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Hvert år til jul pynter OE’elever deres værelser meget fint op. I år afholdt vi på Ak-

korden en konkurrence om det flotteste juleværelse på skolen. Flere end 20 væ-

relser deltog, og mandag den 12. december gik dommere rundt, gav point og be-

sluttede sig for de tre vindere. Førstepræmieværelset F14 fik en fin julekurv.  

Dommere og fotografer: 

Carla Berg Bisballe  

og  Lea Hovaldt 
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Musikteater er et arrangement, som Ollerup Efterskole arrangerer 

hvert år. Men i år har været en anelse anderledes, da vores instruktø-

rer Marco Grimnitz og Kim Linnet havde besluttet at lave en David Bo-

wie baseret teaterkoncert. Det vil sige en blanding af koncert og teater, 

hvor musik og optræden blandes, uden en egentlig gennemgående 

handling. Processen er hovedsageligt styret af Marco Grimnitz, Kim 

Linnet og skolens elever med opbakning fra skolens andre lærer. Ar-

bejdsprocessen varer fra mandag den 14. november til onsdag den 23. 

november, derefter starter forestillingerne. Det er dog blevet gjort helt 

klart, at vores scener først er helt gen-

nemarbejdet, når den sidste forestilling 

er færdig - manus er en flydende proces, 

der hele tiden udvikles.  

I arbejdsprocessen er eleverne fordelt 

ud på fire hold; Rød, Orange, Blå og 

Grøn, der alle har skrevet to uafhængige 

scener med udgangspunkt i nogle af Da-

vid Bowies klassikere. Der bliver arbej-

det fra kl. 8.00 til nogen gange kl. 21.00 

hver dag.  

Der bliver udleveret benspænd til alle 

hold, som får eleverne til at sukke af fru-

stration. Sange skal oversættes, melodi-

er skal skrives, roller skal dannes og 

scenografi, lys, lyd og medie skal være 

helt helt perfekt. 

Af Mira Aamann og 
Emilie Christensen 
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Forstillingen fredag aften 

Fredag 25. november, uret viser 18.32. Lyden af højtaleren skrat-

ter, pudder, maling, eyeliner og talkum pulver flyver rundt i luften 

og pletter spejlene i Prima Vista. Lyden af bildæk der kører hen 

over gruset betyder, at nu begynder publikum at komme. Uret vi-

ser 18.35. Svedige, spændte hænder lyner nederdele, knapper 

skjorter og binder operationsmasker fast i nakken. Vi løber alle 

panisk rundt i Orkestergraven for at sikre os, at alle rekvisitter er, 

hvor de skal være og er klar til at blive kørt på scenen. Den klik-

kende lyd, der indikerer, at uret nu står ved 18.40, gør, at alle ele-

verne løber ind i deres forskellige backstagerum: Blåt hold i tørre-

rummet, Orange hold i XLR, Grønt hold i Prima Vista og selvom 

deres backstagerum er Jack, løber Rødt hold ud på scenen for at 

være klar til deres første scene. 
 

”Er I klar?” 

Vi fra Grønt hold er udmattede efter premieren onsdag 

og dagens tidligere forestilling, men er opsat på at give 

alt, hvad vi har, da vi ved, at det er skolens tidligere ele-

ver, som langsomt fylder salen op. De gamle elever bli-

ver budt velkomne på Lazarus Hospital med liverollespil i 

Orkestergraven, mens vi andre sidder og tysser på hin-

anden inde i backstagerummene.  

Endelig bliver klokken 19.00. Marco og Kims stemmer 

runger ud af højtalerne, og ude i rummene ved vi, hvad vi 

skal forberede os på. “Er Blåt hold klar?!”, råber Marco, 

og ved lyden af Blåt hold, der skriger, åbner vi lydløst 

døren og stiller os i døråbningen. Da Orange hold også 

er færdige med at råbe, er det 

vores tur: Vi skriger, råber og 

hujer, og vores larm runger i 

hele gangen og bliver ført ind i 

Symfonien. Vi griner alle, da vi 

svagt kan høre råbene fra 

Rødt hold, lyd, lys og medie. 
 

Bankende hjerter 

Så bliver showet skudt i gang 

ved hjælp af den fordrejede 

version af David Bowies War-

szawa, og derefter går Rødt 

holds første scene i gang, hvil-

ket for Grønt hold betyder, at vi skal på om lidt. Ban-

det, hovedroller, biroller og statister lister alle ud af Pri-

ma Vista, mens opmuntrende ord fra resten af holdet 

hjælper os ud til scenen. Inde i mikrofonrummet ved 

siden af scenen, hvor William Reuter sidder og uddeler 

mikrofoner, høres svagt lyden af klikkende hæle, der 

rastløst vandrer frem og tilbage. Alle headset er nemlig 

i brug og frygten for, at man ikke når på scenen, fylder 

kroppen. Dog er der intet at være bange for, for da 

scenen er slut, giver Rasmus Momme og Anton Mech-

lenburgs mellemscene os muligheden for, at få os selv 

og alle rekvisitter diskret på plads.  
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Vi står helt stille, allerede i rollen 

selvom scenen ikke er begyndt, 

usikre på om vores hjerter ban-

ker så højt, at publikum kan hø-

re dem. Baggrundsfilmen bliver 

vist på stilladset bag os, og den 

stille melodi er næsten slut. 

3...2...1… scenen er i gang! Re-

plikkerne flyver derudaf, og med 

store armbevægelser og vilde 

ansigtsudtryk, bliver universet 

bragt til live.  Publikum griner og 

er tavse, og vores scene har 

den ønskede effekt. Vi er alle så 

dybt inde i vores roller, at selv 

hvis man ved et uheld får øjen-

kontakt med publikum, ryger 

man ikke ud af  

 

Årets musikteaterplakat - lavet 

af Natalia Seerup. 

 

 

fokus - de svedige håndflader er 

nu blevet knastørre og selvsik-

kerheden lyser ud af os. Vi bli-

ver ét med de roller, vi i denne 

proces har skabt.  

Da bandet begynder at spille 

vores Bossa Nova udgave af 

Heroes, og ordene begynder at 

flyde ud af højtalerne, ved vi, at 

det snart er slut, og da lyset 

slukker og publikums piften og 

klapsalver begynder, spreder 

glæden og lettelsen sig i krop-

pen, samtidigt med den sørg-

modige tanke om, at musiktea-

terprocessen nu er endnu en 

scene tættere på slutningen. 

Flere scener og mellemscener 

bliver afsluttet, sange bliver 

præsenteret og kostumer bliver 

med stress og jag udskiftet. 

 

Glemmer al nervøsitet 

Melodien til Orange holds Fame 

begynder at spille, og alle elever 

lister ud i Orkestergraven, for vi 

ved, at slutningen er kommet. 

Da deres scene er slut,  og Lær-

ke Mansfeldt Jørgensen og Si-

grid Kirstine Kamp Moth Poul-

sen smukt har sunget første 

vers af afslutningsnummeret, 

bryder vi alle ind på scenen 

med glæde, energi og fælles-

sang. Der er nogle, der kravler 

op på stilladset og danser, 

mens vi andre hopper rundt på 

gulvet og skråler med på san-

gen, fuldkommen ligeglade 

med, om det lyder godt. Annika 

Toftegård Olsen kommer ind på 

scenen som den sidste, og 

hånd i hånd med Lærke og Si-

grid synger de sidste vers, og vi 

andre i baggrunden har en fest 

og glemmer alt om publikum og 

nervøsitet. Da vi er færdige, er 

både nummeret og forestillingen 

slut. Annika takker lyd, lys, me-

die, Kim, Marco og publikum og 

vi jubler og tramper i gulvet som 

hyldest.  Publikum er færdige 

med at klappe og har sat sig 

ned efter den stående hyldest, 

og bandet begynder igen at spil-

le. Løbende, hopper vi og snub-

ler over vores egne fødder, 

mens vi skråler med på sangen. 
 

Så gælder det det bare om at 

slappe af, inden den næste fo-

restilling dagen efter begynder 

og hele processen starter forfra. 

 

Sange brugt i showet: 

Let’s dance, Heroes, Ashes  

To Ashes, Never Let Me Down, 

Space Oddity, I’m Afraid Of 

Americans, Life On Mars,  

Fame. 

Der var stor omtale af  

teaterkoncerten i de  

lokale aviser. 
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KLIK 
 #nofilter #saturdays 

#newhighlighter 

 

Det sitrede og smertede lige 

de r bag tindingen. Klik. Pillen 

røg ned pa  bordet. De var al-

tid svære at synke.  

Ha ret sad som det skulle. Pa  

med mascara, highlighter, 

foundation. Duckface, slanke 

kindben, rigtig vinkel. Klik. 

“I never dreamed about suc-

cess. I worked for it. #nofilter 

#saturdays #newhighlighter ” 

Det rigtige filter pa . Det var 

ren rutine. 

Dyb inda nding. Hun kiggede i 

spejlet og sa  lige ind i to tom-

me, stirrende øjne. 

Klik. Det var postet. 1 like, 2 

likes, 83 likes. 

Tindingen summede og sitre-

de.  

Klik. En til pille røg ned. 

 

 

Asta Rebien, 16 år, Aarhus  

Hold da kæft! 
#TænkDigNuOm 

#GiverJegHåbEllerSlukkerJ

egLys #LukAret 

 

Fri, mennesker, hilsner. 

“Hey!” 

Kigger til højre, vinker, smiler. 

“God ferie?” 

“Ja! Det hele var bare sa  flot! 

Jeg har spist alt for meget.. Jeg 

er blevet sa  

fed .. Jeg burde virkelig ga  pa  

kur” 

Mig: 58 kg og 180cm høj. 

Ham: 85kg og 175cm høj.  

Godt sagt. Idiot. 

“Ej, det var fedt!” 

“Det lyder godt, gad virkelig 

ogsa   

godt til Afrika” 

“Det skal i da ogsa  bare gøre 

pa  et tidspunkt!” 

Hans far sidder i kørestol og 

hans mor lider af stress. 

Sa  hold da kæft knægt! 

 

Sofus Tao Esthave Pedersen, 

15, Sønderborg.  

Et halvt  

ansigt 
#Facader 

#GodMenIkkeGodNok 

#LivetErEtMaskebal 

 

Na r du bliver født, fa r du udle-

veret en gavekurv. I den gave-

kurv ligger der tre ting: en 

flaske Sma  Sure, Janteloven og 

en maske. Masken deri bliver 

du pa ført med det samme. 

Den viser kun halvdelen af dit 

ansigt, den halvdel du vælger 

at vise til verden. Den anden 

halvdel, det sande dig, holder 

du nu skjult resten af dit liv, 

fordi den del er bare ikke god 

nok. Sa  hver morgen tager du 

masken pa , ga r ud af døren, og 

deltager i det daglige maske-

bal ogsa  kendt som livet. 

 

Emilie Christensen, 16, 

Østerbro. 
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Af Mira Aamann-

Christensen 

 

Næsten hvert skoleår 

er der elever, der 

vælger at stoppe på efterskolen 

i løbet af efteråret. Nogle af 

grundene kan være hjemvé, el-

ler  at man ønsker en anden 

skoleform. Som regel lykkes det 

efterskolen at finde  nye elever, 

der gerne vil gå her. Det er også 

sket i år. I efteråret har vi budt 

velkommen til Denise Sandberg 

fra  Randers og Linus Sandorff 

Scmidt fra Birkerød.   

Akkorden har haft en snak med 

dem begge om det at starte på 

efterskole midt i skoleåret.  

 

INTERVIEW MED DENISE 

Denise, hvilken  skole gik du på 

før? 

- Jeg gik på BGI akademiet. En 

elite sportsefterskole i Horsens 

med ca. 600 elever. 

 

Var der en speciel grund til, at 

du stoppede på din gamle efter-

skole? 

- Altså, der var flere grunde til, 

at jeg stoppede. En af grundene 

var, at den er ret stor, og der 

opstår mange klikker på skolen. 

Der var også virkelig meget hie-

rarki. Der vil nok altid være en 

form for hierarki, når man er en 

stor gruppe mennesker, det kan 

bare nogen steder være tydeli-

gere end andre steder. Jeg hav-

de faktisk også problemer med 

mine lunger, så det var lidt 

svært for mig at deltage i de 

ting, vi lavede. På den måde var 

det lidt svært for mig at være 

med i fællesskabet. 

 

Hvorfor valgte du lige præcis 

Ollerup Efterskole? 

- Jeg tror, jeg valgte Ollerup Ef-

terskole fordi, at første gang jeg 

besøgte efterskolen, kunne jeg 

tydeligt mærke den gode stem-

ning og fællesskabet på skolen, 

og folk var virkelig søde og imø-

dekommende over for mig. 

 

Hvorfra kender du Ollerup mu-

sikefterskole? 

- Jeg kender ikke rigtig skolen 

fra noget. Det var min mor, som 

præsenterede mig for skolen 

ved at sende mig en video af 

skolen. Jeg fandt så senere ud 

af, at en masse jeg kendte, hav-

de gået på skolen. 

 

Husk at give lidt ekstra 

Hvordan er det at starte som ny 

elev midt inde i skoleåret? 

- Det er forskelligt fra person til 

person, hvordan man falder til, 

og hvor hurtigt man falder til, når 

man starter på en ny skole. Jeg 

synes selv, at jeg er blevet taget 

rigtig godt imod, og er faldet 

godt til. Det er vigtigt, at når der 

kommer en ny elev, at folk er 

gode til at være åbne for at lære 

den person at kende, og det sy-

nes jeg folk her på OE har væ-

ret rigtig gode til. Det er selvføl-

gelig lidt svært at starte midt in-

de i et skoleår, fordi folk måske 

allerede har bygget et fælles-

skab op, og så kan det nogen 

gange være lidt svært at komme 

ind i, hvis man er ny. Et godt råd 

til når man skal starte som ny 

elev på en skole er at huske at  

give lidt ekstra, hvis man gerne 

vil være en del af fællesskabet. 

 

Hvilket instrument  spiller du 

på? Synger du? 

- Jeg synger, jeg spiller klaver, 

violin, saxofon og lidt bratsch, 

cello og fløjte. 

 

Er der noget du ser frem til dette 

skoleår? 

Jeg glæder mig egentlig bare til, 

at vi er sammen og hygger os 

her på skolen, og nyder den tid 

vi er her. Jeg glæder mig også 

virkelig meget til, at vi skal på 

turne til Tyskland, det bliver vir-

kelig sjovt. 

 

INTERVIEW MED LINUS 

Hvilken skole gik du på før, Li-

nus? 

- Jeg gik på Sejergaards Musik-

efterskole som ligger i Tølløse 

på Sjælland. Det er en eftersko-

le med kun 50 elever. 

Var der en speciel grund til, at 

du stoppede på din gamle efter-

skole? 

- Der var mange grunde til, at 

 

Jeg fandt ud af, at en 

masse jeg kendte, havde    

  gået på OE. 

” 
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jeg stoppede på min gamle ef-

terskole. For det første var det 

fordi, der kun var 50 elever, og 

det, synes jeg, var for få til at 

have god variation i hverdagen, 

og et fedt musikliv. Det var ret 

indsnævret og minimalt for, hvor 

meget man kunne få ud af sko-

leåret. 

- Der var heller ikke særlig man-

ge ting man, kunne tage sig til i 

hverdagen, fordi vores skema 

var virkelig tomt. Vi havde ca. 

dobbelt så meget fri som her på 

OE. Det lyder måske fedt, men 

for mig var det svært at håndte-

rer, fordi det tit endte med, at jeg 

bare lå på mit værelse og så 

serier. 

 

Ville på musikefterskole 

Hvorfor valgte du lige præcis 

Ollerup Efterskole? 

- Fordi jeg lige siden 7. klasse 

vidste, at jeg skulle på en musik-

efterskole. Jeg havde ikke valgt 

at tage på efterskole, hvis ikke 

jeg skulle på en musikefterskole. 

Der er ikke så mange musikef-

terskoler her i landet, men dem 

jeg fandt frem til, var Ollerup og 

Sejergårds. Så startede jeg på 

Sejergårds og fandt ud af, at det 

ikke skulle være den, og så star-

tede jeg på Ollerup. Jeg havde 

ikke engang besøgt efterskolen, 

før jeg startede, men jeg synes 

bare at den virkede fedest. 

 

Hvorfra kender du Ollerup Efter-

skole? 

- Jeg har kendt den lige siden, 

jeg begyndte at lede efter efter 

skoler. Jeg har også kendt man-

ge, der har gået her før. 

 

Hvordan er det at starte som ny 

elev midt inde i skoleåret? 

- Jeg tror, det kommer meget an 

på hvem man er, og hvad ens 

tilgang til det er, men for mig har 

det været helt fint at starte som 

ny. Jeg har gået på skolen i to 

måneder, og det føles slet ikke 

som om jeg er ny mere, jeg kan 

slet ikke mærke det. Det er sjæl-

dent, at jeg overhovedet tænker 

på, at jeg ikke har gået her hele 

året. Jeg synes selv at jeg er 

blevet taget virkelig godt imod af 

eleverne her på skolen. 

 

Hvilket instrument spiller du på? 

Synger du? 

- Mit hovedinstrument er trom-

mer, men jeg spiller også en 

smule klaver. 

 

Nye udfordringer og udvikling 

Er der noget du ser frem til dette 

skoleår? 

- Dette skoleår ser jeg egentlig 

bare frem til at have det , som 

jeg har det nu, altså bare blive 

ved med at have det vildt fedt, 

og hele tiden møde nye udfor-

dringer og udvikle mig. Det er 

helt vildt, hvor meget jeg føler 

jeg har udviklet mig, jeg kan vir-

kelig mærke det. Dette skoleår 

vil jeg bare prøve at være i det 

og fucking nyde det!   

Det er sjældent, at jeg 

overhovedet tænker på, 

at jeg ikke har gået her  

hele året.  

” 

STEMNING??? 
#funtimes 

#greattimes  #happytimes 

 

 

“Det ligner jo et slot! Ma ske 

et lidt alternativt slot.. Og 

der er pool! Hvor er det bare 

mega fedt!” jubler Mathilde 

fra 9.a. En mørkha ret, frisk 

pige med et par røde solbril-

ler i ha ret, allerede pa  vej i 

den fristende turkisbla  pøl. 

Efter hende følger et par af 

de andre piger, Emilie og 

Laura, imens andre fa r til-

delt deres værelsesnumre 

og stormer op for at indrette 

sig pa  de sma , hyggelige, to - 

tre - fire og femmandsværel-

ser.  En summende og ener-

gifuld stemning spreder sig 

pa  det store hotel i Tjekkiet. 

 

Freja Rafael-Weis, 16,     

Lyngby.  
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 Akkordens moderedaktører har i efteråret været bevidste om  at 

kigge de nye ollemus’ tøjstil efter. Vi har udvalgt nogle af de elever, 

der har deres helt egen stil og har bedt dem sætte nogle ord på, 

hvad de mener om tøj og mode.  

Vi har stillet dem alle følgende spørgsmål:  

1. Hvad har du på? 
2. Beskriv din stil.  
3. Hvilke tanker gør du dig, når du vælger tøj?  
4. Hvem er dit største modeikon? 
5. Har din stil ændret sig, efter du startede på OE? 
6. Bedste modetip? 

1. Jeg har cowboybukser på fra Versace, som jeg 
fandt i en vintage butik i Rom. Jeg har også en 
blå jakke og en stribet skjorte på, som begge 
kostede 20 kroner på et loppemarked. Og så 
har jeg til sidst nogle grønne glimmersokker og 
et par røde New Balance på. 

2. Generelt synes jeg, at min stil er meget forskel-
lig.  Jeg prøver at variere det, så det ikke bare 
bliver det samme. 

3. Det skal helst passe sammen. Dog kan jeg 
godt lide at tage en masse forskelligt mønstret 
tøj på, også selvom det ikke nødvendigvis pas-
ser helt sammen, men det ser stadig nice ud. 

4. Jeg vil ikke sige jeg har et modeikon, men jeg 
bliver meget inspireret af en blogger ved navn 
Emili Sindlev. Hun har en rigtig fed stil, der 
dog er lidt dyr, så jeg prøver bare at finde no-
get der ligner. 

5. Ja, den har ændret sig lidt, den er blevet mere 
farverig og hippieagtig. 

6. Det er vigtigt, at du tager noget på, som du selv synes er rart og som du selv kan lide. Det er meget vigtigt at tænke på, hvad man selv 
godt kan lide og ikke fokusere på, hvad andre tænker. 

Af Nora Nguyen 
Dao, Anna  
Herred Reimer 
Emilie Christensen 
 
Foto: Carla Berg 
Bisballe 

1. Jeg har en quiet life sweatshirt med skyer, nog-
le blå björnborg pyjamas bukser, gule løbesko 
og en grøn hue fra et random loppemarked. 

2. Min stil er afslappet og farveri. 

3. Ikke ret mange, jeg tager for det meste bare 
det tøj på jeg først ser når jeg står op, ellers 
finder jeg bare noget farverigt jeg kan lide. 

4. Tyler The Creator siden det var ham der gjor-
de min tøjstil farverig. 

5. Ja, jeg går i meget mere genbrugstøj, men ellers 
har min stil ikke rigtigt ændret sig. 

6. Ikke spild lasagne på dit tøj, men hvis du gør, 
så bare ræk begge dine fingre i midten af hæn-
derne mod pletten af lasagne på din Gucci 
trøje. 
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1. Jeg har en jakke og skjorte på som begge er fra genbrug, så har jeg nogle bukser fra 

Carhartt, Puma sko og lace swap, sagen er bøf og hvide Hugo boss underbukser. 

2. Stilen er ild, simpelthen rødglødende fra top til tå. Især i top.. 

3. Jeg tænker på meningen med livet og problemerne i verden, det synes jeg min stil ud-

trykker ret godt. 

4. Che Guevara, Lenin, Fidel Casteo, Karl Marx og Birthe er mine største mode-idoler. Ej 

bar gas! Ron Weasley er mit største idol! 

5. Ja min stil har ændret sig. 

6. Bedste modetip er, gi den gas! 

1. I dag har jeg en rød, blomstret genbrugskjole på, som jeg selv har syet 

lidt i. Til det har jeg et par sorte Dr. Martens støvler på. 

2. Farverig, lidt gammeldags. 

3. Jeg tager det på, som jeg har lyst til - alt efter mit humør…. - og hvad 

der er rent… 

4. Jeg kan godt lide bloggeren “Nemesis, babe”, og kigger også meget på 

hendes billeder med fede outfits. Jeg har ikke nødvendigvis ét bestemt 

modeikon, som jeg er meget inspireret af. Sommetider er det bare en 

person, jeg ser på gaden,  med en rigtig fed stil. 

5. Jeg tror, at jeg er blevet mere modig, med mit valg af outfits. Det rører 

mig ikke længere, hvad andre tænker om min stil, og eleverne på OE er 

1. Jeg har en Tie Diy t-shirt på, så noget viklebatik, en vindjakke, et par Levi’s 

jeans og nogle røde Nike Air Max. 

2. Min stil er meget normal, jeg går så ellers meget i farvet tøj, jeg går meget efter 

at matche farver i forskellige dele. 

3. Som sagt tænker jeg meget på farver, jeg tænker ikke så meget på pasformen, 

farver er vigtigst. 

4. Nok Andreas fra Moses Andreas ellers bare alle fra bandet Liss. 

      5. Nej det har den ikke. 

      6. Lad vær med at lægge for meget i det, bare lad som om I har styr på det. 

1. I dag har jeg en hat på fra H&M, en skjorte samt bukser fra genbrug, et par røde glim-

mer strømper fra Monki og sko som også er fra H&M. 

2. Genbrug! Ikke så meget sort, mest farver. Så altså farverigt genbrugstøj. Og udover det 

elsker jeg mønstre. 

3. Ikke så mange, nogle gange ligner jeg dog en fra en børnehave. Men ihvertfald har jeg 

bare tøj på som jeg elsker og kan lide at have på. 

4. Sidste årgang! OE 15/16. Der havde stort set alle elever en fed stil, det var også meget 

genbrugstøj og farver de gik i. 

5. Nej, min stil har ikke ændret sig specielt meget efter jeg begyndte her på OE, men jeg 

har kunnet udfolde den mere her på efterskolen. 

6. Farver! Lev i farver, og armbånd om anklen er en sød lille detalje. 
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Af Freja Rafael-

Weis 

 

 

 

 

Ollerup Efterskole har i år star-

tet en ny eksperiment 10. klas-

se, kaldet OE10. 

Klassen arbejder projektoriente-

ret, og uden prøver og karakte-

rer. Klassen har arbejdet med 

nogle forskellige projekter, der 

blandt andet har omhandlet 

nudging, det amerikanske valg, 

filosofi og velgørenhed. 

Klassen har ikke en bestemt 

klasselærer, men bliver under-

vist af fem forskellige lærere i 

forhold til de forskellige projek-

ter. Klassen består i alt af 28 

elever, og Johannes Bruun, der 

er en af eleverne, har delt sine 

tanker og sin oplevelse med at 

gå i OE10. 

 

Er du glad og tilfreds med, at gå 

i OE10? 

- Ja, det er jeg. Selve klassen er 

rigtig fed, altså de folk der går i 

klassen er mega søde. Vi har 

det virkelig grineren sammen 

med de ting, vi laver. Så kan jeg 

også vildt godt lide lærerne, da 

vi arbejder rigtig godt sammen 

med dem. 

 

Er der nogen udfordringer eller 

ulemper ved OE10? 

- Noget af det jeg synes er lidt 

irriterende er, at vi ikke har sær-

lig meget fri. Man kan ikke fra-

vælge nogen fag, ligesom man 

kan i de normale 10. klasser. 

Det er heller 

ikke altid jeg synes, at timerne 

er godt planlagt arbejdsmæs-

sigt. 

- Jeg synes godt, at projekterne 

kunne have lidt mere med hin-

anden at gøre, det synes jeg 

ikke, at de har lige nu. Men det 

er også vigtigt at huske på, at 

det er fair at der er nogle udfor-

dringer, da OE10 konceptet jo 

lige er startet op.  

 

Føler du, der er meget forskel 

på at gå i denne projektklasse, i 

forhold til en normal 10. klasse? 

- Ja, der er helt klart en forskel. 

Jeg tror, at forholdet mellem 

lærer og elev er helt vildt ander-

ledes her i OE10, end i de an-

dre 10. klasser. Vi er meget me-

re sammen om at lave noget 

stort, end de der dag-til-dag-

lektier 

Gulvmåtte 
#usynlighed 

#medmennesker 

#hjælpsomhed 

 

 

Vi var en kæmpe menneske-

mængde samlet pa  et sted. 

Man kunne ikke tage et eneste 

skridt videre. Man var fanget 

pa  den lille ensomme plet 

man stod pa . 

Folk skubbede og masede for 

at komme tættere pa  scenen. 

Pludselig var der en der skub-

bede mig sa  ha rdt at jeg faldt 

ned pa  jorden, jeg havde 

svært ved at komme op, jeg 

kunne ikke komme op. Plud-

selig var der e n der tra dte pa  

mit ben, derefter var der en 

der tra dte pa  min mave, jeg 

kunne ikke fa  luft. Det var som 

om jeg var usynlig for folk, 

ingen hjalp mig op. 

Jeg var blevet til deres gulv-

ma tte.   

 

Mira, 16, Østerbro 
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Sveden drypper ned fra din pande, når du f.eks har løbet 

fem kilometer. Sved kan være rigtig godt for din krop. Den 

kan lugte rigtig dårlig, så du lige er ved at besvime, men 

den kan også lugte lidt bedre. Sveden behøver ikke nød-

vendigvis at være på din pande, den kan også komme un-

der dine arme eller ved din knæhaser. Sved på panden kan 

bl.a. vise, at man kan være nervøs over noget. Den kan 

nogle gange være rigtig dejlig og ved andre tilfælde, kan 

den være rigtig træls. 

 

At svede er sundt siger nogle. De siger også, at det er godt 

at dyrke motion og at få rørt sig en masse og komme i god 

form, fordi ellers kan man få forskellige slags sygdomme. 

Andre er helt ligeglad med motion. De kan til gengæld 

være meget dovne, og de vil nok hellere bare sidde i sofaen 

i stedet for at dyrke motion. Eller er det sådan det hænger 

sammen? Er mennesker dovne, bare fordi de ikke dyrker 

motion? Måske, måske ikke. Det kan godt være at menne-

sker, der ikke dyrker motion, faktisk gerne vil være mere 

sporty, men de har bare ikke motivationen til at komme i 

gang med at få rørt sig. 

 

Jeg har aldrig været et særlig sporty menneske. Men jeg 

har gået til en masse sport, da jeg var mindre, men jeg har 

aldrig haft lyst til at få sved på panden. Jeg har altid tænkt, 

at det bare skulle overstås. Det har aldrig været noget, jeg 

har glædet mig til. Jeg ville seriøst hellere tage en lur end 

at løbe en tur. Men har jeg vidst, at hvis man ikke dyrker 

nogen former for sport, har man en større risiko for at få 

dumme sygdomme senere i sit liv. Derfor har jeg altid 

tvunget mig selv til at dyrke sport, og tage en løbetur en-

gang imellem, selvom at jeg ikke rigtig har gidet det. Men 

det er sådan med motion, at når man har gennemført en 

løbetur eller noget andet sport, så har man det godt bagef-

ter. Man har det både godt med, at man har nået sit mål, 

men man kan også mærke, at kroppen har det dejligt. Og 

jeg vil sige, at den følelse, man får bagefter, dér hvor sve-

den driver ned af én, det er der, hvor jeg finder min moti-

vation til at dyrke mere motion. 

 

Sved kan være et tabu at snakke om. Især i teenagealderen 

hvor svedproduktionen sker lidt oftere end for ældre men-

nesker og i teenagealderen, er dér, hvor man skal vænne 

sig til tanken om sved. Det er blandt andet i teenagealde-

ren, at man synes sved kan være pinligt at snakke om. 

Grunden til at man kan synes sved er pinligt, kan være hvis 

det lugter dårligt, eller hvis det bliver synligt på ens tøj. 

Selvom sved er ganske normalt og faktisk er sundt for 

kroppen, da svedproduktionen opretholder en stabil krops-

temperatur, så er der alligevel mange der synes, det er et 

ømt emne at tale om, men det er altså meget naturligt at 

svede. 

 

Så uanset om sveden lugter dårligt eller ikke, burde man 

måske tage løbeskoene på og dyrke noget mere motion. 

Hvis nu man får det bedre ved at få motioneret, og ens 

krop faktisk bliver i god stand! Tænk hvis du kunne undgå 

mange sygdomme, når du én gang om ugen lige tog dig 

sammen og blev lidt sporty. Du kan synes, det er virkelig 

ulækkert, at sveden drypper ned fra panden, men så kan du 

modsat tænke, at du får en god følelse i kroppen bagefter, 

og at det er meget naturligt og sundt for kroppen at svede. 

Så på den måde kan du måske forbedre dit liv, bare ved at 

dyrke én lille smule sport! 

Af Nina Haagensen 

E
S

S
A

Y
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 Af Anna Herred  

 Reimer 

 

 

 

I min søgen efter en spænden-

de fremtidig uddannelse, har jeg 

været så heldig at få lov til at 

interviewe Tine Harpøth, som er 

uddannet psykolog. 

Jeg har valgt at fokusere på 

problemfeltet: 

Hvordan undgår man som psy-

kolog selv at blive påvirket psy-

kisk, når man har med svært 

traumatiserede klienter at gøre 

– men også generelt, hvordan 

psykologuddannelsen og det 

efterfølgende arbejdsliv foregår. 

 

Hvad er du uddannet som? 

- Jeg er uddannet psykolog på 

Aarhus Universitet og arbejder i 

dag indenfor det der hedder kli-

nisk område, hvor jeg har med 

patienter og klienter med at gø-

re. 

 

Hvorfor har du valgt netop den-

ne uddannelse? Hvad tiltrak 

dig? 

- Det var et godt spørgsmål! Det 

der fik mig til at vælge lige præ-

cis psykologi, var nok mit ønske 

om at blive klogere på, hvordan 

man lærer at forstå mennesker 

generelt: Hvad er det for nogle 

tanker og følelser vi har - hvad 

er det, der skaber vores ad-

færdsmønstre? Hvordan påvir-

ker det andre, når man handler 

på en bestemt måde? Hvad kan 

der ske, når vi som mennesker 

ikke får vores basale behov op-

fyldt? 

Disse problemstillinger har altid 

været noget af det, som jeg har 

ønsket selv at få lov til at under-

søge og udforske. 

 

Havde du en humanistisk stu-

dieretning på gymnasiet, som 

gav dig interesse for psykologi-

en? 

- Det havde jeg ikke, nej. Inden 

jeg begyndte at læse psykologi 

på universitetet, havde jeg læst 

til læge. Det er et fag med man-

ge facit, altså noget der er kor-

rekt, og noget der er forkert. I 

psykologiens verden handler 

det hele mere om at se situatio-

ner fra forskellige perspektiver, 

og der er ikke nødvendigvis no-

get der er helt korrekt eller for-

kert. Man diskuterer og argu-

menterer mere for sin sag. Det, 

synes jeg, er virkelig spænden-

de. 

 

Hvilken type klienter arbejder du 

primært med? Hvilke problem-

stillinger kunne du stå overfor? 

- Jeg arbejder i psykiatrien. Det 

er mennesker med svære psyki-

ske lidelser, bl.a. depression og 

angst. For det meste arbejder 

jeg på en afdeling, hvor vi arbej-

der med patienter, der har det 

man kalder ”personligheds-

forstyrrelse”. Disse mennesker 

har ofte svært ved at forstå sig 

selv, men også andre. 

 

Hvordan undgår du at blive på-

virket psykisk/personligt af dine 

klienters oplevelser? Har du 

eventuelt nogle specielle meto-

der? 

- Det er jo fuldkommen menne-

skeligt og naturligt at blive i en 

eller anden grad, når man ople-

ver et andet menneskes sorg – 

men som psykolog er det også 

vigtigt, at man ikke lader sig 

overvælde fuldkommen af de 

triste baggrundshistorier. 

Det undgår jeg personligt ved at 

være opmærksom på at huske 

at være god ved mig selv. Jeg 

skal huske at dyrke mine egne 

Hvert år arbejder eleverne i 10. klassen med deres såkaldte OSO-projekt Obligatorisk selvvalgt op-

gave). Opgaven handler om at tage stilling til den vej, de ønsker at gå gennem uddannelsessyste-

met og fordybe sig i et emne med relation til jobbet. På de næste sider bringer vi tre eksempler på 

OSO-opgaver. 

Tine Stougaard Dall Harpøth, 
29 år, praktiserende psykolog. 

 14 
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interesser, sove godt om natten 

og slappe af med venner og fa-

milie. For mig hjælper det 

også at tale med kolleger, hvis 

jeg kan mærke, at jeg har haft 

en samtaleterapi, der har været 

specielt hård. Så snakker vi om, 

hvordan det har påvirket mig, og 

det føles enormt lettende at 

snakke med nogen, der selv 

kender til det og dermed kan 

give mig nye perspektiver på 

situationen. 

 

Hvad er det bedste, og hvad er 

det hårdeste ved dit job? 

- Noget af det bedste er den helt 

fantastisk fornemmelse det gi-

ver at vide, at man kan gøre en 

stor forskel for mennesker i van-

skeligheder, der ikke selv har så 

mange ressourcer eller mulighe-

der for at rette op på det, der 

fastlåser dem.  

- Når jeg kan mærke, hvor stor 

en betydning det har for dem, at 

de kan komme og have samtale 

med mig om, hvordan de ople-

ver verden. 

Jeg synes også, at det er rigtig 

interessant at diskutere nogle af 

de komplekse problemstillinger, 

der er svære at forstå. Vi prøver 

hele tiden at blive klogere på, 

hvordan man kan knække ko-

den med de teoretiske og meto-

diske redskaber, som vi har 

med fra studiet. 

Mit arbejde foregår i et stort sy-

stem – en slags organisation, 

hvor vi er en masse forskellige 

mennesker. Alle med deres eg-

ne interesser og intentioner. 

Jeg synes ofte, at det kan være 

hårdt at vide, hvordan en be-

stemt person skal behandles og 

hjælpes, men ikke være i stand 

til at give den helt rette behand-

ling, fordi vi ikke har penge nok 

til det. Jeg har altid de bedste 

intentioner for mine klienter, og 

når jeg ikke kan udføre dem, 

kan det være enormt frustreren-

de. 

 

Synes du, at I på uddannelsen 

blev rustet til de sværere situati-

oner, som en praktiserende psy-

kolog kan komme til at stå over-

for? 

- Nej. Selv uddannelsen er aka-

demisk med et teoretisk grund-

lag for at kunne ”rode rundt i 

folks hoveder”. Man bliver ikke 

undervist i at takle arbejdet per-

sonligt eller lignende. 

Det skal man selv erfare sig 

med ved siden af/efter kandidat-

uddannelsen, hvor man autori-

seres. Jeg fik en masse viden 

på studiet og læste meget teori 

omkring, hvordan man lærer at 

forstå og behandler psykiske 

lidelser, som angst, stress og 

depression. Dette benytter jeg 

hele tiden i mit daglige arbejde. 

Alligevel er det et stort spring at 

tage, fra studierne til den virkeli-

ge verden, hvor man skal forhol-

de sig til de mennesker man 

møder, og lære at anvende den 

viden, man har. 

 

Er du overbevist om, at denne 

uddannelse var det rigtige valg 

for dig? 

- Ja, det er jeg ikke ét sekund i 

tvivl om. Jeg har aldrig fortrudt 

mit valg, eller fundet det uinte-

ressant – tværtimod. I dag for-

sker jeg ved siden af mit arbej-

de som psykolog. Jeg bliver he-

le tiden klogere inden for mit 

fag, og det motiverer mig mere 

og mere for hver dag.  

 

Som psykolog har man med 

mange individer at gøre. Nogle 

gange møder man personlighe-

der med rørende historier, og 

som et sympatisk menneske 

kan det forekomme utroligt 

svært ikke at blive alt for per-

sonligt påvirket af disse histori-

er. Tine Harpøths personlige 

råd er, at man skal huske at få 

snakket om det - Huske at være 

god ved sig selv, og åbne op og 

tale med kolleger, der kender til 

det, og kan hjælpe. 
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Miljø - og Fødevareministeriet: 

Bæredygtig udvikling indebæ-

rer, at vi på samme tid skal tage 

vare på de økonomiske, miljø-

mæssige og sociale udfordrin-

ger. 

 

 

Af Nora Nguyen 

Dao 

 

Bæredygtighed er 

ikke noget, der lige 

kan tilføjes i slutnin-

gen af en designproces, det er 

den bæredygtige idé, der skal 

være udgangspunktet for de-

signprocessen. Arbejdet med 

bæredygtighed skal tænkes ind 

i designerens arbejdsproces fra 

starten. 

I disse år er mange designere 

udfordret når det gælder bære-

dygtig tænkning, både når det 

gælder små objekter til store 

bygninger og byplanlægning. 

Trods klimaforandringer og et 

truet miljø er designere udfor-

dret i at skabe nye innovative 

produkter. 

Bæredygtighed i sig selv hand-

ler om at opretholde en balance 

i vores økosystemer, det kan 

både ske ved bæredygtig pro-

duktion og bæredygtig design-

tænkning i form af i ndustriel 

design, møbeldesign, kunst-

håndværk, tøjdesign, arkitektur, 

landskabsdesign og alternative 

design af alternative energikil-

der. 

 

BIG’s miljørigtige skibakke 

- Som arkitekter løser vi ikke 

kun problemet til et spørgsmål, 

vi finder selv på flere spørgsmål 

som vi kan besvare, og det er 

sådan vi kreere vores bygnin-

ger. Det er lidt som spillet Twi-

ster, man bliver ved med at tilfø-

je flere elementer, ligesom at vi 

bliver ved med at bygge på, på 

vores bygninger. 

 

_________________________ 

 

“Da vi dengang kom med 

denne idé om en skibakke på 

et forbrændingsanlæg, sagde 

folk at vi var skøre, men nu i 

år 2016 er det bare hvad det 

er.”  

Bjarke Ingels 

_________________________ 

 

Den danske arkitekt Bjarke In-

gels og BIG teamet kan nu ved 

hjælp af nye fondsmidler gøre 

drømmen om Amager Bakke til 

realitet. Amager Bakke bliver til 

et at verdens mest moderne og 

miljørigtige forbrændingsanlæg. 

 

I London er der et forbræn-

dingsanlæg, som også er lavet 

om til et museum, dog vil vi her i 

Danmark gøre forbrændingsan-

lægget mere brugbart for dan-

skerne, at de kan stå på ski på 

forbrændingsanlægget. 

Tanken om en skibakke på et 

forbrændingsanlæg er det rene 

fiktion dog vil det alligevel om 

tre  år blive til virkelighed her i 

Danmark. Amager Bakken vil få 

befolkningen til at tænke på 

hvordan vores verden kan blive 

brugbar på alle måder. 

 

_________________________ 

 

“Et forbrændingsanlæg er 

som bygning ikke speciel 

køn, og det vil stå i vejen for 

folks udsigt, derfor pynter vi 

den med en skibakke der 

samtidig er brugbar for dan-

skerne ”. 

Bjarke Ingels 

_________________________ 

 

Overraskende vandt BIG en 

konkurrence på denne idé, 

Amager Bakken bliver derfor et 

af de største værker BIG no-

gensinde har skullet lave. 

Bakken bliver en skibakke der 

fylder 11.000 kvadratmeter, 

som er fordelt på tre pister. 

Med et budgetmål på 82,4 millioner kroner kan Bjarke Ingels, grundlæggeren af 

arkitektfirmaet BIG, stå klar til åbningen af Amager Bakken i 2017. 
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I bakken bliver der en elevator, 

som kan tage dig op til toppen 

af skibakken. Samtidig bliver 

der på bakken bygget Europas 

højeste klatrevæg på 85 meter, 

fitnessområder og en enkelt ca-

fé. Der bliver også plantet træer 

på toppen af bakken, så selve 

bakken bliver til grønne løbe 

landskaber og parker når vejret 

bliver for varmt til skibakken. 

BIG tænkte på, at danskere el-

sker at stå på ski, dog har vi in-

gen bjerge her i Danmark, vi har 

kun bjerge af skrald, derfor valg-

te BIG at designe en skibakke 

ovenpå forbrændingsanlægget. 

_________________________ 

 

“Det jeg elsker ved arkitektur 

er i virkeligheden tanken om 

at kunne gøre fiktion om til 

virkelighed”. 

Bjarke Ingels  

_________________________ 

 

For at kunne få sne til skibakken 

bliver der taget sne fra et isbjerg 

i Sverige. 

- Skibakken giver danskerne 

mulighed for at blive bedre til at 

stå på ski, da vi nu kan have 

vores egen hjemmebane som vi 

kan øve på. I Danmark kommer 

vi til at kunne stå på ski på vo-

res forbrændingsanlæg, og vi vil 

puste gigantiske ringe af damp 

op i luften. Arkitektur, når det er 

bedst, er med til at gøre vores 

verden lidt mere som vores 

drømme. 

- Grunden til at vi kunne vinde 

på denne idé, er fordi vi laver 

forbrændingsanlægget om til et 

miljørigtigt system, verdens 

mest miljørigtige forbrændings-

anlæg nogensinde. 

 

Forbrændingsanlægget tager 

skrald og laver det om til energi, 

vi kan bruge til lys og varme. 

Røgen, der kommer op af for-

brændingsanlægget, kommer til 

at være fri for giftig røg. 

Røgen kommer kun til at bestå 

af lidt CO2 og damp, derfor får 

vi oppe på bakken ren luft. Nor-

malt ville man holde sig væk fra 

luften fra et forbrændingsanlæg, 

her er luften dog helt ren og 

ufarlig. 

BIG har arbejdet sammen med 

andre firmaer for at kunne lave 

skorstenen til Amager Bakken, 

selve skorstenen på forbræn-

dingsanlægget kommer til at 

puste damp op i form af en ring. 

Bjarke Ingels mener, at ringen 

vil symbolisere, at det er muligt 

at ændre på verden. 

 

_________________________ 

 

“Amager Bakken er arkitektur 

der kan ændre på verden”.   

Bjarke Ingels  

_________________________ 
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Af Helge Enemark 

Brandt 

Gæsteskribent 

 

Lige nu sidder jeg i en 

dejlig blød stol og kigger 

ind i min elektriske 13 

tommers computerskærm der er 

plugg’et ind i stikkontakten, hvorfra 

uendelige mængder strøm kommer 

væltende ud. Alt sammen en luk-

sus ved at bo i et iland som Dan-

mark, her mangler vi intet, her er 

ingen naturkatastrofer, ingen hun-

gersnød, ingen borgerkrig, det vær-

ste der kan ske er at en iraner sni-

ger ind i landet syd for Tønder, og-

så er hele landet straks på den an-

den ende over, hvorvidt han kan 

blive, og om han må få hans familie 

på besøg. Men jeg er jo bare født 

bare ind i denne luksus. Jeg har 

aldrig gjort noget for at fortjene det 

her liv i sus og dus. Alt jeg har præ-

steret er ikke at være for stor eller 

for lille til bliver presset ud imellem 

mine mors lår. I virkeligheden for-

tjener jeg nada. Så nu sidder jeg 

med dilemmaet om at bygge videre 

på min ligegyldighedsluksus og få 

et ligegyldighedsarbejde hvor jeg 

tjener styrtende med penge så jeg 

kan købe et ligegyldighedshus i en 

ligegyldighedsby og få et ligegyldig-

hedsliv. Eller jeg kan vælge at tage 

bestik af den gratis uddannelse, jeg 

er blevet tilbudt og gøre noget ud af 

mit liv. Jeg kan vælge at give tilba-

ge til folket, vi har erobret hundrede 

af år siden. Folket vi har undertrykt 

og gjort til slaver. Folket hvis land vi 

indirekte har voldtaget. Og nu siger 

jeg vi, men det er jo ikke dig og mig 

der har slavebundet et helt konti-

nents befolkning. Det er vores for-

fædres fejl. Men hvor lander ansva-

ret? Det er nok lidt svært for vores 

forfædre at rette op deres fejl, men 

er det så urbefolkningens ansvar 

for ikke at vide bedre eller ikke væ-

re teknologisk forberedt nok til stå 

imod de vestlige magter. Nej! Des-

værre lander ansvaret på individer-

ne med samvittigheden stor nok til 

at stå frem og ofre dem selv for at 

hjælpe dem der aldrig fik en chan-

ce. Jeg er en af de personer. Og 

jeg vil ud at hjælpe dem der dør af 

underernæring før de ved hvad 

ordet ”mad” betyder. Dem hvis ryg 

bliver skæv ved otte--års alderen 

fordi de skal hente vand til deres 

familie på ni. Dem der er tvunget til 

at føde mindst otte børn i deres liv 

for at sikre sig selv og familien en 

fremtid. Men det er nemmere sagt 

end gjort. 

Jeg vil derfor finde ud af hvad ud-

fordringerne ved at være fanget i et 

fjendtligt land med minimum af red-

skaber og ressourcer og kigge ned 

på et smukt nyfødt spædbarn der 

skriger og kigger op på én med 

store undrende øjne og vide at 

hans chancer for at overleve er 

usandsynlige. Et forfærdeligt ord. 

Lige som ”nøjes”. Som for eksem-

pel: At isolere en mor med ebola 

fra hendes 3 børn så man kan nø-

jes med at redde dem og vide at 

hun aldrig ser dem igen. 

Jeg vil ikke bare reflektere over mig 

selv, min holdning, forventninger til 

mig selv og min opfattelse til em-

net, men også tale med andre der 

allerede har oplevet den svære 

rejse, jeg selv på et tidspunkt skal 

opleve. 

 

Men hvorfor lige læge? Der er vel 

andre (og bedre) måder at hjælpe 

sultende børn i den tredje verden. 

Det kunne være embedsmand for 

Børnefonden eller reklamemand for 

Red Barnet. På den måde kunne 

man sikkert samle flere penge og 

redde flere liv end hvis man var 

læge. Men jeg tror en del af mig, 

ville ikke føle den samme tilfreds-

stillelse ved ”bare” at vide at mit 

arbejde i rolige Danmark gjorde 

noget godt for befolkningen i Chile 

eller Zambia eller hvor pengene nu 

gik til. Nej, jeg tror jeg ville føle mig 

meget mere tilpas ved at få noget 

”hands-on” erfaring, og jeg tror 

samtidigt, at jeg ville have det bed-

re med mig selv hvis jeg kunne se 

hvilken forskel jeg gjorde for men-

neskerne i nød. 

 

 

Hvad er de psykiske udfordringerne ved at arbejde i et uland i en humanitærorganisation 

som f. eks. læger uden grænser, hvor man konstant bliver berørt af situationen omkring dig? 
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Krigshospitalet i Yemen 

Men jeg må sige, at jeg er nervøs 

for fremtiden. For det første hvad 

hvis jeg ikke kan komme ind på mit 

førsteprioritetsgymnasium?  

Og hvad hvis jeg så ikke får de øn-

skede karakterer der skal til for at 

komme ind på medicinstudiet? Og-

så kommer der jeg ved ikke hvor 

mange års benhård uddannelse, 

der tærer hård på både krop og 

sind. Og derefter skal jeg ud og se 

virkeligheden for mig selv. Hvad nu 

hvis jeg ikke kan klare den depres-

sive forfærdelse hvis navn er: 

”fattigdom”? Og de rædsler der hø-

rer til den hverdag? Jeg læste arti-

kel om en læge i Yemen der ikke 

forlod krigshospitalet i tre uger og 

så unge og gamle dø på en daglig 

basis. Et hospital der aldrig sov og 

modtog blødende tilskadekomne 

efter bomber og gadekampe rundt 

omkring i byen. Hvor synet af blod 

stadig kan ses selvom man lukker 

øjnene, og hvor lyden af smertes-

krig stadig kan høres selvom man 

lukker alt andet ude. Hun skrev 

skam også om succeshistorier og 

om tilfredsstillelsen ved at se en 

ung mand, der var nær døden, men 

efter mange operationer og magen 

pleje, kom sig på kun ni dage. Men 

som vi alle ved, og er flere gange 

blevet bevist af psykologer, fylder 

de negative tanker og minder mere 

end de positive. Og det er det der 

skræmmer mig. Hvad hvis jeg kom-

mer hjem og en del af mig er gået 

tabt og glemt i udlandet sammen 

med åbne sår og meningsløs ter-

ror? Hvad hvis jeg kommer hjem og 

mine venner og familie ikke kan 

genkende mig igen? Hvad hvis jeg 

ikke kan nyde min egen tilværelse? 

Billede fra krigshospitalet i Yemen 

 

Ja, jeg har mange spørgsmål, men 

ikke mange svar. Men det er der 

heldigvis andre der har, folk der har 

levet for at hjælpe dem i nød. Et af 

de mennesker er Toke Barfod ud-

sendt for Læger Uden Grænser fire 

gange i henholdsvis: Botswana, 

Lesotho, Afghanistan og på Les-

bos. Toke, der dog var en smule 

tilbageholdende, fortalte om både 

rædslerne og triumferne ved at væ-

re udsendt i fjendtlige miljøer med 

konstant modgang. Men for en 

mand der har set lidt af hver, tog 

han sine ophold i de forskellige lan-

de meget roligt. Han kunne fortælle 

om at holde en døende pige i ar-

mene, og samtidigt smågrine om 

de sure sygeplejesker der nogle 

gange hundsede rundt med ham 

og de andre læger. Men han fortal-

te også meget lavmælt om de for-

skellige udfordringer ved at være 

udsendt. ”Jeg havde det vanskeligt 

ved at stå og hjælpe flygtningene 

der drev i land på Lesbos, fordi på  

én måde brød de loven og ville ikke 

skabe andet end problemer i EU-

landene og har jo egentlig ikke ret 

til at bo her, men på den anden 

side er de jo i nød og har brug for 

lægehjælp.” Det er også et ud-

gangspunkt jeg ikke har tænkt 

over, at nogle gange skal man bry-

de loven for at gøre det man selv 

synes er rigtigt. 

 

”…Men der på Lesbos, hvor vi så 

hundredevis af gummibåde flyde 

mod kysten, er det fedt at vide at 

man står i verdens navle og er med 

hvor dramaet udfolder sig, der hvor 

det hele foregår. Eller da jeg var i 

Lesotho hvor én tredjedel af de 

unge har HIV, dér ved man at man 

gør en forskel, at du ikke bare spil-

der din tid.”  

Toke talte også om det med at ud-

forske og opdage nye lande og kul-

turer og hvordan hungren for at se 

verden og gøre en forskel dér, var 

en helt sikker motivation for hele 

tiden at blive udsendt. 

Toke Barfod, der snart skal ud på 

hans femte udsendelse. 

 

Så hvad kan jeg tage med mig fra 

denne spirituelle rejse om lægeger-

ningen er noget for mig. Jo jeg har 

fundet ud af at selvom man er ud-

sendt over længere tid kan man 

stadig have familie tilbage i Dan-

mark, som f. eks. Toke har. Også 

om selve rædselerne ved at opleve 

den tredje verden og hvad den har 

at byde på i form af blodige borger-

krige, drabelige sygedomme, børn 

der går sultne i seng for femte uge i 

træk, undertrykkende tyranner og 

den evige fattigdom der rammer alt 

og alle. Ja, det har skam været lidt 

af en depressiv opgave at skulle 

skrive og endnu grummere artikler 

at skulle læse. Men jeg har stadig 

ikke mistet modet, jeg er skørt nok 

stadig opsat på at redde alt og alle 

fra det unfair liv de og deres famili-

er lever i. Men jeg er helt sikkert 

blevet mere realistisk overfor hvad 

der venter mig. Selvom det er en 

mørk fremtid der venter mig. 

Flygtninge på Lesbos. Foto: Toke Barfod 
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I efteråret afholdt vi i en weekend 
fotomarathon, hvor mange elever 
deltog. Der var i alt fem kategorier, 
og vi viser her vinderbillederne i 
hver kategori.  
 
Billeder er bedømt inden for fire 
områder:     
 
Helhed  
Her kigges på fotoet som helhed 
 
Komposition  
Beskæring, linjer, det gyldne snit, 
frontfigur, forgrund-mellemgrund-
baggrund og lignende.  
 
Kreativitet  
Hvordan fortolkes temaet/
kategorien, hvad er idéen i bille-
det? Er der tænkt “ud af boksen” - 
nytænkning? Er der en anderledes 
tilgang til temaet? 
 
Teknisk kvalitet  
Er billedet skarpt? Er der arbejdet 
med dybdeskarphed? Hvordan er 
farverne på fotoet?  
 
 
FOTOGRAFER: 
 
Hold 1 
Viktor Steffensen 
Jonathan Eglitis 
 
Hold 2 
Annika T. Olsen 
Emilie Christensen 
 
Hold 3 
Mathilde Aaboe 
Laura Toft 
 
Hold 4 
Nanna Olesen 
Karoline Homann 
 
Hold 5 
Mathilde Panduro 
Amanda Nørbæk 
Dagmar Bilde Tom-Petersen 
 
Hold 6 
Sofus Tao Esthave Pedersen 

VALGET ER DIT (samlet vinderbillede) 
Emilie Christensen og Annika T. Olsen 

 
 
 
 
 
SHIT HAPPENS 
Viktor Steffensen og Jonathan Eglitis 

MAGT 
Mathilde Aaboe og Laura Toft 

 
DETALJE 

Mathilde Panduro, Amanda Nørbæk  
og Dagmar Bilde Tom-Petersen 

LIVETS SMÅ  
MIRAKLER 
Viktor Steffensen og Jonathan Eglitis 


