiret? sagde 
mor fra køkkenet. 
 
Anders har altid elsket sølv-
papir. 
 
Anders Bøttzau, 17, Dyrup.    

I dansktimerne er vi i år startet med fællestemaet ”Iscenesættelse”.  Vi har læst tek-

ster af bl.a. Svend Åge Madsen, set kortfilm, analyseret og skabt egne reality-

programmer. Desuden har vi arbejdet vi såkaldte ”Drables”, som er et kort stykke 

fiktion på omkring hundrede ord. Formålet med en Drabble er at teste forfat terens 

evne til at udtrykke interessante og meningsfulde ideer på en begrænset plads.   

Konceptet siges at have sin oprindelse i Englands science fiction forums i 1980'erne; 

100-ord  formatet blev oprettet af Birmingham University SF Society. " Elevernes 

tekster skulle altså være på præcis 100 ord, inkl. titel, navn og tags.  

 

Fredag den 9. september cyklede vi til Svendborg 

og  opførte en flashmob med vores drables  i gå-

gaden der. Samtidig blev de alle sammen hængt i 

en udstilling i Borgerforeningen. På skolen blev 

de ligeledes udstillet i forbindelse med forældre-

dagen den 11. september. Her i Akkorden kan du 

se nogle af redakti-

onens drables  

- resten kommer i 

næste nummer. 
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Hun gik 
offline 

#Tags4likes #selfie 
#welcometomyworld 

 
 
Hun ga r fremad, og sa  allige-
vel ikke. 
Inde i sin egen lille boble 
spenderer hun hverdagen. 
Nemt tidsfordriv.   
En lille maskine der indehol-
der hele hendes liv. 
Hun ga r rundt med livet i 
den ene ha nd. Opdaterer. 
Kommenterer. Poster det 
ene billede efter det andet. 
 
Livet er en iPhone. 
En iPhone er livet. 
 
En bil dytter voldsomt. Na r 
ikke at bremse. 
Hun er ved at poste et selfie 
pa  Instagram. 
Det ha rde bump fa r folk om-
kring til at se op fra deres 
iPhones. 
Nu ligger hendes liv - splin-
tret midt pa  gaden. 
 
 
Anna Reimer, 15,  
Aarhus. 
 

Savner det 
gamle 

#riprosenbrød #påjagt 
#kageklage 

 
Min familie har været loya-
le kunder hos lagkagehuset 
i over 20 a r. Vi har købt ka-
ger for tusindvis af danske 
kroner og har altid været 
tilfredse. 
Men nu har lagkagehuset 
ihvertfald 
overskredet MIN personli-
ge grænse. Først fjernede 
de min ynglings kage; ro-
senbrødet. Derefter fjerne-
de de familiefavoritten; 
”tryksneglen”, som vi 
endda omdøbte til ”en nat 
og dag ‘er”. 
Og na r det eneste der sa  er 
tilbage, er den klassiske ka-
nelsnegl, sa  er de fandme sa  
frække at 
fylde gult snask i den, som 
var det en spandauer. 
 
Jeg er nu pa  jagt efter et nyt 
bageri, ønsk mig lykke! 
 
Niels Andersen, 15,  
København. 

Krops-
idealer 

#plastik  #kroppenidag  #
mennesker=dukker 

 
 
Hun tog sin barbie dukke 
op af kassen. Hentede den 
lille kam der passede til 
dukken. Ordnede hendes 
ha r, puttede hendes fine 
kjole pa . Hun sørgede for, at 
dukken var den fineste duk-
ke i hele verden. Hun elske-
de den dukke. Den var per-
fekt. 
 
Hun kiggede pa  den med 
store øjne. Hun drømte og-
sa  om at blive ligesom duk-
ken. Lige sa  slank, være lige 
sa  smuk som den. 
 
Sa  kiggede hun ned i gulvet. 
Hun var da ikke sa dan. Hun 
havde ikke den samme 
krop som dukken. Hun var 
intet som den. Men hun var 
klar pa  at være det. 
 
 
Nina Haagensen, 15,  
Skalbjerg. 
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Den nye a rgang pa  Ollerup Efterskole har nu ga et pa  skolen i lige godt ni uger. Eleverne er for 

alvor rykket ind pa  skolen, og de fleste er godt i gang med at flytte ind pa  deres nye værelser. 

Det kan dog være en kunst at indrette et tomt, upersonligt rum. Akkordens journalister og  

fotograf har været pa  en lille rundtur pa  nogle af OE’s værelser for at se, hvor hyggeligt og   

inspirerende nogle elever allerede har indrettet sig.  

 
-

-

-  

 

  

 
-
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Af Asta Rebien, Lea Hovaldt Nielsen  
og  Anna Herred Reimer.  

Fotograf: Nina Haagensen 

 

 

 

-
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I start august mødtes OE årgang 

2016-17 for første gang med de to 

sædvanlige kordirigenter, som de 

sidste par år har haft koret sammen 

- Britta Kold og Kenneth Seholt.  

Men den 1. september tog Britta på 

barsel, da hun er højgravid, og 

hendes rolle blev overtaget af Povl 

Balslev, som skal stå få OE korets 

klassiske del resten af året. 

Vi har stillet Povl om en række 

spørgsmål i forhold til hans profes-

sionelle og personlige liv, så vi kan  

lære ham lidt bedre at kende. 

 

Hvorfor blev du organist, Povl? 

-Jeg tror, det var det med,  jeg bare 

satte mig over og legede med in-

strumentet. Og blev vildt fascineret 

af, at man kunne have et helt orke-

ster. Så må man sige, om man er 

for kirken eller mod den, men orglet 

står altså i et af de mest fantastiske 

rum. Altså en af de fedeste akustik-

ker. Og det var bare det med at 

sætte sig ind og spille, der greb 

mig. 

 

Hvornår begyndte du at spille or-

gel? 

-Jeg startede på klaver, da jeg var 

fem år. Og så er det tit med orgel, 

at man skal være lidt ældre, man 

skal kunne nå pedalerne, så der 

var jeg en 14 år, tror jeg. Det var 

først i gymnasiet, jeg spillede en 

del orgel, samtidigt med jeg spille-

de en del trækbasun i et bigband. 

 

Hvad laver du i din fritid? 

-Musik fylder en hel del af mit liv, 

både fritid og aktivt, så der ikke så 

meget plads til andet end musik i 

min fritid. 

Faktisk kan jeg godt li’ at gå rundt i 

min have derhjemme og slappe lidt 

af, få nye idéer og sådan afreagere 

lidt. Jeg har desværre for lidt tid, 

men når jeg har tid, skal jeg lave 

noget helt andet. Så det er aldrig 

fødderne op med en kold øl foran 

tv’et. Jo, det er det også, men det 

er kun, hvor jeg har tid, jeg er i ha-

ven. Hvis jeg har haft en lang dag, 

er det for det meste fødderne og 

med en kold øl og forhåbentlig no-

get Champions League i fjernsynet. 

 

Hvad lytter du til af musik? 

-Det er faktisk mange forskellige 

typer af musik. Både det der er me-

get oppe i tiden lige nu, men også 

klassisk. Det er for det meste lige, 

hvad jeg følger for. Jeg hører et 

bredt udsnit af musik. Jeg hører for 

det meste lidt anderledes musik 

end, hvad jeg arbejder med. 

 

Otte generationer af præster 

Er det rigtigt, at de sidste otte led i 

din familie har været præster? 

-Ja det er rigtigt. Det er fuldstæn-

digt vildt. Men nu bryder jeg og mi-

ne søskende den kæde. Ingen af 

      

      Hvis jeg har 

haft en lang dag, er det 

for det meste fødderne 

og med en kold øl og 

forhåbentlig noget 

Champions League i 

fjernsynet. 

” 

Af Anders Baarstrøm 
Bøttzau og Sofus Tao 
Esthave Pedersen  

 12 
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os er præster. Men det er fuldstæn-

digt rigtigt. Navnet Balslev er for-

bundet med præster tidligere. Min 

far var også præst. Så vidste jeg, jo 

hvor nøglen var til kirken. Så jeg 

kunne bare tage der ind og spille 

på orglet. 

 

Hvornår flyttede du hjemmefra?   

-Det gjorde jeg, da jeg var 19. Lige 

efter gymnasiet, Og flyttede jeg til 

Svendborg, hvor jeg boede i et lille 

års tid. Inden jeg fik muligheden for 

at komme til Amsterdam, hvor jeg 

gik på konservatoriet i et år. Jeg 

skulle faktisk være blevet boende, 

men så kom der en mulighed for at 

komme ind på konservatoriet i Kø-

benhavn. 

 

Hvad skete der så, da du flyttede til 

København? 

-Altså, jeg flyttede tilbage, søgte og 

kom ind på det kongelige danske i 

København. Og så kørte det bare 

med at være der og studere i de 

her fem år, med orgel og korlektion 

som hovedfag, men også klaver. 

Efterfølgende tog jeg noget kompo-

sitionslinje, inden jeg kom til Fyn. 

Her, da jeg kom til Fyn, tog jeg den 

her ekstra uddannelse som klokke-

nist. Så det er mit karriereforløb.   

 

Beskedenhed og høj energi 

Hvis vi ser bort fra Janteloven, 

hvordan vil du beskrive dig selv? 

- Jeg er nok forholdsvis beskeden, 

og så er jeg sådan en person, som 

gerne vil have, at alle har det no-

genlunde godt. Nogen vil nok kalde 

det en “pleaser”, men jeg kan bare 

godt lide at hygge mig med folk, og 

at man kommunikerer på en god 

måde sammen. Jeg er nok også en 

person, som kan overkomme ret 

meget. Jeg har gang i en del ting, 

og så længe energien er god, så er 

det både noget jeg har lyst - og 

glæder mig til. 

 

Tror du andre vil beskrive dig på 

samme måde? 

- Ja, det er jeg ret sikker på. 

 

Komponerer du også meget mu-

sik? 

- Ja, det begynder at fylde mere og 

mere. Det er dels korting og dels 

kirketing. Jeg har også været med 

til at lave musik til “Carl” forestillin-

gen. En teaterkoncert. Jeg har og-

så lavet musik til bestillingsværker. 

 

Hvilke sange har du i tankerne til 

det nye korrepertoire? 

-Nogle af sangene ligger jo klar, 

hvor vi har dem, der synges hvert 

år. Det er jo det, vi starter med, 

men så har jeg nogle lidt yndlings, 

også lidt nyere klassiske komponi-

ster. Jeg kan faktisk godt lide det 

kormusik, der er lidt storslået og 

filmisk. 

 

Hvad kan irritere dig? 

- Det kan små-brokkeri. Når man 

kan mærke folk er negative uden 

sådan at sige det. Så det bliver 

sådan en summen og snak i kroge-

ne. Det kan virkelig irritere mig. Så 

vil jeg hellere, hvis folk bare sagde 

ligeud; “Det her gider jeg ikke!” 

Man kan komme ret langt, før jeg 

bliver sådan rigtig sur.  

 

Positivitet tænder mig 

- Hvis der er positivitet, kan jeg væ-

re i gang 26 timer i døgnet, og det 

kan virkelig motivere mig når folk 

viser arrangement.               

Navn: Povl Balslev 

 

Alder: 48 

 

Familie: Kone og tre børn 

 

Bopæl: Svendborg centrum 

 

Fødested: Nordvestfyn, flyttet som 

6 årig til Midtfyn 

 

Projekter: Lige færdiggjort ”CARL

-forestillingen”, skal skrive et ho-

vedværk til stor nordisk sanger-

stævne og i efterårsferien skal 

Povls semi-professionelle kor 

“Cantoriet” til Gran Canaria på 

turné og synge fem koncerter til en 

stor korfestival der.   

Klassisk dirigent i SNUK 

(Svendborg Ny Ungdomskor). 

Povl Balslev dirigerer det klassiske 
repertoire i SNUK  

(Svendborg Ny Ungdomskor),  
hvor en del tidligere  

OE-elever synger.  
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Hvordan vil du ellers beskrive dig 

selv?” 

- Det er et af de svære spørgsmål, 

men min familie vil nok sige, jeg er 

meget følsom eller ret gemytlig. 

Jeg kan let blive rørt over nogle 

ting, og nogle gange kan jeg også 

mærke en klump i halsen. 

Det kan dog også være en stor for-

del som musiker i forhold til, at man 

kan føle det man laver. Føle sin 

musik. 

 

Er du et A eller B menneske? 

- Jeg er nok et B menneske. For 

eksempel kan jeg rigtig godt lide at 

sidde oppe om aftenen og arbejde 

til sent på aftenen. Jeg kan godt 

lide at arbejde om aftenen i et roligt 

hus. Det sker meget sjældent, at 

jeg står op om morgenen og sætter 

mig til at komponere. 

Det er dog ikke så tit, at jeg kan stå 

så sent op om morgenen, men jeg 

kan også godt lide morgener. 

Jeg kan dog ikke tage ud og mor-

genbade som min kone. Der er dy-

nen simpelthen for varm til mig og 

sengen for dejlig, griner Povl. 

 

Hvad har din bedste oplevelse væ-

ret, når du sådan kigger tilbage i 

tiden? 

- Jeg har været i Japan to gange. 

Det var første gang, vi var der med 

koret, og jeg skulle akkompagnere 

på sådan et stort rødt flygel for ko-

ret. 

Det var en kæmpe oplevelse, så-

dan rent rejsemæssigt, at komme 

til et fremmed land og lave musik 

dernede. 

Og så mødte jeg også min kone, 

som sang i koret, så er sådan flere 

ting, som ligesom gør den oplevel-

se til en af mine bedste. 

Jeg var dernede for et par år siden 

igen med min kone og mine børn. 

Jeg lavede koncerter samme sted 

igen, og det var en ret vild oplevel-

se, fordi det personligt ligesom var 

der, det hele triggede, og min kone 

og jeg mødte hinanden, og musisk 

fordi at det var en hel anden mu-

siks oplevelse at stå der og spille 

nordisk musik på en japansk sce-

ne. 

 

Vildt og magisk 

Derudover har jeg også en masse 

kæmpe oplevelser med at høre og 

opleve musik. 

Jeg var i en overgang rigtig vild 

med en saxofonist;  Jan Garbarek, 

og ham hørte jeg i Montmartre i 

København til en koncert, hvor jeg 

troede, vi skulle ind i et stort rum, 

men da vi så kom ind, var der om-

kring 100 mennesker i et lille rum, 

og vi sad fuldstændig tæt. 

Han spillede sammen med den her 

slagtøjskvinde, og det var fuldstæn-

dig vildt og helt magisk, at man sid-

der der, og det er næsten en per-

sonlig koncert med en af mine helt 

store idoler. Det var en stor ople-

velse. 

 

Spiller dine børn også musik? 

- Ja, det gør de. Min ældste søn 

spiller ret meget guitar og lærer 

meget fra nettet, og så er han ovre 

ved en konsulent; Jan Schöneman, 

som også være lærer på OE for et 

år eller to siden, og får rettet det til. 

Min anden søn spiller klaver, og 

min datter har sunget en del, da 

hun var lidt yngre, og i dag lytter 

hun til rigtig meget musik og viser 

mig rigtig meget musik, så jeg også 

kan følge lidt med, griner Povl. 

 

Hvordan er det at stå for OE koret? 

-Jeg glæder mig rigtigt meget til 

det. Først blev jeg spurgt, om jeg 

kendte nogle, der kunne tænke sig 

det. Men vi kom til at snakke sam-

men om det det, og så kunne jeg jo 

godt se, at det kunne være enormt 

sjov at prøve at stå for det i et år. 

Der er også det her sammenhold, 

man har, når man er sådan et hold. 

Så at være med til det glæder jeg 

mig rigtigt meget til. Folk har jo og-

så meget forskellige baggrunde. 

Nogle har aldrig sunget kor, og an-

dre ikke så meget, men alle har 

interesse i musik. 

 

Er du åben for forslag til koret? 

- Ja, jeg er åben for forslag. Hvis 

jeg kan se, at det passer både tids-

mæssigt og ind i linjen, så er jeg 

altid åben for at kigge på det. Se 

om det er noget, vi kan nå, om det 

er noget der er plads til og så vide-

re og så videre. Jeg ikke bare en, 

der siger: “Nej, nej, det er mig der 

bestemmer”. Jeg kan selvfølgelig 

ikke love, at der er plads til det, det 

kommer også an på, hvor hurtige vi 

er som kor, for i starten er vi selv-

følgelig lidt langsomme, men vi bli-

ver mere garvede jo længere hen i 

året, vi kommer. 

 

Hvad forventer du af skoleåret? 

- Jeg forventer rigtig meget! Jeg 

forventer, at det bliver det bedste 

nogensinde!, griner Povl.  

- Sådan skal man tænke. Målet 

skal være, at man aldrig har hørt 

OE-koret bedre, når vi synger de 

sidste koncerter allerede herfra 

foråret. Det er det, vi går efter i 

hvert fald. 
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Jeg bliver let 

rørt over nogle 

ting. 

” 
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Da jeg satte mig ned for at læse min selv-

valgte filosofiske tekst om friheden og Albert Camus, hav-

de jeg en klokkeklar idé om, at dette her kunne jeg klare 

på ingen tid. Det ville ikke blive noget problem, for noget 

så omdiskuteret som frihed, kunne jeg umuligt have mis-

set pointen af. Men det var bare ikke tilfældet. Da jeg hav-

de læst en halv side, tog jeg mig selv i at have læst det 

samme i 20 minutter uden overhovedet at vide, hvad jeg 

læste. Jeg forsøgte virkelig at koncentrere mig, for jeg 

ville rigtigt gerne forstå det, der stod. Og nu efter at have 

læst det hele igennem, sidder jeg stadig tilbage med følel-

sen af ikke at have fattet en brik. Jeg tror overhovedet 

ikke, jeg har fanget Camus pointe. Men måske har jeg 

forstået noget andet; jeg har forstået, at frihed er et så 

abstrakt begreb, at der ikke kun er en forståelse af det. 

For frihed er nok en af de ideer, der er diskuteret aller-

mest igennem historien.  

Så hvor vil jeg hen med det, jeg har forstået? 

Jeg føler mig fri lige nu. Lige nu, hvor jeg går på eftersko-

le - en efterskole, jeg selv har valgt. Jeg føler mig fri, men 

jeg har ikke fri. Det har jeg først kl. 17.30. Men er jeg så 

fri? Hvad er det, der får følelsen af at være fri frem i mig, 

når jeg faktisk ikke har valgt, at jeg vil have undervisning, 

eller at jeg vil skrive det her essay? Det er lovgivningen, 

der har bestemt det for mig. Og jeg ville ikke undvære 

det, selvom det nogle gange kan være sur røv at skulle 

lave lektier, færdiggøre afleveringer og forberede præsen-

tationer. For på længere sigt giver den, undervisningen, 

mig jo muligheden for at uddanne mig, som jeg vil. Jeg er 

virkelig privilegeret. Børnene i Afrika, de har ikke alle 

muligheden for at gå i skole. De lever i næsten fuldstæn-

dig uvidenhed. De har ikke muligheden for at finde et job, 

der er lige dem eller spille musik i fritiden. De har ikke 

engang muligheden for at vælge at lade være med at lave 

lektier i matematik. Og gud, hvor ville det da bare være 

rart, tænkte jeg, da jeg gik i 4. klasse og bare havde fået 

for meget af skolen, men vidste, at jeg stadig havde 10 år 

igen med skolegang. Hvor ville det bare have været fedt 

at kunne gøre lige, hvad man har lyst til hver dag! Men 

efterhånden som jeg er blevet ældre, har jeg indset, hvor 

heldig jeg er. Uddannelse er et, noget andet er, at jeg le-

ver i et land, hvor piger som mig (kaukasisk, lyshåret, 

rask i hovedet) har alle de rettigheder, der tilkommer os. 

A known fact: det ikke er alle unge mennesker, der er li-

geså gamle som mig og almindeligt intelligente som jeg, 

der har samme rettigheder for eksempel på grund af deres 

hudfarve. Og nogen simpelthen bare fordi, de er kvinder.  

Jeg er heldig. Jeg er vældig heldig. Jeg går på en eftersko-

le, hvor jeg gør det, som jeg kan lide. Jeg kan lide at spille 

musik og kunne bruge resten af mit liv på det. Tænk - der 

er mennesker, der kun kan bruge resten af deres liv på at 

arbejde bare for at skaffe mad. De kan ikke leve af noget, 

de elsker at gøre. Måske ved de ikke engang, hvad de el-

sker at gøre? Kan de være dem selv? Hvem er de?  

Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvordan det må være. Hvor-

dan man må have det, hvis man lever i et samfund, hvor 

menneskerettighederne bare er bogstaver på papir. Hvor 

der ikke er mulighed for at lære noget. Hvor man er uop-

lyst. I et land, hvor man er ramt af krig. I et samfund uden 

demokrati. Og det er da klart, at jeg ikke kan forstå det. 

Jeg er fri.  

Jeg er fri. Jeg føler mig fri, fordi jeg selv har været med til 

at forme mit liv. Jeg har valgt, at jeg gerne vil gå på Olle-

rup Efterskole. Jeg har valgt, at jeg gerne vil spille træk-

basun. Jeg vælger selv, hvad for noget tøj, jeg har på. Og 

jeg føler mig også fri i de rammer, jeg er låst fast i. For 

jeg ved, at det hele kommer mig til gode. Det hele er med 

til at forme min frihed.  

 

Af Katrine Boberg Nielsen 
Gæsteskribent 

ESSAY 
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     Af Niels August Garly Andersen  

 

 

 

 

 

 

 

Hvert år i uge 37 holder Ollerup Efterskole temadage. Dette 

år bød på “Natur og teambuilding” på Thurø fra 14.til 16. sep-

tember. Opdelt efter højde blev eleverne sat sammen i fire 

drenge- og pigehold. På skolens område startede holdene ud 

med forskellige fysiske og koordinationskrævende aktiviteter 

herunder kampråb, dannelse af forskellige geometriske figu-

rer og en intens konkurrence om hvilken gruppe der kunne 

bygge det højeste plastickoppetårn. 

 

Dagen efter blev hver gruppe tildelt et kort med en rute til 

Thurø. Med hver deres hold og kort blev eleverne sendt af-

sted på en intens og udmattende 16 km lang cykeltur. Nogle 

grupper nåede ubesværet frem til destinationen, mens andre 

blev forsinkede af løse cykelkæder og dårlige kortnavigatø-

rer. I sidste ende nåede alle dog frem til den smukke 

og naturlige græsplæne, hvor de skulle tilbringe det 

næste døgn. 

 

På mødestedet havde lærerne forberedt et nyt sæt 

af spændende og udfordrende aktiviteter. Eleverne 

var selv ansvarlige for at få et godt sted at sove. 

Nogle byggede skæve bivuakker, andre valgte at 

opslå faste telte. Andre aktiviteter indebar konstrukti-

on og brug af egne tømmerflåder, krabbe- og fiske-

fangning og opfindelse af egne unikke sange med 

skøre danse til. 

 

Aftenen bød på bål-

hygge og lækre, 

hjemmelavede pandekager. I af-

tenbålets varme skær blev sko-

lens bedste korhits såsom ”El 

Tango de Roxanne” og ”Joy Joy 

Joy” energisk sunget i fuld a’ca-

pella med et smil på læben og 

højt humør. Aftenbadning blev 

også til en populær aktivitet og 

eleverne badede muntert i måne-

lyset. 

TEMADAGENE 
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Hvad var formålet med temadagene? 

 

- Formålet var faktisk at komme lidt væk fra de vante rammer og få 

nogle udfordringer som ville gøre, forhåbentlig, at man ligesom er på 

samme grund et eller andet sted. Altså jeg ved ikke, hvor mange af 

os, der sådan bygger tømmerflåder eller biovakker til daglig, men når 

man så er fælles i en kontekst som er ukendt, hvor alle sådan set er 

ligestillede, så gør det, at folk får lidt mere jævnbyrdige samarbejdsvil-

kår. Og så var det jo også bare meningen at have det sjovt og hygge-

ligt sammen med de forskellige aktiviteter. Det der sindssyge system, 

som vi inddelte grupperne i, altså efter højde, det var i høj grad at give 

eleverne nogle relationer, som de ikke havde prøvet før. Det med at 

man kun var piger sammen, kun høje piger, så der måske kunne op-

stå endnu flere nye venskaber, så det var sådan lidt for at kaste ele-

verne ud på dybt vand os se, hvad der skete. 

 

Hvad var anderledes ved Thurøturen i forhold til tidligere temadage? 

 

- Der var ikke noget “gamification”. Det har vi gjort meget de andre år. 

Gamification vil sige, at der har været et rimeligt sindrigt system med 

point og penge og optjeninger og sådan noget, og at de aktiviteter 

man lavede i virkeligheden var for at vinde noget, altså det var en kon-

kurrence, hvor man så afslørede vinderen om fredagen. Det element 

var der selvfølgelig også i nogle af aktiviteterne, fx i tømmerflådebyg-

ningskonkurrencen. Men der var konkurrencen i sig selv bare mod 

ens makker, så det var ret anderledes. Og så det at vi var væk fra 

skolen det har vi lært noget af. Jeg synes, at det er super fedt at gøre, 

men vi har godt nok også lært, at der er lidt ekstrarbejde i at få 120 

mennesker på cykel 20 km. væk. Men jeg synes at det gik rigtig godt, 

og jeg synes, det var en fed udfordring på mange måder. Så det er 

første gang, vi er væk fra skolen, og det er også første gang, vi gør 

det på den her måde. 

 
INTERVIEW MED KIM LINNET 

HVAD SYNTES DU,  

VAR DET BEDSTE  

VED TEMADAGENE? 

 
 
Af Carla  
Bisballe og 
Lea Hovaldt 
Nielsen 
 
 
 
 

 
 
Nina Thordsen, 14, 
Svendborg 
- Jeg syntes, at det 
sjoveste var at bygge 
sit eget sted, hvor 
man skal sove, fordi 
det var meget uaf-
hængigt. Det var også 

sjovt at samarbejde med hinanden og så 
sove sammen. 
 
Carl Aksel Sundien, 
16, Odense 
-Jeg syntes, at det 
bedste var da vi alle 
sammen sad rundt 
om bålet og sang 
sammen. Vi blev ry-
stet mere og mere 
sammen. 

 
Nora Dao, 16,  
Odense 
-Jeg syntes, at noget 
af det bedste ved te-
madagene var, at det 
knyttede os alle sam-
men mere sammen. 
Også fordi, vi skulle 
samarbejde rigtigt 

meget, og vi blev delt op i tilfældige 
hold og så skulle sove sammen med 
nogle, som man ikke havde snakket så 
meget med. 
 
Oliver Jan Nielsen, 
16, København. 
- Jeg syntes helt klart, 
at det var sammenhol-
det… altså det der 
med at vi sammen et 
andet sted end skolen, 
det var helt klart fedt. 
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En kold oktobermorgen var jeg ta-

get ud på præstegården i Ollerup 

for at besøge sognepræsten fra 

Ollerup Sogn, Andreas Gabriel Boj-

sen-Møller. Jeg havde forberedt 

nogle spørgsmål, der omhandlede 

værdighed, som jeg havde bestemt 

mig for at få besvaret af en præst.  

 

Præstegården ligger som nabobyg-

ning til den hvide kirke og er en 

gammel murstensbygning. I døren 

stod han, præsten, og bød mig in-

denfor. Vi satte os rundt om et 

ovalformet træbord i hans kontor, 

som havde en snært af en mørk, 

tung stemning over sig. Inden jeg 

begyndte på mine spørgsmål, lag-

de præsten ud med at fortælle mig, 

at siden jeg havde kontaktet ham 

om dette interview, der ville handle 

om værdighed, havde han tænkt 

over, at værdighed var et utroligt 

svært emne at behandle. Værdig-

hed som begreb kan nemlig forstås 

og tolkes på utrolig mange måder.  

Jeg lagde ud med at spørge Andre-

as, hvor meget værdighed fyldte i 

hans hverdag, og om det havde en 

anden betydning for en præst som 

ham end som for andre menne-

sker. Han var tavs til at starte med, 

men svarede derefter:  

- Værdighed er noget, der findes 

imellem mennesker, og det ser jeg 

vel ligesom alle andre mennesker 

gør, selvom jeg er præst. Enhver 

vurderer mennesker, når de møder 

dem, og der spiller deres værdig-

hed vel også ind.  

 

Så ifølge Andreas, er værdigheden 

altså noget, der lusker rundt blandt 

os alle hele tiden og over det hele. 

Nu hvor kærligheden fylder så me-

get i kristendommen, valgte jeg at 

spørge præsten om, hvordan han 

ville sammenligne kærlighed og 

værdighed med hinanden.  

- Jeg vil mene, at værdighed er 

noget ydre, imens kærlighed er 

noget indre, altså en følelse. Men 

værdighed er noget ydre. For ek-

sempel hvis ens børn har det svært 

i skolen, vil de stadig prøve at hol-

de fast i deres ydre værdighed, når 

de er i skole. Også selvom de har 

det svært, vil de stadig holde fast i 

at være seje, og så når de kommer 

hjem, så behøver de ikke længere 

at holde på deres værdighed og 

den facade, som de har taget på 

ovre i skolen. 

Han tilføjede også:  

- Hvis man elsker nogen, så behø-

ver man ikke at lade som om, at 

man er noget specielt, som man 

måske ikke er eller kan leve op til. 

Værdighed har nemlig også noget 

at gøre med at lade som om, eller 

at synes at være.  

 

Ifølge Andreas, kan værdigheden 

på mange måder være ligesom en 

slags facade.  

- Det er en gave at kunne smide 

sin kamp for værdigheden, når 

man træder indenfor i sit hjem. 

Hvis der er nogen man stoler på, 

behøver man ikke længere at være 

værdig udadtil. Man har ikke meget 

værdighed når man prutter for ek-

sempel, selvom det er en meget 

menneskelig ting, og alle ved, at 

det er noget som alle gør. Men det 

kan man dårligt gøre højt nede i 

Brugsen uden at miste sin værdig-

hed. Men man kan forhåbentlig 

gøre det, når man kommer hjem 

igen, for det er nemlig her, at man 

kan smide den her værdigheds-

facade.  

Af Freja Rafael-Weis  

      

Værdighed er noget, 

der findes imellem 

mennesker. 

” 
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Så værdigheden har kun noget 

med det ydre at gøre?  

- Nej, ikke kun. Værdighed har 

i hvert fald også med det ydre 

at gøre, men man kan også 

bære en værdighed, der har 

noget med ens tilgang til ver-

den at gøre. Det handler også 

om, hvor dybt man vil synke. 

Der er nogen ting, man ikke vil 

gøre og gå med til, da alle på 

en eller anden måde har noget 

stolthed. Her er det at den in-

dre værdighed vil kæmpe 

imod, når der er noget man 

ikke vil gå med til.”  

 

Jeg spurgte ham, hvad han 

mente en værdig død var.  

- En værdig død er at få lov til 

selv at bestemme, hvornår 

man skal dø. Altså at kunne få 

lov til at sige, at det ikke er 

værd at leve mere og derfor 

gerne ville kunne sige stop til 

livet.  

 

Der er mange unge, der ikke 

ved hvad begrebet værdighed 

indebærer, og hvor og hvornår 

værdigheden træder i kraft. 

Hvordan kan vi som unge lære 

mere om værdighed?  

- Det med den ydre værdig-

hed, lærer man blandt andet 

også af sine omgivelser. Det 

med, at man skal være sej og 

ikke lade sig mærke af noget, 

det lærer man ved at mærke, 

at man let kan blive såret, hvis 

man viser for meget, og hvis 

man ikke skjuler sin sårbarhed 

blandt ens omgivelser. Man 

lærer at beskytte sig selv når 

man er ude for så at bryde 

sammen, når man kommer 

hjem. Det, tænker jeg, er fordi, 

at man har lært, at man skal 

holde en facade, og for at be-

skytte sig selv.  

 

Andreas mener altså, at vi un-

ge automatisk - og måske og-

så helt ubevidst   -  lærer om 

værdighed af vores omgivel-

ser. Jeg sluttede interviewet af 

med  at takke præsten mange 

gange for hans svar og tid.  

Vaskedag 
#Vaskedagerhverdag 

#matcherdøren 

#Sårtvask 

 

Jeg har siddet det samme 

sted, i hvad føles som en 

evighed. Sekundviseren pa  

uret tager flere sekunder, 

før den skifter. Jeg kan 

mærke sveden langsomt 

danne sig i min ha rudgro-

ning, af bar’ nervøsitet. 

Tænk hvis hun glemmer 

det. Min alarm ringer en-

delig, og jeg flyver op af 

stolen. Jeg løber ned af 

gangen. Gennem døren og 

ind i stuen. Min mor for et 

chok da hun ser mig løbe 

ind i vaskerummet. “DIT 

TØJ ER FÆRDIGT!” ra ber 

jeg og smider det ud af va-

skemaskinen. Endelig kan 

jeg fa  vasket mit tøj. 

 

Carla Bisballe, 15,  

København. 

En tirsdag 

eftermiddag 
#Hvorerrespekten? 

#Målløs #Uopdragede 

 

Jeg gik i byen med en ven-

inde. Vi smilede og grinede, 

da tre drenge nogle a r yng-

re end os gik forbi os. 

“Kællinger!” lød det ha rdt 

da de passerede os. 

Jeg var ma lløs. Smilet pa  

mine læber stivnede, og or-

det rungede i mit hoved. 

Var det os de talte sa dan 

til? Var det det de tænkte 

om os? Og skulle de have 

ret til at tale sa dan til os? 

Fandeme nej! Men før jeg 

kunne na  at reagere pa  det 

var de langt væk. Jeg kigge-

de rystet pa  min veninde. 

Hun trak let pa  skuldrene: 

”Hvad kan man gøre?” 

 

Lea Hovaldt Nielsen, 15, 

Varde. 
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