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1hf-vinkler 2004

Kære læsere

Både de  erhvervsgymnasiale uddannel-
ser
(HTX, HHX) og det almene gymna-

sium,
herunder HF, er i færd med at forberede en om-
fattende reform.
Reformprocessen giver også anledning til at fo-
cusere på, hvad der  er væsentligt/centralt ved
det nuværende system, og hvad der med fordel
kan ændres/forbedres.
Fra politisk side er der meldt ud, at de unge skal
være bedre rustede, både fagligt  og i relation til
studieforberedelse. Fra kursist til studerende. 
Uddannelse er for den enkelte elev imidlertid
også et personligt projekt.
Lærerkollegiet har været i Rom, og med refe-
rence til Guillou kan følgende gengives:
”ud fra et religiøst synspunkt  er vi alle et ene-
stående fænomen i skaberværket,  som der er
en ganske bestemt mening med. Hver af  os har
en opgave, og jo mere vi finder ud af  hvem vi er,
desto bedre kan vi løse vor livsopgave”.
HF-årgang 2004 har taget et vigtigt skridt på ve-
jen.
Tak for/til alle, der har leveret materiale til årets
HF-Vinkler. Ligeledes en stor tak til årets
HF´ere for samarbejdet i to år. I ønskes alle god
vind fremover.

Finn Bønsdorff, Rektor
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2 den lokale problemformulering

»Et stykke kridt, en tavle og en lærer
er
det bedste«. Sådan sagde en elev til

mig, da jeg var på besøg i en 1.HF-klasse. Jeg
overværede undervisning med henblik på at ud-
forme en anbefaling til den pågældende lærer.
Efter undervisningen sendes læreren ud, og jeg
taler med klassen. Jeg foreslog at nogle konklu-
sioner kunne skrives pænere på en overhead el-
ler måske via en pc-løsning. Men nej. Tavle,
kridt og en lærer der kunne viske ud var langt
mere levende. Mente en ung HF-elev. 
Et andet fænomen jeg har hæftet mig ved i dette
skoleår er elevernes ønske om væsentlighedskri-
terier. Hvad er konklusion, hvad er centralt,
hvad er mindre vigtigt og hvorfor? 
Problemstillingen blev drøftet på et lærerfor-
samlingsmøde hvor lærerne godt nok undrede
sig over hvor meget der skulle skæres ud i pap,
og hvor vanskeligt det var for de »nye« elever
selv at tage notater og finde frem til det væ-sent-
lige. Men som tillidsmanden formulerede det
»den lærerrolle må vi også tage på os«.
HF-reformen lægger op til at den enkelte skole
arbejder med sin egen selvstændige profil inden
for de rammer som lovgivning og bekendt-
gørelse giver. Det kan således forventes at sko-
lerne lokalt skal tilpasse reformen til den elev -
type som søger optagelse. På Frederiksberg
HF-kursus bliver dette en meget vigtig øvelse.
Vores elevgruppe er aldersmæssigt 21 år i gen-
nemsnit ved optagelsen, og ud over skolearbej-
det er der ikke sjældent problemer med kærlig-
heden, boligen og økonomien. Boligpriserne i
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Af  Rektor 
Finn Bønsdorff

Efter min mening
bør skolen være  en
»modkultur« der er
præget af  gennem-
skuelighed, klar-
hed, systematik og
forudsigelighed –
og i samarbejde
med eleverne vægte
de gamle dyder: flid
arbejdsomhed og
lektier.



3den lokale problemformulering

Storkøbenhavn fører til at næsten alle har et er-
hvervsarbejde. Mens de går på HF hos os udvi-
ses ofte en betydelig geografisk mobilitet, der
flyttes til og fra, hjemmefra, og nye sociale rela-
tioner prøves af.
Eleverne lever i et hurtigt foranderligt og kom-
plekst socialt system, hvor usikkerhed og ufor-
udsigelighed er en kalkuleret del af  hverdagen.
Mange af  dem har brudte uddannelsesforløb
bag sig, og en undersøgelse DPU lavede for Fre-
deriksberg HF-kursus for nogle år siden viste at
skolen ud over at være en second chance skole
også for mange er last chance.

Hvordan skal vi håndtere vores
særlige elevgruppe?
Efter min opfattelse bør skolen være en »mod-
kultur«, der er præget af  gennemskuelighed,
klarhed, systematik og forudsigelighed – og i
samarbejdet med eleverne vægte de gamle dy-
der, flid, arbejdsomhed og lektier. 
Frederiksberg HF-kursus har i over fem år fore-
taget interne evalueringer af  undervisningen,
herunder elevernes opfattelse af  arbejdsformer
og lærerens rolle. Mange af  delrapporterne har
været bragt i andre årgange af  HF-Vinkler. 
Skolen har bl.a. evalueret tysk, idræt, historie,
dansk, matematik og som det seneste den in-
terne SU-administration. Der er ingen tvivl om
resultaterne. I relation til undervisningen er
klasseundervisning nr. 1. Hver gang. En god
lærer der er sammen med gode elever med ud-
gangspunkt i et fag.
Vores elever er ikke interesseret i en decideret

»projektskole«. Der laves mange projekter i fa-
gene, men den bærende konstruktion er klasse-
undervisningen. Man kan udmærket forestille
sig forandringer fra en skemalagt dagligdag,
men det skal gøres omhyggeligt og planlagt. Jag-
ten på fremtidens kompetencer skulle jo nødigt
indebære at når man tror man har løbet fremti-
den op så er den væk. 
På Frederiksberg HF-kursus har vi i stigende
grad arbejdet på at præcisere hvad skolen for-
venter af  eleverne. Vi tillader os at gå ud fra, at
de unge vil have en uddannelse, og hertil kom-
mer at vi lægger vægt på at kravene til skole-
gang og arbejdsliv er identiske. De går i skole
hver dag fra kl. 8 til 16.00. Eleverne synes, at det
både er fair og ok, at skolen ser sådan på det. Vi
anvender gymnasiets 10 pct-regel ved fravær,
men proceduren er lagt om. I stedet for at rek-
tor kommer ind i en senere fase ved fravær, så
sker det allerede i første hug på Frederiksberg
HF-kursus. I skoleåret 2003/4 har jeg talt med
næsten samtlige elever. Det har været interes-
sant, omfattende og præget af  mange positive
oplevelser. 

Nødvendigheden af et løbepensum
Dette regelsæt vil fremover ikke have sin hjem-
mel i HF-bekendtgørelsen, men derimod i et lo-
kalt tilpasset ordens- og eksamensregulativ. Ele-
verne er blevet meget tidsbevidste. »Hvornår
skal jeg være på skolen, hvornår kan jeg forlade
skolen og enten forberede mig eller lave andre
ting«. Hvis vi skal se eleverne efter kl. 16, så kan
det kun være frivilligt. Denne tidsfokusering er
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en del af  den moderne rationalitet. Som skole
kan vi ikke bare kræve at eleverne skal være til
stede i alle timerne, og så tillige forvente at man
også som elev stiller sin tid til rådighed efter kl.
16.00.
HF-reformen indebærer flere undervisningsti-
mer men noget af  tiden bør anvendes til at fo-
kusere på det elementære. Det enkelte fags lille
tabel.
Lad os inddrage den gamle landstræner Sepp Pi-
ontek, der førte 80’ernes fodboldlandshold til
store triumfer. Han lagde ikke skjul på at for at
kunne klare sig på fodboldbanen må den en-
kelte spiller besidde et vist løbepensum. Men
det er sjældent sjovt bare at løbe, terpe og gen-
tage. Det er imidlertid nødvendigt. Ellers opnås
der ikke succes. Det er alle enige om når vi taler
om sportens verden. Fremtidsforskeren Rolf
Jensen kalder det »hard fun«. Hvorfor kan dette
ikke også blive en accepteret del af  skolesyste-

met? Det er jo afgørende at det basale er på
plads. Ellers har jeg meget svært ved at se hvor-
dan et kvalificeret projektarbejde kan iværksæt-
tes. Det er ikke sort skole at lære udenad, men
det er derimod sort skole at true elever til uden-
adslæren. Man kan udmærket fortælle eleverne
at hvis de ikke har kendskab til de helt elemen-
tære begreber, så er der ikke mulighed for faglig
udvikling.
Det er ikke hensigtsmæssigt hvis en skole signa-
lerer at alt er muligt. Præcise rammer er en for-
del. Der er ikke megen skole ved at eleverne
overlades til en situation, hvor det ikke er fastsat
hvad der er væsentligt, og hvad der er mindre
væsentligt. Eleverne vil gerne udfordres af  le-
vende mennesker. Af  en god lærer.
Den største nyskabelse som reformen indehol-
der er flytning af  fokus fra det enkelte fag/den
enkelte lærer til samspillet og samarbejdet mel-
lem fagene/lærerne. Fra metodefrihed til fælles
ansvar. Helt konkret vil dette ikke kun komme
til udtryk i den naturvidenskabelig faggruppe
og kultur og samfundsfagsgruppe, men i praksis
komme til at involvere samtlige fag i større eller
mindre omfang. Dette bliver en omfattende or-
ganisatorisk udfordring, som kommer til at
rykke rundt på mange lærervaner. Men jeg tror
ikke det bør give anledning til store bekymrin-
ger. Udgangspunktet for et frugtbart samar-
bejde er kvalificeret til stede. For som en af  ele-
verne bemærkede forleden 

»Hvor er det dog dejligt at gå på en skole hvor
lærerne kan deres fag«.

Man kan udmærket forestille sig foran-
dringer fra en skemalagt dagligdag,
men det skal gøres omhyggeligt og

planlagt. Jagten på fremtidens kompe-
tencer skulle jo nødigt indebære at  når
man tror man har løbet fremtiden op så

er den væk. 
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FHF-lærere på dannelsesrejse.



6 at gøre en forskel

En fredag eftermiddag  hen imod slut-
nin-

gen af  skoleåret har jeg indbudt fire
med-
lemmer af  elevrådet: Gitte Karpinski (1X), Eva

Christiansen (2D), Jonas Thrane Nielsen (2D)
og Annesofie Stisen (1U) til at fortælle om elev-
rådets arbejde på FHF.  To af  temaerne for HF-
Vinkler 2004 er dyd og dannelse, og jeg sidder
nu ansigt til ansigt med hele fire elever som ta-
ger demokratiets dyder og dannelse alvorligt -
og som konsekvens heraf  tager meget mere ak-
tivt del i skolens liv end så mange andre. Mit
første spørgsmål drejer sig om hvad der har fået
dem til at gå ind i elevrådsarbejde.
Eva: Det har nok en del med vane at gøre. Vi
har næsten alle sammen været med i festudvalg
og elevråd på de skoler hvor vi har gået før.
Gitte: Jeg har siddet i elevrådet, og siden i LAK
(Landsorganisationen af  Kursusstuderende),
faktisk siden jeg gik i 2.klasse. Man kan lige så
godt prøve at få noget medbestemmelse i stedet
for at klage og klage og bare tænke: jamen det
er der nogle andre der ordner.
Jonas: Det er selvfølgelig lidt naivt, men jeg tror
at alle folk bærer rundt på en forestilling om at
de gerne vil gøre en forskel, og elevrådet er et
fedt sted at starte.

Hvilke sager har I arbejdet med i årets løb?
Annesofie: Vi har prøvet af  få kantinen forbed-
ret. Det er ikke nået så langt. Men sandwichene
er da blevet bedre. Det er da et lille fremskridt.
Og så har vi set på om det er muligt at hyre no-
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Elevrådet interviewet 
af  Vibeke Fengers.

Hvis folk har en klage
over en lærer skal de gå

en anden vej. Hvis en
klasse har et problem

rager det ikke hele sko-
len. Så må de selv tage

konfrontationen. Vi gi-
der ikke være busse-

mænd. Men lærersta-
ben er vi faktisk meget

tilfredse med.
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get andet kantine, men det er det ikke til de pri-
ser vi kan betale.
Gitte: Vi arbejder også på at få et ur på facaden
ved hovedindgangen så rygerne kan holde øje
med tiden og ikke komme for sent til deres ti-
mer. Der er et solur… men det er jo ikke opti-
malt i regnvejr! Man skulle tro at sådan et ur var
en ret enkel ting at arrangere, men skolen er fre-
det så det er faktisk ret kompliceret.
Jonas: Det jeg har prioriteret meget højt er at
der på vores årsplan bliver afsat tid til en elevdag
hvor vi vil fastsætte nogle aktiviteter. Vi ville
vise nogle af  de problemer som elevrådet skal

tage stilling til og så opfordre folk til at finde på
løsninger. f.eks. på problemerne med kantinen.
Og vi vil gerne gøre noget for rygerne så de ikke
skal stå udenfor og fryse. Sådan en elevdag har
vi brugt meget tid på at forberede , men det kan
først lade sig gøre til næste år.
Eva: Meget af  vores arbejde er i det hele taget
gået med at forberede næste år. Vi har lavet vej-
ledninger for alt muligt f.eks. fredagscafeer og
søsterklasser.

Hvordan synes I der bliver bakket op om jeres ar-
bejde?

Fire medlemmer af  elevrådet: Eva Christiansen, Gitte Karpinski, Jonas Thrane Nielsen og Annesofie Stisen
(set fra venstre).
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Annesofie: I princippet bør hver klasse være re-
præsenteret af  1-2 elever, men jeg var med til at
bestikke en pige fra min klasse med en øl for at
få hende til at stille op. Så opbakningen er ikke
særlig stor. Der kommer sådan en seks stykker
til møderne så lige nu er vi nærmest en studie-
kreds.
Jonas: Vi er en skole med en høj alderskvotient,
og det betyder at der er mange der har gang i alt
muligt uden for skolen og prioriterer det højere,
og det er også ok.
Gitte: Så det var en meget stor sejr at vi fik lavet
en underskriftindsamling der førte til at vi fik
lov til at bruge svømmehallen (Damsøbadet) i
idrætstimerne. 
Annesofie: Det er også lykkedes os at rationali-
sere festudvalget som sidste år kørte med et un-
derskud på 18-20.000. Vi har generelt bakket op
om festerne og sørget for at alt gik glat.  Vi la-
vede en meget kontant aftale: vi hjælper med til
festerne hvis vi må styre det økonomiske.

Er der andre ting der fungerer mangelfuldt på skolen
– og som I godt vil tage op?
Alle: IT! Rigtig meget IT! Der er simpelthen
fantastisk dårlig IT på skolen. Der er ikke com-
putere nok, og de er ikke gode nok. Printerne
går i stykker hele tiden og man skal altid drøne
rundt efter patroner og papir.
Jonas: Og så inventar i det hele taget. Det er fak-
tisk kun i kantinen der er ordentlige stole.

Hvordan med undervisningen og lærerne?
Eva: Hvis folk har en klage over en lærer skal de

gå en anden vej. Hvis en klasse har et problem
rager det ikke hele skolen. Så må de selv tage
konfrontationen. Vi gider ikke være busse-
mænd. Men lærerstaben er vi faktisk meget til-
fredse med.
Annesofie: Der er nogle ting på skolen der in-
spirerer til at man tager ansvar. Da vi begyndte
her på 1.år blev vi opfordret til at lave nogle fæl-
les regler for opførsel i klassen. Det forpligter jo
når vi har lavet dem selv. Vi bliver også opfor-
dret til at tage ansvar for hinanden, f.eks. til at
tage kopier til dem der er fraværende. Det er
ikke lærerens ansvar at rende rundt med et char-
tek med syv ekstra eksemplarer af  en tekst.
Jonas: Sådan nogle regler kunne vi godt bruge
på andet år. Jeg er ret træt af  mobiltelefoner i
klassen selvom de kun bliver brugt til at sende
sms’er med.

Hvor holder I til henne? Har I et lokale?
Spørgsmålet bliver mødt med latterbrøl og det
kommer for en dag at elevrådet bor i et lokale
som Annesofie beskriver som »en meget stor
skraldecontainer der er bygget ind i bygningen«.
Der lugter grimt, dels fordi der ikke er nogen
udluftning og dels fordi naboen er svømmehal-
lens klordampe. Annesofie opfatter det også
som symbolsk at elevrådet bor lige under toilet-
terne. De fire konkluderer at »det er sådan no-
get der gør at man ikke rigtig gider kæmpe«.
Det virker nu heldigvis ikke på nogen måde
som om Annesofie, Eva, Gitte og Jonas har gi-
vet op. Næste år får FHF flere lokaler, og alt ty-

Man kan lige så godt prøve at få noget
medbestemmelse i stedet for at klage og
klage og bare tænke: jamen det er der
nogle andre der ordner.
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FHF-elever i ungarsk sne.
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Af  Vibeke Fengers

At få en pose tid forærende

Stedet er Rom, nærmere betegnet Peters
pladsen. 38 FHF-lærere syner ikke af  
meget når perspektivet er et hjørne af

Peterskirken, Vatikanets bygninger i de varme
gyldne og okker farver, et glimt af   Berninis fan-
tastiske kolonade kronet med kæmpemæssige
helgenstatuer sat i relief  af  en vinterblå romersk
himmel. Det er vores gruppebillede, men det er
ikke os blikket umiddelbart falder på. Man foku-
serer først på det kendte panorama der signale-
rer Roms betydning som tyngdepunkt i Europas
kulturhistorie- og i hele kristendommens histo-
rie – og først derefter får man, nærmest lidt
tilfældigt, øje på de kendte skikkelser fra lærer-
værelset derhjemme. Symbolikken i billedets
komposition, hvor de små skikkelser ses på bag-
grund af  den storslåede kultur, er overmåde
passende. Vi er måske ikke på en klassisk dan-
nelsesrejse, men vi er rejst ud for at diskutere
dannelse i en by som har været en væsentlig bi-
dragsyder til det dannelsesideal vi som skole
prøver at formidle. Vi er heller ikke traditionelle
pilgrimme, men på billedet befinder vi os foran
et af  de vigtigste  religiøse valfartssteder i ver-
den. Ligesom pilgrimmene har vi udskilt os fra
vores vante miljø,  med ønsket om at nå et be-
stemt mål og  forhåbentlig vende hjem med ny
inspiration.
Mere konkret er vi lærere der har fået en pose
tid forærende som vi har valgt at bruge på et
sted, hvor tiden har en anden dimension end
hjemme.

o
m

 b
e
g

r
e
b

e
t

 t
id

 
g

r
u

p
p

e
b

il
l
e
d

e
 m

e
d

 3
8

 f
h

f
-l

æ
r

e
r

e
 p

å
 p

e
t

e
r

s
p

l
a

d
s
e
n

gruppebillede med 38 fhf - l  rere
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Rom og reform
Da regeringen i juni 2002 offentliggjorde sin
handlingsplan for Bedre uddannelser, fik vi det
første varsel om at en reform af  HF-uddannel-
sen var en realitet. Da det konkrete lovgivnings-
materiale forelå i sommeren det følgende år, be-
sluttede rektor at  lærerne  sammen skulle
drøfte de omfattende ændringer og konsekven-
serne for Frederiksberg HF-kursus på et sted der
kunne inspirere til visioner og kreativitet. Og
stedet blev Rom.
Tiden var måske også ved at være moden til re-
form, for HF-uddannelsen så dagens lys på et
tidspunkt da Danmark og verden så helt ander-
ledes ud. Det var i 1967, i Jens Otto Krags rege-
ringstid, da intelligensreserven under parolen
»lighed gennem uddannelse« skulle mobiliseres
for at Danmark kunne storme endnu hurtigere
ind i velfærdssamfundet. Undervisningsministe-
ren var K.B. Andersen, og han betragtede altid
siden indførelsen af  HF som sin vigtigste politi-
ske indsats.
Selvom der er sket små justeringer undervejs, er
det grundlæggende koncept ikke blevet ændret i
de næsten 40 år der er gået siden Frederiksberg
HF-kursus, som dengang hed Statens HF-kur-
sus, blev landets første rene HF-kursus. Med på
gruppebilledet fra Peterspladsen er  der en lille
håndfuld lærere der har været med helt fra be-
gyndelsen. Blandt de ældste kolleger på billedet,
HF’s pionerer, er nogle i dag over 60. De yngste
er endnu ikke fyldt 30, og de har levet med HF
hele deres liv og er måske selv HF’ere. De har
aldrig oplevet den pionerernes eufori og bliver

Et af  de mest omdiskuterede
elementer i reformen er af-
skaffelsen af  2. fremmed-
sprog som obligatorisk fag.
Der er seks lærere på grup-
pebilledet der underviser i
fransk, tysk og spansk, og
deres erfaring og viden bli-
ver der formentlig kun i gan-
ske ringe omfang brug for på
det nye HF.

sjældent højstemte over HF, selvom de godt kan
blive det over Frederiksberg HF. I en tid med
akademikerarbejdsløshed er de måske først og
fremmest bare glade for at være sluppet gen-
nem nåleøjet til uddannelsesstillinger og årsvik-
ariater. Det gør dem ikke til ringere HF-lærere.
På gruppebilledet er der lærere, der aftenen før
er kommet i seng i ordentlig tid sammen  med
deres guidebøger, men der er også et antal yn-
gre lærere der tappert er stået op efter de få ti-
mers søvn det er blevet til efter en lang overris-
let nat på den anden side af  Tiberen og den
efterfølgende evaluering på hotelværelset. En af
de værste konsekvenser af  gymnasielæreres
løn- og ansættelsesforhold er en stavnsbinding
til samme skole hele lærerens arbejdsliv, med de
uheldige konsekvenser det kan have for dyna-
mikken i et lærerkollegium. På Frederiksberg
HF er lærerkollegiet i forandring. HF er ved at

gruppebillede med 38 fhf - l  rere
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blive givet videre til en ny generation af  lærere,
og uddannelsen er stadig i gode hænder.

Et væld af  kompetencer
Når man får et dokument fra undervisningsmi-
nisteriet ( eller lignende pædagogisk autoritet ) i
hænderne, tager man en dyb indånding og ru-
ster sig imod det anslag imod ens levede hver-
dag som lærer, som disse autoriteters sprogbrug
indebærer. Eksempler på den mest frygtede tek-
nokratisk-pædagogiske terminologi er udtryk
som: fordybelse, kompetence, ansvar for egen læring,
autonomiudvikling og vores gamle venner den
privatpraktiserende lærer og tankpasseren. Doku-
menterne om HF-reformen udviser stor trofast-
hed imod genren, og især omtræder der et væld
af  kompetencer i det ny HF.
Efter den sædvanlige afkodning danner der sig
dette mønster bag den indforståede snak:
Baggrunden for reformen af  HF er, i følge un-
dervisningsministeriets publikation De gymnasi-
ale uddannelser (2003), den udfordring  til uddan-
nelserne som blandt andet  kommer fra de
omfattende og hastige forandringer i teknologi
og videnskab på den ene side  og fra forandrin-
ger i elevernes forudsætninger og holdninger på
den anden. Der tales om »en skæv udvikling«
der kommer til udtryk i tendens til forsømmel-
ser, dårlig forberedelse til undervisningen, fra-
fald og skift mellem uddannelserne. Også på
FHF kan vi genkende disse faktorer, som viser
et behov for forandring.
Reformen indebærer at der bliver færre fag på
HF. Et af  de mest omdiskuterede elementer i re-

Det er vores gruppebillede, men det er ikke os blikket
umiddelbart falder på.
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formen er afskaffelsen af  2. fremmedsprog som
obligatorisk fag. Der er seks lærere på gruppe-
billedet der underviser i fransk, tysk og spansk,
og deres erfaring og viden bliver der formentlig
kun i ganske ringe omfang brug for på det nye
HF. For fremtiden kan man blive HF’er med
kun et fremmesprog, nemlig engelsk, men det
bliver der så til gengæld også mere af. Dansk bli-
ver også styrket, og der bliver et tæt samarbejde
mellem de fleste fællesfag i faggrupper. Nye un-
dervisningsformer som projekt- og værksteds-
arbejde skal hæve elevernes aktivitetsniveau, og
en tutorordning skal varetage individuel rådgiv-
ning af  de enkelte elev så frafaldet bringes ned.
Antydningen af  en konklusion kunne være, at
selve tiden skal opfattes anderledes og bruges
bedre.

Den langsomme tid
Reformteksten understreger, at dannelse og vi-
den ikke kan skilles ad. Midt i den hastige sam-
fundsudvikling er der brug for at besinde sig på
skolens begreb om almendannelse således, at
det afspejler de centrale temaer for mennesket i
det 21. århundrede.

Som undervisere bevæger vi os konstant i
spændingsfelt mellem den langsomme tid, som
er alfa og omega for dannelsesprocessens radi-
kalitet, og den hastige, men ofte overfladiske
forandring, som f.eks. når os gennem de elek-
troniske medier. Den langsomme tid er gåde-
fuld i sin tilsyneladende tomhed og kan af
samme grund virke både forførende og angst -
skabende på eleverne – og for så vidt også på de-
res lærere. Den nye reform søger at skabe et
større sammenhæng i HF-uddannelsen, således
at der opstår færre spærringer for elevernes  op-
levelse af  den langsomme tid og  større inspira-
tion til tilstedeværelse – både fysisk og åndeligt!

Troens tid og skoletid
På gruppebilledet befinder de 38 lærere sig i Va-
tikanstaten, verdens mindste, suveræne stat.
Her har tiden ingen egentlig betydning. Modsat
almindelige staters regeringer der tænker ud fra
varigheden af  deres regeringsår, tænker Vatika-
net i århundreder. Vatikanets politik er baseret
på troen på, at mens individet er dødeligt, er kir-

Eksempler på de mest frygtede teknokra-
tisk-pædagogiske termer er udtryk som:
fordybelse, kompetence, ansvar for egen

læring, autonomiudvikling og vores gamle
venner den privatpraktiserende lærer og

tankpasseren.

Denne tilstedeværelse i øjeblikket kan tol-
kes religiøst, som i kristendommen og i
zen-budhismen, men den er faktisk også
en del af  den dannelsesproces der gør det
muligt at et stof ”åbner” sig for eleven
samtidig med at eleven »åbner« sig for
stoffet.
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ken evig. Det betyder ikke at tiden er en ab-
straktion, tværtimod får hvert øjeblik en dimen-
sion af  evighed, når det leves i tro. I middelalde-
rens kristne filosofi udlægger Thomas Aquinas
dogmet om Guds alvidenhed sådan, at Gud
måtte kunne skue alle tilstande i universet fra
den fjerneste fortid til den fjerneste fremtid på
én gang. For Gud måtte alle tidspunkter derfor
udgøre ét nu. Verden må derfor deles op i to
slags virkelighed, en tidløs og en tidslig. Denne
position følges op i den klassiske fysik, hvor
Newton beskriver tiden som »Guds sanseform«.
Man kan betragte øjeblikket på to måder. Man
kan se det enkelte øjeblik som en bro mellem

det foregående og det næste øjeblik. Nuet bliver
da forbindelsen mellem fortiden og fremtiden,
men altså bare en horisontal linie bestående af
øjeblikke der afløser hinanden. På denne frag-
menterede måde oplever langt de fleste af  vores
elever deres skoledag, ja hele deres skoleliv. Det
ene fag afløser det andet, klokker ringer, lærere
går ud og ind med deres forskellige budskaber
og salgsmetoder, man keder sig, og man morer
sig, taster en sms og drikker af  sin vandflaske,
der kommer opgaver, eksaminer, ferier.
Men man kan også betragte øjeblikket som et
springbræt til evigheden. Denne tanke befrier
os fra den lineære tids tyranni og integrerer

Den langsomme tid er gåde-
fuld i sin tilsyneladende

tomhed og kan af samme
grund virke både forførende

og angstskabende på ele-
verne – og for så vidt også

på deres lærere.
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evigheden i tiden. Hvert øjeblik strejfes tiden af
evigheden, og denne berøring giver tiden en
dybdedimension. Denne tilstedeværelse i øje-
blikket kan tolkes religiøst, som i kristendom-
men og i zen-budhismen, men den er faktisk
også en del af  den dannelsesproces der gør det
muligt at et stof  »åbner« sig for eleven samtidig
med at eleven »åbner« sig for stoffet.
Rent oplevelsesmæssigt ligger der i nuet både en
fastholden af  det forgangne og en foregribelse
af  det kommende. Nuet har altså en oplevelses-
mæssig bredde, men det er kun en  oplevelse
man får del i, hvis man hengiver sig til netop
dette nu uden at haste videre til det næste.

Et dydigt liv til en rigtig mand
Hvilket dannelsesideal har HF så for sin dannel-
sesproces? Et vanskeligt spørgsmål i en sækula-
riseret og pluralistisk kultur. Det dannelsesideal
der siden antikken og middelalderen har været
det gældende i Vatikanstaten og i hele den ka-
tolske verden er baseret på dyder. Platon opstil-
lede fire kardinaldyder: visdom, retfærdighed,
udholdenhed og selvbeherskelse. Disse blev se-
nere suppleret med de kristne dyder. tro, håb og
kærlighed. Dyder er anlæg i mennesket som kan

opøves og føre til at mennesket bliver dydigt.
Man kan altså som pædagogisk dannelsesideal
have at opøve dyden i unge mennesker. Ordene
virtus (dyd) og vir (mand) er i øvrigt beslægtede,
så et dydigt liv er altså den levemåde der passer
sig for en rigtig mand!
Hvis en uddannelse ud over at kvalificere et
menneske til at være borger tillige skal danne et

ordentligt menneske, må denne uddannelse
kunne leve op til kravet om sammenhæng og
helhed i indholdet, om det så er om kardinaldy-
der eller noget andet. Det er denne sammen-
hæng der står i modsætning til det bombarde-
ment af  usammenhængende informationer vi
dagligt udsættes for. En reform af  et uddannel-

Det ene fag afløser det andet, klokker rin-
ger, lærere går ud og ind med deres for-

skellige budskaber og salgsmetoder, man
keder sig, og man morer sig, taster en sms
og drikker af  sin vandflaske, der kommer

opgaver, eksaminer, ferier.
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sessamfund er som regel tegn på at man ønsker
at rette op på en ubalance i dannelsesindholdet.
Målet må være at skabe sammenhæng mellem
det tænkende og det handlende, det sproglige
og det sansede, det kollektive og det individu-
elle, det kanoniske og det kritiske. Denne ba-
lance er imidlertid umulig, hvis man ikke har
kompetencen til at opleve den langsomme tid. 

Tiden i Rom
Efter gruppebilledet gik vi sammen ind i Peter-
skirken, og det er et betagende øjeblik når det
enorme, perfekt proportionerede og harmoni-
ske rum åbner sig for en. Det er et øjeblik der
har været undervejs lige siden år 67, hvor apost-
len Peter led martyrdøden ved korsfæstelse i
Neros Rom. Lige siden har der været en kult
omkring hans krav og denne helliggørelse gen-
nem to årtusinder der er kulmineret i det arki-
tektoniske mesterværk vi besøgte i januar 2004.
Den mere energiske del af  lærerkollegiet tog
den lange tur til fods op i kuplen, hvorfra man
har en fantastisk udsigt over den evige stad.
Man kan komme til Rom ad mange veje og af
mange grunde og se Rom fra mange vinkler. Vi
var 38 HF-lærere der kom for at diskutere en re-
form. Og det gjorde vi faktisk overraskende
ofte, for hvem kan undgå at lade sig påvirke af
impulserne fra marmor og rødvin og carpaccio
og pinjer og Michelangelo – og af  mødet med
den langsomme tid.

Da det konkrete lovgivningsmateriale
for HF-reformen forelå, besluttede
rektor at  lærerne  sammen skulle
drøfte de omfattende ændringer og
konsekvenserne for Frederiksberg HF-
kursus på et sted der kunne inspirere
til visioner og kreativitet. 
Og stedet blev Rom.
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Romersk gadebillede med
Hans Kargaard.
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Den danske arkitekt Johan Otto von
Sprec-
helsen, det er ham, der har tegnet

den
nye triumfbue i Paris, La Grande Arch, blev i en
portrætudsendelse spurgt, hvilke tre kunstarter
han satte højest.
Han svarede: musik, arkitektur og konditor-
kunst.
Det overrasker måske ikke så meget at sætte
musik højt. I oldtidens Grækenland byggede det
klassiske paideia-ideal (paideia er det græske ord
for opdragelse) på fagene gymnastik og musik.
Hvis man ser på opdragelses- eller dannelseside-
alets idehistorie, er det også muligt at finde ar-
kitekturen som disciplin. Det er straks sværere
med konditorkunsten. Af  samme grund virker
det overraskende, når von Sprechelsen nævner
det  som noget, man burde interessere sig for.
Ikke fordi konditorkunsten ikke har en tradi-
tion, men den har aldrig været inde som del af
et klassisk dannelsesideal, hvilket den jo ikke er
ene om. Andre fag, måske særlig dem med et
praktisk, håndværkspræget fundament har haft
svært ved at hævde sig som nødvendige ingredi-
enser i et dannelsesideal. De fag, der har været
gennemgående i dannelsesidealets historie er de
fag, hvor muligheden for teoridannelse har
været størst og hvor abstraktionsniveauet hele
tiden har kunnet hæves.
Hvor oldtidens grækere klarede sig med to di-
scipliner, udvidede romerne det til syv.
” I hellenistisk-romersk tid blev retorik, dvs. vel-
talenhed dannelsens højeste mål. Indholdet blev
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Af  Peter Bro

Ikke fordi konditor-
kunsten ikke har en 
tradition, men den
har aldrig været inde
som del af  et klassisk 
dannelsesideal.
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fastlagt som de syv frie kunster – frie forstået
som kendetegnende for en overklasse af  frie
mennesker – bestående af  trivium ’stedet, hvor
de tre veje mødes’, dvs. de sproglige discipliner
grammatik, retorik og dialektik, samt quadri-
vium ’stedet, hvor fire veje mødes’, dvs. de ma-
tematiske og reale discipliner, aritmetik, geome-
tri, astronomi og musik ”, citeret fra Den Store
Danske Encyklopædi. Læg mærke til at musik
stadig er med, mens gymnastikken er røget ud.
Men stadig ingen konditorkunst.
Denne fagrække holdt sig i lang tid.
”Veltalenhedsidealet og den læreplan, der frem-
stod på baggrund heraf, blev overtaget af  den
romersk-katolske kirke og holdt sig som skole-
uddannelsens dannelsesideal gennem hele mid-
delalderen. Latin blev kirkens officielle sprog.
Som en understregning af  det religiøse element
blev veltalenheden nu suppleret med fromhe-
den, således at dannelsesidealet blev eloquentia
et pietas , veltalenhed og fromhed.” ”De frie
kunster blev grundlaget for tidens teologisk-fi-
losofiske retning, skolastikken, og andre viden-
skaber, især fra grundlæggelsen af  universite-
terne omkring 1200.” Heller ikke dette gav
plads til konditorkunsten.
Opgøret med senmiddelalderens skolastiske dan-
nelsesidealer begyndte i renæssancen og fik nav-
net humanisme. Det græske ord for opdragelse,
paideia , var allerede af  Cicero blevet erstattet
med det latinske humanitas . Dannelse kom nu
til at handle om det specifikt menneskelige:
sprog og kultur, dvs. historie, litteratur, kunst og
filosofi, med andre ord den fagrække, vi i dag

omtaler som humaniora. Nu er der kunst på me-
nuen, men det er ikke konditorkunst.
Det humanistiske dannelsesideal kom under an-
klage for ensidig sproglighed og grammatisk pe-
danteri, hvilket førte til flere reformbølger.
Den første søgte at knytte sprogundervisningen
tættere sammen med undervisningen i de
øvrige fag. Erasmus af  Rotterdams værker gav
udtryk for dette.
Den anden reformbølge blev skabt et århun-
drede senere af  den tjekkiske pædagog Johann
Amos Comenius. ” Han blev ophavsmand til
den såkaldte universelle dannelse, der havde
som mål: at lære alle alt og at gøre det så grun-
digt og alsidigt som muligt. Han tilstræbte en
konsekvent sidestilling af  ”ord” og ”ting” i un-
dervisningen. I den berømte lærebog Orbis pi-
ctus fra 1658 demonstrerede han overbevisende
denne sidestilling. Den var både en introduk-
tion til ”sprogene”, dvs. latin og modersmålet,
og til ”tingene”, som omfattede hele den san-
sede verden. Den gamle fagplan, der byggede på
de syv frie kunster, blev brudt op i tre nye fag-
grupper: sprogene, videnskaberne og kun-
sterne.”
Den universelle dannelse har i mine øjne stort
set været idealet lige siden. Det kan lyde som
noget af  en forenkling at sige, at der ikke er sket

Fra Grimms eventyr kender man skoven
som det sted man farer vild, og civilisatio-
nens projekt har i almindelighed bestået i at
rydde den ugennemsigtige skov



20 apropos rom og reform

noget siden 1700-tallet, og det er da også rigtigt,
at blandt andre Rousseau har slået i bolledejen
ved at hævde, at kulturen havde ødelagt den
menneskelige lykke, og lovprise en uskyldig-
hedstilstand, som han mente var oprindelig 
for mennesket. På vores breddegrader angreb
Grundtvig latinskolen, som han kaldte ”dødens
skole” og ønskede at erstatte den med ”livets
skole”. Begge hyldede også håndværket, så med
oprettelsen af   håndværksskoler, højskoler og
husholdningsskoler fik dannelsesbegrebet flere
nuancer. Endelig: konditorkunst.
Men tager man de sociologiske briller på, er der
vel tale om to slags dannelse, en finere og en
knap så fin. Rousseaus og Grundtvigs anstren-
gelser har båret frugt i form af  alternative ud-
dannelsesinstitutioner og frem for alt alterna-
tive pædagogiske principper, men det er
stadigvæk sidespor. Den klassiske, lærde dan-
nelse trives i bedste velgående som værende
højere og højest. Den dannelse man får i livets
skole kan højest blive en udvidet udgave af  det,
der hedder ”hjertets dannelse”.

Apropos 
dannelsesidealets historie og Johann Amos Co-
menius fra den anden humanistiske reform-
bølge og at ville lære alle alt og oven i købet gøre
det grundigt og alsidigt:

Omkring år 1700 var det vel muligt. Verden var
stor og den samlede viden var, hvis ikke lille, så
håndterbar. Almendannelse var et opnåeligt
mål. Siden er verden blevet mindre og den sam-
lede vidensmængde større. I dag er verden me-
get lille og vidensmængden meget stor. For stor
til at et enkelt menneske kan rumme det hele.
Ingen kan vel i dag sige, at de ved alt. For år til-
bage sagde man, at den samlede viden blev for-
doblet på ni år. I dag går det givet endnu hurti-
gere. Og verden bliver stadig mindre. 
Den tyske filosof  Rüdiger Safranski har skrevet
en bog med titlen: ” Hvor meget globalisering
tåler mennesket?”. Jeg citerer ( Kristeligt Dag-
blad 15.5.04 ): ” I Tyskland spiller nærværet, jor-
den, hjemstavnen og skoven langt tilbage i hi-
storien en særlig rolle”. ”Skoven er et hyppigt
opdukkende motiv i en tysk selvforståelse og
Safranski spejler da også globaliseringen i sko-
vens metafor. For romerne var Germanien det
uigennemtrængelige skovland, som civilisatio-
nen ikke kunne nå. Fra Grimms eventyr kender
man skoven som det sted man farer vild, og ci-
vilisationens projekt har i almindelighed bestået
i at rydde den ugennemsigtige skov – både i
konkret og metaforisk forstand. Men globalise-
ringen skaber sine egne skove. Begreber som
”informationsjunglen” forekommer hyppigt og
peger på det paradoks, at i og med at hele ver-
den er blevet synlig og nær, er det blevet stadig
vanskeligere for os at finde vej.”
”Hos mennesket er der oprindeligt en sammen-
hæng mellem sansning og handling, hævdes
det. Til sansning svarer handling, men det glo-

graden af langsomhed er ligefrem pro-
portionel med erindringens intensitet;

graden af hurtighed er ligefrem propor-
tionel med glemslens intensitet.
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bale mediebombardement har afbrudt denne
forbindelse.”  ”Vi sanser, hvad der sker i hele
verden, men der efterlades oftest ikke nogen
handlingsmuligheder for os. Til fjern-synet sva-
rer, siger Safranski, en fjern-etik.”
”Konsekvensen af  informationsbombardemen-
tet bliver meget let en manglende evne til at
skelne mellem det nære og det fjerne. Ligesom
den menneskelige krop er i besiddelse af  et im-
munforsvar, har også menneskets ånd behov for
et immunforsvar. Vel gør globaliseringen det
fjerne nært, men da der er grænser for, hvor me-
get der kan være nært, bliver konsekvensen
mindst lige så ofte, at det nære bliver fjernt.”
”Safranskis bud på en strategi i globaliseringens
tidsalder synes at bestå i at skabe en vis globali-
seringsfri nærzone. I stedet for den rastløse
stræben fremefter i håbet om at komme ud af
den globale skovs uigennemsigtighed skal man
hellere slå sig ned og rydde en lysning, siger han.”
”Ikke nogen særlig håndgribelig handlingsanvis-
ning, kunne man indvende, men måske betyder
det noget så konkret som: Sluk engang imellem
for mobiltelefonen, stå af  internettet og nyheds-
strømmen og bliv opmærksom på forskellen på,
hvad der er fjernt, og hvad der er nært.”
Milan Kundera ( ham der har skrevet ”Tilværel-
sens ulidelige lethed” ) siger i bogen  ”Langsom-
heden”: vores epoke er forfalden til hurtighe-
dens dæmon, og det er derfor den så let
glemmer sig selv. Han vender også påstanden på
hovedet og siger: vores epoke er besat af  be-
gæret efter glemsel, og det er for at tilfredstille
dette begær, at den forfalder til hurtighedens

dæmon; den sætter farten op, fordi den vil have
os til at forstå, at den ikke længere ønsker, vi
skal huske den; den føler sig træt af  sig selv, har
kvalme over sig selv, at den vil blæse erindrin-
gens lille skælvende flamme ud. I den eksistenti-
elle matematik tager denne erfaring form af  to
elementære ligninger: graden af  langsomhed er
ligefrem proportionel med erindringens intensi-
tet; graden af  hurtighed er ligefrem proportio-
nel med glemslens intensitet.

Umiddelbart giver billedet af  at ”slå sig ned og
rydde en lysning” en fornemmelse af  at vende
verden ryggen og kun  kere sig om sig selv.
”Almindeligvis bliver der set med bekymring på
individualiseringen og multikultureliseringen,
fordi man mener, det vil få samfundet til at gå i
opløsning. Nogle forskere mener, at den enkel-
tes store valgfrihed fører til egoisme og narcis-
sisme. Andre mener, at valgfriheden reelt ikke
er ret stor, men at den enkelte blot bliver et in-
strument styret af  markedskræfterne.”
Citatet er fra en artikel ( Kristeligt Dagblad
8.5.04 ), der handler om disciplinen filosofisk
vejledning. ” I både ind- og udland er begrebet
filosofisk vejledning ved at vinde frem som et al-
ternativ til den form for vejledning, som mere

I det såkaldt senmoderne samfund bliver 
der i stigende grad brug for, at den enkelte
bliver afklaret om sin egen eksistentielle køl.
At søge det, der giver mening i livet.
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baserer sig på psykologi”. Det konstaterer ad-
junkt Finn Thorbjørn Hansen Fra Forsknings-
enheden i vejledning på Danmarks Pædagogi-
ske Universitet (Til august afholdes der på DPU
en stor international konference om emnet med
titlen ”Filosofisk praksis – et spørgsmål om dan-
nelse?”).
”Pointen med den filosofiske arbejdsform er, at
selv om man tager udgangspunkt i det person-
lige, forsøger man på baggrund af  dette at op-
stille nogle mere almene regler eller værdier,

som rækker ud mod et fællesskab. Dermed kan
man også undgå, at samtalen bliver terapi for
den enkelte, og kan i stedet gøre den til et led i
den enkeltes dannelse som menneske.”
”I det såkaldt senmoderne samfund bliver der i
stigende grad brug for, at den enkelte bliver af-
klaret om sin egen eksistentielle køl. At søge
det, der giver mening i livet.”
”Et af  de begreber, som i denne forbindelse vin-
der frem, er autencitet. I stedet for at tilstræbe,
at alle i samfundet skal have den samme moral
og de samme værdier, handler det om at arbejde
for, at den enkelte overhovedet har et moralsk
ideal og er tro imod dette”. Her refereres til den
canadiske filosof  Charles Taylor,” som mener,
at individualiseringen af  samfundet på denne
måde kan udvikle sig til noget positivt”.

”Ved at gå filosofisk til værks kan man knytte
det personlige sammen med det almene og der-
med sprænge sig vej ud af  selvrealiseringskultu-
ren. Hvis man prøver at få den enkelte til at for-
mulere sine idealer og tænke sig selv ind i en
større sammenhæng, er der større mulighed for
at tænde nogle ildsjæle og engagere flere men-
nesker i vores demokrati.”

Apropos reform:
En reform skal naturligvis rette op, hvis noget
er skævt, så når OECD’s rapport, der blev of-
fentliggjort 18.05.04, endnu en gang påpeger, at
danske folkeskoleelever har vanskeligheder i
dansk, matematik og naturfag, skal der naturlig-
vis gøres noget ved det. Så nu bliver der repare-
ret og justeret hele vejen igennem fra folkeskole
til gymnasium og HF. Fint nok, men det er jo
ikke de vilde, nyskabende reform-tanker, men
gamle dyder på nyt papir. Hvis man anskuer det
lidt mere kreativt, kunne man sige, at når nu
man har fulgt Rüdiger Safranskis råd og slået sig
ned i den senmoderne globale skov og har ”ryd-
det en lysning”, hvad skal man så? Så kunne
man passende tilberede et godt måltid mad –
”slowfood”.
Så, inspireret af  von Sprechelsens interesse for
konditorkunst, siger jeg til fremtidige reformato-
rer: Lad os få kogekunst på skemaet. Jeg er klar
over, at det eksisterer i beskedent omfang som
”frikadellesløjd” i folkeskolen. Jeg foreslår at ind-
føre det i gymnasiet og HF og på universiteterne.
Gastronomi , (af  fr. gastronomie, af  gr. gastrono-
mia, af  gaster’mave’ og -nomi, egl. ’læren om

når nu man har fulgt Rüdiger Safranskis råd og
slået sig ned i den senmoderne globale skov og

har ”ryddet en lysning”, hvad skal man så?
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maven’), læren om at spise og drikke godt. 
Et måltid kan være meditativt, fyldt med zen:
læs ”Tre skåle” af  Davis Scott og Tom Pappas.
Det kan være sanseligt og æstetisk: læs ”Bazar”
af  Kille Enna. Det kan være sensuelt, måske di-
rekte erotisk: læs ”Afrodite” af  Isabel Allende.
Et måltid kan også være klassisk: Så her bringer
jeg opskriften på en klassisk italiensk dessert :
Tiramisu, med tilhørende kulturhistorie. Kaffen
er på bagsiden af  omslaget. Opskrifterne er klip-
pet fra ”Klassiskere” af  Tomas Tengby og Katja
Palmdahl, hvor man også kan finde opskriften
på og historien om den berusende Capaccio,
som Vibeke Fengers omtaler i sin artikel om rej-
sen til Rom.

PS.
Davis Lynch (den amerikanske filminstruktør)
var i København i weekenden 22.-23.05. Han
var her som fortaler for et nyt globalt fredspro-
jekt. Projektet går ud på at danne en verdens-
omspændende række af  meditationsgrupper,
der ved hjælp af   meditationens ”intensive posi-
tive vibrationer og energier permanent skal
stoppe al krig og ufred på Jorden” (Politiken
30.05.04). Tilstede ved mødet med David Lynch
var forsvarsminister Søren Gade. Jeg kunne øn-
ske mig, at undervisningsministeren også havde
været der.
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På FHF er der efterhånden en lang tradition
for studierejser til Centraleuropa. Planlæg-
ningen er præget af  den ekspertise som er re-
sultatet af  års erfaring. Alligevel er det sjæl-
dent at arrangementet bliver så omfattende
som da 2A, 2B og tre tilvagshold i samfunds-
fag sammen med seks lærere: Bodil Smith,
Hans Kargaard, Jan Andreasen, Inger Wor-
søe, Marianne Weile og Mogens Jensen be-
søgte Budapest 22.-27. februar 2004.
Galit Peleg, Sille Lundfoss, Thomas Baunbæk
Nielsen og Patrick Skaarup beskriver i den
følgende artikel deres rejse tilbage i tiden og
mødet med en anden mentalitet på baggrund
af Budapests skønhed og forfald. De fire ele-
ver kommer alle fra B-klassen hvor eleverne
fik stillet den opgave i dansk, at de enten
skulle skrive en reportage om et af  arrange-
menterne eller et impressionistisk essay –
den gode, gamle »frie« stil – om deres ople-
velser i Budapest.

Galit Peleg rapporterer fra Institut for nordi-
ske

studier og germanistik:
Luften er langt fra frisk i det lille aflange lokale.
Vi sidder ti mennesker i en hestesko, der er ca.
en meter til væggen bag os og max. fire til tav-
len foran os. For enden af  rummet er et stort
vindue,  hvor tanker og dagdrømme kan slippe
ud og få tiden til at flyve. Men der er nu ikke rig-
tig tid til dagdrømme, hvis man skal følge med i
eftermiddagens undervisning. Det er første del i
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et seminar om »romantikken«, og universitets-
læreren taler derudaf, mens hun afslappet ding-
ler med benene siddende ovenpå sit kateder. Vi
er ved romantikkens start i Tyskland i
1790´erne og hører om Sturm und Drang, om
at krænge sjælen og de store følelser ud. Nogle
noterer hektisk for at få det hele med, andre har
et lidt stirrende, skræmt udtryk i øjnene, som
om det der bliver undervist i, er en overvæl-
dende omgang at forholde sig til denne efter-
middag.
De studerende i dag er blandede,  faktisk er det
kun fire af  de tilstedeværende, der plejer at
følge undervisningen her på universitetet i
Budapest. Resten er bare med på en lytter. Men
undervisningen foregår på dansk, og fra næste
uge handler det om romantikken i Danmark og
Oehlenschlägers  forsvundne guldhorn. Os der
bare lytter har fået lov at være med for at se,
hvordan undervisning om noget så velkendt fra
de hjemlige dansktimer på HF mon foregår her
i Centraleuropa.
Universitetet har en afdeling for skandinaviske
studier og germanistik, der tidligere på dagen
blev invaderet af  ca. 40 danske studerende og
deres undervisere. Formålet med besøget var at
få et indblik i det ungarske  uddannelsessystem
og herudover også stille opklarende spørgsmål
til de jævnaldrende studerende om samfunds-
faglige forhold. Der bliver spurgt og svaret fra
begge parter og som hyggelig sidegevinst ind-
gået aftaler om at gå sammen i byen om afte-
nen. Efter det arrangerede kulturmøde og fro-
kost i universitetets kantine valgte en fem

stykker at deltage i eftermiddagens forelæsning. 

Hvorfor studere dansk i Ungarn?
Så nu sidder vi i det aflange rum på et universi-
tet i en centraleuropæisk hovedstad og undervi-
ses i romantikkens idehistoriske rødder. Under-
visningen foregår på dansk, så på den måde er
det intet problem at følge med, men indholdet
kræver fuld koncentration, for tempoet er højt,
og det foregår på et niveau  der er væsentligt for-
skelligt fra de hjemlige dansktimer. Der tales
om for os hidtil ukendte tyske filosoffer af  stor
betydning for romantikkens senere udvikling i
Danmark, der spørges om årstal, og vi klør os
lidt i hovedet og bliver måske en anelse pinlige

Så nu sidder vi i det aflange rum på et
universitet i en centraleuropæisk hovedstad og
undervises i romantikkens idehistoriske rødder.
Undervisningen foregår på dansk, så på den måde
er det intet problem at følge med, men indholdet
kræver fuld koncentration, for tempoet er højt,
og det foregår på et niveau der er væsentligt 
forskelligt fra de hjemlige dansktimer.
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over at måtte melde pas til en hel del. Men der
er ingen risici at løbe, vi får ikke lektier for og in-
tet fravær , så vi kan læne os afslappede tilbage
og bare observere.
Da vi er ca. 45 min. fremme begynder det gan-
ske naturligt at klø i rygernes nikotingule
fingre, luften bliver tættere og vi undres: hvor-
når mon nogen spørger, om vi ikke lige kunne
tage fem minutters pause, til frisk luft og bens-
træk. Men sådan bliver det ikke. Ingen gør mine
til noget, så vi hænger på og bliver ført til filoso-
fiske tankerækker om den menneskelige split-
telse og om vanvid og om det at møde sig selv
på gaden i forskellige spaltninger. De ungarske
studerende er flittige, stiller spørgsmål på er me-
get imponerende nærmest fejlfrit dansk. Alle-
rede på deres andet år i studieforløbet skal de
kunne følge forelæsningerne på dansk, og det
med seks timers sprogundervisning om ugen.
Da vi inden spurgte dem, hvorfor de læste
dansk, var svarene ikke, som vi forventede. Vi
havde forestillet os, at det sikkert var et strate-
gisk valg, at de var fremsynede og betragtede
det som en force i forhold til Ungarns snarlige
medlemskab af  EU, danske virksomheder der

kommer til landet, og at deres valg var taget ud
fra et jobperspektiv. Men svaret var, at det sim-
pelthen var af  lyst, de synes det var spændende.
Også selvom deres venner måske rystede på ho-
vedet og fandt det meget mærkeligt, var det li-
gesom bare det. Og det svar var på en måde be -
tryggende, meget menneskeligt og umiddelbart
irrationelt... men dejligt livsbekræftende. Som
hvis en af  os ville vælge at studere ungarsk bare
af  lyst.   

Et studieliv uden SU
Nogle stykker havde dog allerede studiejob som
tolk i en danskejet virksomhed, Coloplast, som
vi iøvrigt besøgte næste formiddag, og kunne
hermed tjene lidt til studiet. For som stude-
rende i Ungarn er vilkårene væsentligt forskel-
lige fra Danmark. SU eksisterer ikke, men der
kan søges om stipendier fra staten. Disse udde-
les efter ens karakterer, har du et højt gennem-
snit bliver der automatisk søgt og tildelt, men
maximalt op til 300 kr. om måneden. Så der er
ingen vej uden om studiejob, og på grund af
økonomien er de fleste ungarske studerende
også hjemmeboende, indtil deres studietid er
forbi.
Det sidste vi når til er Steffens, den store inspira-
tor for Oehlenschlägers Guldhornene.
Der er gået halvanden time, og vi er frie til at
rejse os og få luft til hovedet. En danskstude-
rende ved instituttet fortæller os, at forelæsnin-
gerne nogle gange varer tre timer, helt og alde-
les uden pause, og vi undrer os og må tage
hatten af  for vores jævnaldrende, udholdende

En danskstuderende ved instituttet fortæller os,
at forelæsningerne nogle gange varer tre timer,

helt og aldeles uden pause, og vi undrer os og må
tage hatten af  for vores jævnaldrende, 

udholdende ungarske »medstuderende«. 
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ungarske »medstuderende«. 
Trætte og øre i hovederne vandrer vi ud fra uni-
versitetet. Sneen er begyndt at falde stille og i
store fjerlette fnug ned over Budapests gader.
Cigaretterne tændes med en desperat mine, der
hurtig ændres til salige smil, og vi går til bus-
stoppestedet og afventer  trolleybussen til vores
domicil, Hotel Griff  på Bartok Bela.

Sille Lundfoss valgte den impressionistiske 
model – her et par klip fra hendes bidrag,

»Lidt salt og noget grønt, tak!« En titel, der vist in-
dikerer en vis utilfredshed med den ungarnske
gastronomi:

– Nu var vi i Budapest! Grå beton og trætte
mennesker. Udenfor faldt regnen fra en grå
himmel og utålmodigheden stod med åbne
arme og bød os velkommen. Bussen hoppede
rusten og stivbenet op og ned i den hullede as-
falt, larmede og klagede, som lagde den sine sid-
ste kræfter i denne tur. /.../
Bygningen, vi gik henimod, var som en kæmpe
falmet togvogn. En gammel orange maskine
med bløde kanter og små tykke ruder. /.../ Vi
virkede som magneter på de utallige tiggere,
der opholdt sig på stationen. Luften var tyk af
røg og dårlig ånde, og jeg elskede stedet. /.../ Vi
rullede gennem byen på skinner, og jeg forsøgte
at få så meget med som det var muligt igennem
sporvognens duggede ruder. Bygninger, luft,
mennesker og biler blandede sig i en stor falmet
og grå masse, men byen var smuk, og jeg fik en
følelse af  at være trådt tilbage i tiden. /.../ By-

ens gule farver blandede sig med regnen og for-
svandt ned i pytter og rendestene. Nu gik turen
hjem, hjem for at se om tiden havde bevæget
sig, mens vi havde været væk. En dag vil jeg igen
gå gennem Budapest gader, bare med en lille
ryg sæk i højt solskin.

Thomas Baunbæk Nielsen underholder med
sine

evner som jonglør – det kostede ham iøvrigt den
nette sum af  3000 forinth – og som bjergbestiger af
den islagsbelagte Gellertshøj.
Flasken går over og derefter under armen. Han
griber den og kigger rundt for at bemærke de
andres beundrende blikke. Han spinder den op i
hånden og stopper den perfekt, hvorefter han
skænker op i glassene. Han spinder den op igen,

Udsigten fra hotellet.
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men taber den, flasken rammer sengekanten,
gør et skruet hop og rammer spejlet, der
knuses. /.../
De glider på det glatte underlag og sættes fem
meter tilbage. De er på vej op ad et bjerg, i en
udsøgt blanding af  islag og regn. De er driv-
våde, men fortsætter mod toppen. Her kravler
en op på gelænderet og råber »I am the King of
the World«, mens de andre ryster på hovedet.
Fra bjergets top lader de sig glide ned i byens
nat.

Patrick Skaarups essay handler om fordomme,
østeuropæisk beton og smilet, han aldrig fik.

Whosh, klonk siger det, da landingshjulene
rammer den ungarske landjord. Datoen på min
mobiltelefon fortæller mig, at det i dag er den
22. februar 2004. Jeg kigger ud af  vinduet, som
er halvt afskærmet af  en kæmpemæssig vinge,
der netop har båret min klasse og mig henover
det halve Europa, og bliver mødt af  den grå ver-
den, jeg havde forventet at komme til. /.../
En trappe er blevet kørt hen til flyets kabinedør.
Der er ikke nogen gate-udgang, og jeg får en se-
rie af  små hurtige flashbacks af  præsidenter,
som besøger lande med betydningsfulde smil og
vink på vej ned ad sådan en trappe./.../
I blandt os er grå skikkelser med tøj, som er gået
af  mode i den vestlige verden, selv før jeg blev
født. Ansigterne ser slidte ud, og begejstringen
over at vende hjem til fædrelandet ser ligesom
ikke ud til at være til stede. /.../ En ungarsk pige
med langt mørkt hår minder mig om, at der fak-
tisk er smukke ting at se på i den østlige del af
Europa./.../
Bussen bumler af  sted, og jeg mærker et sug i
maven af  forventninger til Budapest. Jeg tager
min miniradio op af  lommer, tænder for en un-
garsk radiostation, lukker mig inde i mig selv og
venter spændt på at se beton og Trabanter på
det meste af  turen. Ti minutter flyver forbi, som
havde de vinger, mens bebyggelsesområderne i
Budapests forstæder dukker op på nethinden.
Alle mine fordomme manifesterer sig pludselig
lige uden for vinduet i bussen, og følelsen af  at
være rigtig østeuropæer rammer mig. Min hånd
kører over mit ansigt med en døsende effekt, der
gør det endnu nemmere helt at forsvinde i illu-

Min begyndende foragt for Ungarn aftager gradvist i
takt med min panorering henover byen.



De har dansk til fælles. 
Elever fra FHF i samtale med ungarske danskstuderende.
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sionen./.../
Der er huller overalt i vejen, og jeg rykkes auto-
matisk frem og tilbage mellem dem og musik-
kens rytmer fra mine høretelefoner. Jeg giver ef-
ter for omstændighederne: det er sådan jeg skal
leve de næste fem dage !/…/

Det sjældne ungarske smil
Metroen kommer og vi stiger på. Igen er vi hav-
net i snuskede omgivelser, som ligner noget, der
ikke nogensinde har været i kontakt med et
rengøringsselskab. Vi bliver konstant beluret, og
jeg forsøger at returnere med et smil. Det virker
ikke. Jeg er begyndt at forstå det, men fanger
det først for alvor flere dage senere, at det er
umådeligt svært at få en glæde – hvor lille den
end måtte være – til at lyse ud af  de ungarere, vi
møder på vores vej. Jeg tænker på den danske
jantelov. Har en misundelse sat sig i dem og for-
meret sig til foragt ?/.../
Da jeg kommer langt nok op ad trinnene fra
metroudgangen til at kunne se mig til højre og
venstre, river overraskelsens kraft i mig som et
nøje planlagt bagholdsangreb. Bygningerne i
det indre Budapest adskiller sig fuldstændigt fra,
hvad den tidligere bustur havde givet mig af  ar-
kitektoniske forventninger. Jeg mærker med det
samme, at atmosfæren er anderledes, end den
jeg kender fra Danmark, og min begyndende
foragt for Ungarn aftager gradvist i takt med
min panorering henover byen./.../
Jeg bliver fyldt af  blandede oplevelser, hver gang
jeg drejer rundt om et hjørne. Omgivelserne
ændrer sig sommetider radikalt, og forstærker

Bygninger, luft, mennesker og biler blan-
dede sig i en stor falmet og grå masse,
men byen var smuk, og jeg fik en følelse
af at være trådt tilbage i tiden.

oplevelsen af  at være turist i et gammelt kom-
munistisk samfund. Kontrasten til det velfærds-
samfund, som jeg kender hjemmefra, fremstår
tydeligt, og mens mine ben bringer mig rundt i
de skiftende bydele, forsøger jeg – endnu en-
gang – at hive smil ud af  ungarerne.
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Med gymnasie- og hf-reformen, der
træ-
der i  kraft i 2005, vil regeringen

styrke
de naturvidenskabelige fag. For hf  ’s vedkom-

mende betyder det, at alle elever på første år
skal have en naturfagspakke bestående af  bio-
logi, geografi og kemi. Det bliver en voldsom
udvidelse af  kemiundervisningen på FHF fra de
nuværende 3 fysik-kemihold til 10 kemihold.
FHF bliver dermed en af  de største uddannel-
sesinstitutioner i landet mht. kemifaget, idet
kemi ikke bliver obligatorisk i gymnasiet. Der er
således ingen tvivl om, at kvantiteten af  den na-
turvidenskabelige undervisning vil vokse, og
man kan jo så i sit stille sind håbe på, at kvalite-
ten vil følge med.
Men selv uden reform synes jeg, at både kvanti-
teten og kvaliteten har været i top på årets til-
valgshold i kemi. Et rekordstort antal elever,
nemlig 6, valgte at skrive 2. årsopgave i kemi.
Og det var ikke ligefrem standardemner: Maria
Hansen 2.c skrev om “Farvestoffer i sodavand”,
Tommy Rasmussen 2.c om “Vinanalyser”, Lars
Eriksen 2.e om “Alkaloider”, Linda Hove 2.j om
“Analyse af  Cola”, Rikke Galløe 2.k om “Ciga-
ret- og vandpiberøg”, mens Kristoffer Jørgensen
2.k skrev om “Stål”. Fælles for alle opgaverne
var, at eleverne brugte de to første dage af  op-
gaveugen til at lave forsøg i skolens laborato-
rium over de valgte emner, hvorefter eleverne
så havde resten af  ugen til at skrive selve opga-

Af  Anders Lundsgaard
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HF-reformen i
2005 indebærer en
voldsom udvidelse
af kemiundervis-
ningen på FHF fra
de nuværende 3 fy-
sik-kemihold til 10
kemihold. FHF bli-
ver dermed en af
de største uddan-
nelsesinstitutioner
i landet mht. kemi-
faget.
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ven. Jeg skal i det flg. fortælle om to af  projek-
terne.

Lars fra 2E udvandt coffein fra kaffe
Lars’s opgave handlede om alkaloider. Vi kan
ikke her give den præcise, kemiske definition af
alkaloider, men nævne, at alkaloider er nitro-
genholdige, organiske stoffer med basiske egen-
skaber og stærke fysiologiske virkninger. Ek-
sempler på alkaloider er morphin, cocain,
nicotin og coffein. Opgaven gik bl.a. ud på at be-
skrive de fysiske og kemiske egenskaber af  al-
kaloider samt at undersøge coffein eksperimen-
telt. Som bekendt er der coffein i kaffe, og Lars
undersøgte, hvor meget coffein der var i forskel-
lige kaffeprodukter. At udvinde coffein fra kaffe
er ikke en simpel sag: Ca. 70 g kaffe blev tilsat
250 mL vand og kogt et kvarters tid under tilba-
gesvaling (minder om en gammeldags kaffe-
kolbe, se foto) og derefter tilsat diverse kemika-
lier, der blev filtreret og omkrystalliseret og til
sidst kunne et hvidt, krystallinsk pulver udtræk-
kes med chloroform. Om dette hvide pulver nu
virkelig var coffein, skulle selvfølgelig efter-
prøves med forskellige metoder. En af  meto-
derne er at måle smeltepunktet og sammen-

ligne med indkøbt, syntetisk fremstillet coffein.
Smeltepunkterne lå for både det udvundne pro-
dukt og det indkøbte på 230 ºC, så det blev kon-
kluderet, at det udvundne stof  virkelig var cof-
fein. Resultatet blev, at der var ca.0,2% coffein i
“Amora Brazil”, 0,1% i “Amora Columbia” og
0% i “Café Noir” (coffeinfri kaffe).

Rige FG udlåner UV-spektrofotome-
ter til fattige FHF
Et andet opkvikkende produkt med coffein i er
cola. Men ikke særlig meget, så hvis man
prøvede at udvinde det på samme måde som
ved kaffen, ville det forsvinde ved alle filtrerin-
gerne og omkrystallisationerne. Derfor må man
bruge mere fintfølende og avancerede måleme-
toder. Coffeinen udtrækkes fra colaen vha. di-
chlormethan (et organisk opløsningsmiddel).
Herved får man en klar, farveløs opløsning med

Tommy Rasmussens (2.C) projekt var at analysere vin.

Selv uden reform har både kvantiteten
og kvaliteten været i top på årets til-

valgshold i kemi. Et rekordstort antal
elever, nemlig 6, valgte at skrive 2. års-
opgave i kemi. Karaktergennemsnittet

for de 6 opgaver lå på 9,3.
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coffein i. Selv om opløsningen er farveløs, kan
den godt absorbere (opsuge) lys, bare ikke syn-
ligt lys, men ultraviolet lys (UV). Jo mere cof-
fein, der er i opløsningen, desto mere UV-lys ab-
sorberes der. Et apparat til at måle absorption af
UV-lys kaldes for et UV-spektrofotometer. Des-
værre råder FHF ikke over et sådant instru-
ment, men Frederiksberg Gymnasium havde
lige fået bevilget et splinternyt UV-spektrofoto-
meter til 50.000 kr. Det fik vi lov til at låne. Her-
med kunne coffeinindholdet i cola måles til
0,01%. UV-spektrofotometeret blev desuden
brugt til at undersøge renheden af  coffeinen ud-
vundet fra kaffen. Smeltepunktsbestemmelsen
blev bekræftet. Der var fuld overensstemmelse
mellem spektret af  det udvundne og det ind-
købte coffein.

Som det er beskrevet her, lyder det måske meget
enkelt at lave de forskellige forsøg, men sådan er
det ikke i praksis. Dels havde jeg ikke selv lavet
forsøgene før ,og dels går det aldrig helt som be-
skrevet i litteraturen. Der gik megen tid med at
gentage og rette forsøgene ind, så de virkede ef-
ter hensigten. Sådan får eleverne virkelig kam til
deres hår, når heller ikke læreren kender svaret
på forhånd.

Røg fra cigaretter og vandpiber?
spørg Rikke fra 2K
Rikkes opgave handlede om cigaret- og vandpi-
berøg. Tobaksrøg indeholder flere tusinde for-
skellige kemiske stoffer, de fleste skadelige.
Rikke ville sammenligne røgen fra cigaretter og
vandpibe ved at analysere for tre forskellige stof-
fer, nemlig carbonmonoxid (CO), noxer (NOx)
og phenoler. Håbet var måske, at vandpiben var
sundere end cigaretterne. Når man skal under-
søge røgen for forskellige stoffer, skal den på
kontrolleret vis suges ud af  den rygende ciga-
ret/vandpibe og føres gennem forskellige rea-
genser (se figur). Det første stof, røgen skulle
analyseres for, var carbonmonoxid (kulilte).
Carbonmonoxid er en meget giftig gas, der ud-
vikles ved enhver ufuldstændig forbrænding, fx
et gasfyr, der ikke virker ordentligt, og ved to-
baksrygning. Normalt ligger indholdet af  car-
bonmonoxid i tobaksrøgen på ca. 15 mg pr. cig-
aret, men Rikke kunne ikke registrere noget
som helst. Det ville nok være for skråsikkert at
konkludere, at der ikke var noget CO i røgen,
snarere var der en fejl ved analysemetoden.

Lars Eriksen (2.E) igang med at udvinde coffein.
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Men til trods for, at forsøget blev gentaget flere
gange, kunne fejlen ikke findes. Det er den slags
problemer, man kommer ud for i de eksperi-
mentelle fag, så med kun to dage til at lave for-
søg i, måtte Rikke gå videre til NOx’erne.
NOx’er er forskellige nitrogenoxider, gasarter,
der dannes ved høje temperaturer, når et stof
brænder i atmosfærisk luft. Det sker bl.a. i en
bilmotor, men bilens katalysator fjerner
NOx’erne, inden udstødningsgassen slippes ud i
luften. Anderledes ved tobaksrygning. Her ledes
de dannede NOx’er direkte ned i lungerne.
NOx’er kan lige som chlorgas forårsage lungeø-
demer. Rikke fandt NOx’er i en koncentration
på 0,03 mg pr. liter tobaksrøg fra Prince-cigaret-
ter, mens Cecil gav 0,2 mg pr. liter. Meget glæ-
deligt viste vandpiberøgen ingen tegn på
NOx’er. Det skyldes, at NOx’erne opløses i van-
det, som røgen passerer igennem, inden den in-
haleres. Desværre viste den sidste analyse af
phenoler, at vandpiben ikke var helt uskadelig.
Phenol er et giftigt, hvidt, krystallinsk stof, som
i meget lave koncentrationer tidligere blev
brugt til desinfektion ved kirurgiske indgreb,
men det dannes uheldigvis også ved tobaksryg-
ning. Rikke fandt phenoler både i røgen fra ci-
garetter og fra vandpiben (vand kan nemlig ikke
opløse phenoler) Hvor stort indholdet var,
kunne dog ikke fastsættes.
Jeg indledte med at sige, at både kvantiteten og
kvaliteten har været i top på kemi-tilvalg det for-
gangne år. Karaktergennemsnittet for de 6 op-
gaver lå på 9,3. Det synes jeg er flot. Lad os
håbe, at reformen, helt af  sig selv, kan gøre det
endnu bedre.

Rikke Galløe (2.K) eksperimenterer med vandpiber.

Maria Hansen (2.C) skrev om farvestoffer i sodavand.

Dels havde jeg ikke selv lavet forsøgene før ,og dels
går det aldrig helt som beskrevet i litteraturen. Der
gik megen tid med at gentage og rette forsøgene
ind, så de virkede efter hensigten. Sådan får ele-
verne virkelig kam til deres hår, når heller ikke
læreren kender svaret på forhånd.
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Hvis du skal besøge Rom og er landet i Leo-
nardo da Vinci-lufthavnen og gerne vil hur-
tigt ind til centrum, så lad være med at tage il
treno diretto til Termini. Er du derimod til en
blød mavelanding af  en introduktion til den
evige stad, så er dette såkaldte hurtigtog en
glimrende og prisbillig løsning. 
Toget glider med adstadige 20 kilometer i ti-
men blidt og duvende andante gennem for-
stæderne til Rom, og du bliver hurtigt bevidst
om, at byen har flere ruiner end Colosseum
og Forum Romanum at byde på. Og glem ikke
den ikke uvæsentlige sidegevinst ved togtu-
ren: du slipper for at spekulere over hvor
mange euro’er, taxachaufføren har tænkt sig
at snyde dig for.

Da vi kommer op fra Stazione Roma
Ter
mini i det sene eftermiddagslys, bli-

ver
vi vidne til en fantastisk naturoplevelse, idet ca.

500.000 stære – ifølge Corriere della  Sera næste
dag – havde besluttet sig for at foretage de indle-
dende man øvrer til det store træk lige præcis
denne dag. Sort sol hedder fænomenet på dansk
og kan herhjemme med fordel studeres i det
sønderjyske marskland. 
Hele himlen over Piazza di Republica var en tur-
bulens af  usædvanligt velkomponerede strøm -
hvirvler af  stære, der gjorde deres ypperste for
at give os en unik velkomst til byen. Desværre
skal selv luftakrobater indimellem træde af  på
naturens vegne, så den mest almindelige hoved-
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Af  Hans Kargaard

Katolicismen med
dens magi, farver
og sanselighed fri-
ster da noget mere
end den hjemlige,
verdsliggjorte
funktionærprote-
stantisme, hvor
halvtroende semi-
narister holder
søndagsprædikener
over hverdagslivets
trivialiteter.
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beklædning blandt de myldretidsramte romere
var en stor plasticpose, som gjorde dem mere el-
ler mindre – undskyld – stæreblinde over for na-
turfænomenet. Eller også udsender myndighe-
derne sort sol- varsel om morgenen, for der var
også utroligt mange paraplyer på gaden i for-
hold til det ganske pæne vejr, som vi ankom i.

Hotel Emperor på Via Viminale 
nær frysepunktet – også indendørs
Når den statustruede akademiske lærerstand på
Danmarks største HF-kursus skal på kombine-
ret HF-reformkursus og personaleplejeteknisk
ekskursion til sydligere himmelstrøg for at gen-
opfriske klassiske dyder og dannelse i en vel -
valgt kontekst og forberede sig på den kom-
mende reforms velsignelser og udfordringer, så
kræver det selvfølgelig en vis standard af  ind-
kvarteringen. Og hotellet med det historisk
prangende navn Emperor på Via Viminale nær
hovedbanegården var et glimrende valg – nu når
Hotel Ritz var overbooket.  
Varmt vand i hanerne, CNN, RAI og MTV på
skærmen, varm mælk til espresso’en, en ubeta-
lelig minibar og hele 10 kvm  at boltre sig på til
kursets tillidsmand og Deres udsendte – hvad
mere kan man forlange? 
Jo, måske en radiator, så her er et billede af  ho-
tellets eneste radiator, som blev sat op i spise-
salen den sidste morgen, da temperaturen også
indenfor nærmede sig frysepunktet. Nej, vejret
var så afgjort ikke med os, alle former for ned-
bør blev vi præsenteret for i løbet af  turen, kort
sagt det var noget lortevejr undtagen den dag,

hvor vi besøgte Vatikanet. Her havde en inter-
venerende guddommelig instans sørget for det
smukkeste solskinsvejr – bon tempo in Roma –
så udsigten fra spiret i Peterskirken over den ro-
merske sky-line var divino.

Maria Maggiore i romersk snevejr
i år 358 og 2004
Er man i Rom og i godt selskab med et i alle
henseender pænt udvalg af  historie- og religi -

Et unikt fænomen – en radiator i Rom.

Ud fra en eksistenspsykologisk tankegang tende-
rer det protestantiske nådesbegreb mod at fratage
det enkelte menneske sit individuelle ansvar.
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ons lærere, kommer man meget nemt i de histo-
riske seværdigheders vold. Overalt er der med
løs hånd strøet 3-stjernede seværdigheder i form
af  piazza’er, palazzo’er, fontano’er, obelisco’er,
columna’er, chiesa’er, capella’er og så lige en ek-
stra omgang piazza’er, og så ligger alle disse her-
ligheder – i hvert fald ifølge ovenstående kolle-
ger – lige rundt om hjørnet.
Denne artikels forfatter må på dette sted
komme med en bekendelse: han mangler det
gen – eller er det den kulturelle ballast? – som
tænder julelysene frem i turleder og historie-
lærer Bodil Smiths blågrønne øjne, når hun tæn-
ker på de mange seværdigheder, man sådan rent
teoretisk kan nå i løbet af  en formiddag.
Naturligvis er en sådan begejstring smittende –
vi er jo ikke ufølsomme sjæle – men i vores lille
hf-reformgruppe bestående af  bl.a. ovennævnte
Smith, tillidsmanden og undertegnede fik vi
dog ved et pænt gruppepres overtalt den unge
dame til nogle efter vor mening overlevelses-
nødvendige pit stops midt i det romerske sne-
vejr, hvor vi kunne tanke op med en dobbelt es-
presso og få opladet batterierne med en enkelt
grappa, strega eller sambuca. Og her kunne vi
så passende indlede gruppedrøftelserne af  de
spørgsmål, som il rettore Fini Benidorfi havde

stillet grupperne udi den vanskelige disciplin:
implementeringen af  hf-reformen. 

Lys på S.Maria Maggiores kuppel 
Apropos seværdigheder, sne og vintervejr i den
evige stad gik der ikke mange minutter efter vo-
res check-in på hotel Emperor, før der blev fløj-
tet til afgang til første seværdighed, S. Maria
Maggiore kirken, som vitterligt talt lå »lige om
hjørnet«.
Her fik vi så den første lektion i katolicismens
skønne mistura af  mirakuløs profeti og verdslig,
læs pekuniær, opfindsomhed,
Maria Maggiore kirken er nemlig bygget lige
præcis på det sted, hvor en ung mand natten til
den 8. august 358 drømte, at der ville falde sne.
Og han blev bakket op af  ingen ringere end Pave
Liberius, der den selv samme nat forunderligt
nok drømte noget lignende. Næste dag – sande-
lig siger jeg Eder – fandt man en lille plet hvid,
uskyldig sne på stedet, og fundamentet til kir-
ken var lagt.
Da vi kom ind i kirken, var den velbesøgt af  lo-
kale kirkegængere med messe i det vestlige si-
deskib, og overalt så man romere demonstrere
deres – målt med protestantiske grundtvigian-
ske muldjordsalen – meget lidenskabeligt ek-
stroverte gudsfrygtighed. 
Kirkens loft – arkitektonisk set et kassetteloft –
er i 1500 tallet dekoreret med det første guld,
som Columbus bragte med sig til Europa, så
derfor er det vel også mere end rimeligt, at det
kræver lidt mønt at få oplyst den smukke orna-
mentik i loftet. Automaten står lige inden for
døren, og man får ca. tre minutter for pengene.

Der er et par knaster mellem paven og underteg-
nede: det karakternedbrydende præstecølibat, sy-

net på homoseksualitet og så det ulideligt bag-
stræberiske forhold til prævention og skilsmisse.

Se lyset for en
euro.
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Så løft blikket mod himmelen – og se lyset for
en euro!
Nu vi er i katolicismens forunderligt magiske og
indekserede univers, hvor tingene ikke – som i
vort kølige, protestantiske nord – blot symboli-
serer det guddommelige, men i bedste succes-
sivt apostoliske ånd direkte henviser til de øvre
regioner, må vores besøg i Peterskirken natur-
ligvis også have et par ord med på vejen.

S. Petri in Vaticano 
i Guds klare solskin
Det foregik, som allerede nævnt, en dag hvor
Guds klare solskin kastede sine stråler over den
imponerende Via della Concilazione, som fra
Tiberens bred fører ind i Vatikanet. Vores insi-
derguide på besøget i Peterskirken, Vibeke Fen-
gers, havde fortalt os, at man som sand pilgrim
skulle bruge tiden på denne »forsoningens vej«
op til kirken til at bekende sine synder og få fred
med sin Gud.
Men desværre tog spadsereturen kun et lille
kvarter, hvilket ikke helt rakte til, at min ledsa-
ger og contubernale og undertegnede kunne nå
at få afleveret hele synderegisteret.
Peterskirken er efter min ringe mening ingen
arkitektonisk perle, men til gengæld er der fuld
volumen for alle pengene, ja, fx er døbefonten
så stor, at flere mennesker kan tage bad i den
samtidigt, og man skal være mere end hardcore
ateist for ikke at blive grebet af  en vis form for
pietetsfølelse, når man bliver konfronteret med
den religiøse aura, der er over det mageløse in-
terieur i S. Petri in Vaticano.

Ja, så må det være tid til endnu en confessione:
Hvis denne artikels forfatter i et svagt øjeblik
skulle gå hen og blive anfægtet i sit platfodede,
rationalistiske, ateistiske og senkulturradikale
livsgrundlag, så frister katolicismen med dens
magi, farver og sanselighed da noget mere end
den hjemlige, verdsliggjorte funktionærprote-
stantisme, hvor halvtroende seminarister hol-
der søndagsprædikener over hverdagslivets trivi-
aliteter tilsat et fatalistisk nådesbegreb, der ud
fra en eksistenspsykologisk tangegang tenderer
mod at fratage det enkelte menneske sit indivi-
duelle ansvar. 
Men det bliver nu nok ikke i morgen, at jeg fo-
retager mig dette store skridt ind i de troendes
rækker, for der er jo et par store knaster mellem

Vibeke Fengers guider i Peterskirken.
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paven og undertegnede: det karakternedbry-
dende  præstecølibat, synet på homoseksualitet
og så det ulideligt bagstræberiske forhold til
prævention og skilsmisse. 
Med musikalsk akkompagnement fra pavens
private hær, schweizergarden, og efter at have
købt de obligatoriske postkort med vatikansta-
tens egne francobollo’er – ja, det hedder fri-
mærke, altså – blev det tid til endnu et par bid-
der af  Roms overflødighedshorn af  se vær dig-
heder, så tillidsmanden og undertegnede fre-
kventerede et par springvand og en stor rund
bygning med hul i taget. Den hedder vist Pan-
theon og kan udover hullet anbefales på grund
af  de dejlige fortovscaféer, der ligger på pladsen
foran, hvor en cappuccino kan fås helt ned til
den latterlige sum af  seks euro oven i købet ser-
veret af  en tjener i fuld ornat, nej undskyld li-
beri, nu er vi jo ude i verdsligheden.

Bodsgang og konfrontation 
med balkondøden
Eftersom Via della Concilazione ikke havde
været lang nok til et fuldt forsonende skrifte-
mål, fortsatte min compagno di camera og un-
dertegnede vores bodsgang gennem Rom med
kurs mod hotellets horisontale fristelser. Her-

ved undgik vi måske at blive »liftet« i de offent-
lige transportmidler, som flere af  vores kolleger
blev samme dag. Til gengæld blev vi et kort øje-
blik konfronteret med intet mindre end selve
døden i form af  en romersk balkon, ikke en ro-
mersk balkon med kavalergang hos en dødbrin-
gende donna fatale, men en balkon af  beton og
puds, der mæt af  dage og frustreret over det
sure vintervejr havde valgt at falde fra tredje sal
ned på fortovet max. tre meter foran os. 
Vi gik pænt over på den anden side af  gaden
med det symbolsk ildevarslende navn Via de
Serpenti, og tillidsmanden følte sig inspireret af
episoden til at holde et blændende foredrag om
liv og død, tílfældighed og skæbne. Udover et in-
timt kendskab til fodbold og Karl Marx er tillids-
manden også Kierkegaard-ekspert.

Dannelsesprojektorienterede 
tanker med ingen consenso
Men nu lever vi mennesker ikke af  ånd alene, så
vel hjemkommet til de ca. 10 kvm fik vi lagt låg
på oplevelsen og genoprettet sukker/saltbalan-
cen og afværget en truende dehydrering efter de
15 km i Roms gader ved hjælp af  chokolade,
pea nuts, et par birra’er og lidt verdslig Madonna
på MTV’en.
Fuldt restituerede kunne vi således deltage i det
stort anlagte plenummøde om HF-reformen
samme aften. Her i den isnende kolde fore-
dragssal kunne man konstatere, at der var tænkt
mange både dydige og dannelsesprojektoriente-
rede tanker om de af  rektoren opstillede proble-
mer, selvom den helt store consenso ikke åben-

Pit stops med en dobbelt expresso, en enkelt
grappa, strega eller sambuca og gruppedrøftelser
om il rettore Fini Benidorfis spørgsmål til imple-

mentering af  hf-reformen.
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barede sig denne dag. Men der var jo heldigvis
også lang tid til august 2005. 
Inden gallamiddagen senere samme aften måtte
undertegnede kompensere for den megen bods-
gang i Roms gader med indkøb af  et par nye
sko. Også rektor fik fornyet garderoben denne
dag, idet kollegiet som tak for det glimrende
personaleplejetekniske og uddannelsespædago-
giske initiativ overrakte ham en tiltrængt ny hue

med et flot AC Roma-logo på frontklappen. Ær-
gerligt nok er han Milanfan!
Næste morgen tog vi en taxa ud til Leonardo da
Vinci-lufthavnen. Vi blev ikke snydt af  chauf-
føren.

Chiao, chiao Roma e arrividerci!

Arrividerci Roma,
Aeroporto di Leonardo

da Vinci.
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Umiddelbart er ordsproget ovenfor jo
no-
get sludder, ikke desto mindre var det

her turen gik hen, da FHF’s lærere tidligere på
året tog af  sted på studierejse til Rom. 
»Alle veje fører til Rom« – ja hvad er egentlig
meningen?
Som praktisk kørselsvejledning gælder det
næppe, med mindre man har bare en smule for-
nemmelse af  i hvilken retning Rom ligger. Nu
skulle vi ikke gøre os den slags overvejelser i for-
bindelse med studieturen. Vi fløj – og lod pilo-
ten om navigationen, og landene formentlig
derfor et par timer senere i Roms lufthavn Leo-
nardo Da Vinci.  
SAS kører for tiden en reklame i TV hvor en 6-
årig lille pige går rundt i lufthavnen og kigger ef-
ter flyafgangen til destination  »Krokodillien«,
og sørme om ikke den annonceres på  bording-
tavlen. Rejsemålet er blot et navn på en destina-
tion – virkelig eller fiktiv. SAS sælger ikke bare
rejser, men drømme og oplevelser. 
H.C Andersen udtrykte det så smukt med »At
rejse er at leve« ,og i 1960’er kom danskerne på
charterrejse under mottoet »Spies, rejs og vær
glad«. Utroligt som vi danskere kan sige det! 
Rejsens mål er ikke bare et sted – en geografisk
lokalitet, ja lokalitet og geografi er i dag under-
ordnet. Alle steder på jorden er i dag inden for
vores rækkevidde, med løftet om personlige op-
levelser, selv-realisering, romantik, komfort og
allehånde udfordringer som venter alle vegne. I
takt med at rejser, herunder fjernrejser, er blevet
mere og mere almindelige er også kravet om

Af  Otto Leholt.
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Midt i den globale
landsby reflekterer
en geografilærer over
relationen mellem 
destination Krokodil-
lien, rejsen som drøm
og oplevelse, og far-
vesignaturer og
navne på vægkortet
hjemme i 
geografilokalet.
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den personlige individuelle rejse, blevet mere og
mere udtalt. Oplevelser udvælges i kataloget, jo
længere væk og jo mere ukendt og uberørt af
turister, og måske også lidt farligt – jo bedre er
det!  Whatever you want, whatever you need.
Selvom man siger at vi i informationsteknologi-
ens tidsalder er mere eller mindre ubundne af
tid og sted, så skal vi alligevel tilbage til det med
stedet, lokaliteten – ikke bare Rom , men alle de
rejsemål som vi kan finde i atlaset eller på geo-
grafilokalets vægkort. Nej her står intet om op-
levelser og drømme, kun nogle farvesignaturer
og  navne på lokaliteter – lande, byer, bjerge, flo-
der og have. Mange elever som starter på FHF
kan desværre ikke læse disse kort. De grønne
farver opfattes som skov og de rødlige og brune
farver som jord eller ørken. 

Når man mister den 
geografiske orientering
En test i Dagbladet Politiken i september 2003
vakte en del opmærksomhed i pressen. Politi-
ken havde stillet en række gymnasieelever 48
spørgsmål om geografiske lokaliteter. Kun om-
kring 30% af  besvarelserne var rigtige! Jeg an-
vendte testen i fire nye geografiklasser – og re-
sultatet var det samme – kun en trediedel af
spørgsmålene blev besvaret rigtigt.
At det ikke kun er de unge uddannelsessøgende

som har mistet den geografiske orientering,
kunne man for nylig opleve i tv-quizzen »Hvem
vil være millionær«. Et par i 30’erne blev her
spurgt om hvilke af  følgende lande der ikke
grænser op til hinanden:
Spanien – Portugal, Frankrig – Østrig, Italien –
Schweiz, Frankrig – Belgien. Svaret gjaldt vist
ca. 30.000 kr. – og der blev svaret Italien – 
Schweiz! Er det rigtigt…..? Nej vel. I samme
program skulle der på et andet tidspunkt sættes
navn på havet mellem Nordamerika og Europa
…. desværre uden held! 
Vi lever i en tid som beskrives som med begre-
ber som »globalisering«, »den globale landsby«,
»internationalisering« etc. Vi behøver ikke rejse
til Rom eller Ny Guinea for at hente indtryk
udefra. Fra alle verdens hjørner bombarderes vi
med tekst, lyd og billeder, om store og små, lo-
kale og internationale begivenheder. Informati-
onsmængden har formentlig aldrig været
større, men spørgsmålet er imidlertid om vores
viden om verden også er blevet større. Jeg tror
det ikke. 
Informationerne og nyheder i medier m.v. er
ofte knyttet til et stednavn – en geografisk loka-
litet, hvor dette eller hint finder sted. Eleverne

Prøv selv testen og læs kommentarerne hertil på  
www.frberg-hf.dk/fagene/otto-geo/kort.htm 
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bekræfter desværre det man måtte formode, at
I det omfang man ikke kan placere lokaliteten
på kortet, i en verdensdel , en region, et land el-
ler en by, så er informationsværdien begrænset
og interessen flygtig. I værste fald blev man hel-
ler ikke meget klogere på omverdenen – global
landsby eller ej.
Men fortsat gælder at »alle veje fører til Rom«,
og SAS flyver til Krodillien. Behøver jeg fortælle
at de nye elever til august starter med en tur
rundt på verdenskortet. 

[1]  Udenfor Senatsbygningen i antikkens Rom står
den milepæl hvorfra alle rejseafstande til emperiets
besiddelser blev målt fra. Herfra stammer udtrykket
»alle veje fører til Rom«.

H.C Andersen udtrykte det så smukt med ’At
rejse er at leve’ ,og i 1960’er kom danskerne på
charter rejse under mottoet ’Spies, rejs og vær

glad’. Utroligt som vi danskere kan sige det! 
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Meget smal vej i Rom.
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Alle veje fører til Rom også for Lektor Ole
Emil Rasmussen der besøgte byen for første
gang i januar 2004 sammen med sine kolle-
ger. Han mødte ikke op til gruppebilledet
med 38 FHF-lærere foran Peterskirken fordi
han var blevet opholdt af et kulturmøde med
en romersk donna. Her følger de nærmere de-
taljer.

1. Mariolina ved Rhinen – italiensk
for begyndere

Det er sket tre gange. At jeg har mødt
en
romerinde sådan mere end i forbifar-

ten. Kulturmøder hedder det nu om dage.
Hun hed Mariolina. Mariolina Rondi. Hendes
veninde kaldte hende Malo. Men jeg foretrak
Mariolina. Hun havde set mig og stod pludselig
ved siden af  mig ved stoppestedet for Strassen-
bahn 16 mens Rhinen gled sommerdovent væk
fra den retning hun var kommet fra ud til noget
ingen af  os kendte. Intro-arrangementet på
sommerkurset i Deutsch für Ausländer var slut,
vi var blevet testet og fordelt, begge på elitehol-
det. Jeg så hende nu. Slank, kort, mørkt hår, tæt,
skulle jeg siden finde ud af, over for mine lette,
lyse lokker, og en nougatlød, som ikke stam-
mede fra sol, nougat over det hele skulle jeg
også finde ud af.
-Hvor gammel er du? lød det fra hende mens de
brune øjne så op til mine grågrønne, et hoved
højere. Sådan mødte jeg Mariolina. Og da vi
skiltes på Kölns Hauptbahnhof  tre uger senere
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Hun hed Paola. 
Paola Monzini.
Hun bor i Rom, og
vi mødtes på for-
tovscafeen på plad-
sen foran det der
skrummel til 
Pantheon. Det er
Paolas skyld at jeg
mangler på grup-
pebilledet og ikke
fik gennemgået 
Peterskirken.

Af  Ole Emil Rasmussen
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(det var mig der skulle hjem -  med Nordexpres-
sen til sovs og kartofler og 3.g) havde jeg været
forelsket, lært at drikke espresso og læse l’Ex-
press, fået Ticino solidt placeret på mit mentale
landkort (Rom kom hun fra, Bellinzona boede
hun i, onklen var Hesses læge, Dürrenmatts
den gamle dame var vi fælles om, nogen andor-
aner var hun ikke) og lært basic italiensk. Per il
piacer d’un momento vogliamo essere amici, skrev
hun på en caféserviet, og fare l’amore hed det
som vi gjorde eller prøvede at gøre de umuligste
steder.

2. Patrizia I Turku 
– en prøvelse fra Herren
Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Det
startede med Et Dukkehjem på Nationaltheat-
ret i Oslo, fortsatte med efterfølgende middag
på Teatercafeen. Og så besluttede jeg mig til at
tage en tur til Turku og se på dukkehjemmet
der. 
Der er da ingen romerinder! indvender min
utålmodige læser.
Hun hed Patrizia. Patrizia Hongisto. Og hun
havde ingen veninder, men til gengæld mand og
børn. De var nu langt væk og stå på alpinski.
Den ældste var juniormester i den disciplin der i
landet. Patrizia var skam romerinde, men var
ved en handling, som hun nu selv betegnede
som uoverlagt eller i al fald slet ikke gennem-
tænkt (en normhandling som valghandlingsoci-
ologerne kalder det) endt i Turku, en kombine-
ret globaliserings- og migrationsfejl som jeg
ville kalde det, og hun fortalte mig en hel nat

om hvor dejligt der var i Rom, illustreret med et
skønsomt udvalg af  italo-pop. Jeg havde det som
en mellemting mellem Jean Louis Trintignant i
Ma nuit chez Maud i fromme Pascals Clermont
Ferrand og Michel de Montaigne der i Essais for-
tæller: “Jeg anser det hverken for et mirakel,
sådan som dronningen af  Navarra gør det i en af
sine fortællinger i Heptameron (som er en fin bog
i sin genre), eller for noget særdeles vanskeligt at
tilbringe hele nætter, under gunstige forhold og
i fuld frihed, med en længe begæret elskerinde,
og holde det ord man har givet hende om at
nøjes med kys og enkle berøringer.”  Montaigne
får det til at lyde lettere end det var.
Mødet med Patrizias i mine øjne meget uro-
merske levevis med adiaforaforbud var for mig
en prøvelse af  Herren. Men hvilken fundamen-
talisme kunne redde mig med mit liv fra forta-
belse? Men hvad så med hende? Hun sagde far-
vel med et Paul Celan-digt Lob der Ferne. ( Ja,
Patrizia var - også meget uromersk- kandidat i
tysk med et forskningsstipendiat i Brechts epi-
ske teater. I Turku havde Brecht overlevet Vin-
terkrigen). De sidste linjer lød således: 
Ein Garn fing ein Garn ein:
wir scheiden umschlungen.
Im Quell deiner Augen
erwürgt ein Gehenkter den Strang.

3. Paola foran Pantheon 
– ekspert i prostitution
Turku er jo ikke Rom! understreger min stadigt
utålmodigere læser.
Hun hed Paola. Paola Monzini. Hun bor i Rom,



46 la donna è mobile

og vi mødtes lørdag 24. januar her i år på fort-
ovscafeen på pladsen foran det der skrummel til
Pantheon. Mine lærde kolleger mødtes i samme
øjeblik foran Peterskirken og blev fotograferet.
Det er Paolas skyld at jeg mangler på gruppebil-
ledet og ikke fik gennemgået Peterskirken. Vi
fik et glas kølig hvidvin, en hapser, due caffé es-
pressi, doppio til mig og så i dagens anledning en
grappa di Barolo fra det fine, gamle, piemontesi-
ske destilleri Sibona... Solen skinnede som på en
dansk sommersøndag, men vi havde husket sol-
brillerne. Med dem på var Paola både Mariolina
og Patrizia og noget mere. Hun er ekspert i il
mercato globale del sesso. Og jeg er god til kultur-
møder. Her drejede det sig om kunderne, kvin-
derne og i trafficanti og i sfruttatori, de organise-
rede slavehandlere og alfonser, specielt i Italien,
specielt Rom. 
-Vi har set et markant skifte i immigrationsmøn-
stret her i Italien i de seneste år. Kvindernes an-
del af  indvandringen er på fire år steget fra 36%
til 46%. Den traditionelle arbejdsmigration var
for mænd, og kvinderne blev i hjemstavnen og
holdt hus og passede børn. Det passer ikke mere.
Nu flytter kvinderne sig. Der er tale om en femi-
nisering af  fattigdommen! I hjemstavnen er der
ikke mere noget hjem, og der er ikke mere no-
gen stat eller andre sociale strukturer der sørger
for kvinderne. De må sørge for sig selv. Det giver
øget kvindelig arbejdsmigration fordi kvinderne
på hjemstavnens arbejdsmarked er underprivili-
geret, men det giver også grundlag for en ny
slags hvid slavehandel hvor i mercanti di carne
umana skaffer sig kvinder og sidder på et organi-

seret marked i enhver grad lige fra rekruttering
til alfonsprostitution som endestation. La donna
è mobile!
-Hvor kommer de så fra?
Der er to hovedruter. Den ene udgår fra Østeu-
ropa og Balkan via Albanien. Vi kalder ruten
den albanske forbindelse. Den anden er den ni-
gerianske forbindelse der opsamler kvinder fra
Vestafrika. Mercanti di carne umana har vi også
tidligere haft her i Italien. I Campania blev bon-
depiger rekrutteret og transporteret til Napoli
af  lokale formidlere for derefter at blive sendt
med skib direkte til Marseille som dengang var
europæisk hovedudskibningshavn for hvid sla-
vehandel til kolonierne i hele verden. Nu går
strømmen den anden vej. Ruterne her er ops-
tået i organiseret form i 90’erne. 

Fellinis putana romana
– en meget truet art
-Hvad så med den traditionelle, selvstændige
putana romana som vi kender så godt fra Fellinis
8 1/2.
- Ja, hun var selverhvervende og selvforsør-

gende, men hun er en truet, for ikke at sige ud-
død art. Størstedelen af  prostitutionsmarkedet
på gadeplan og delvis når det gælder den in-
dendørs her i byen og for den sags skyld i hele
Italien er nu kontrolleret af  grupper af  krimi-
nelle og alfonser af  forskellig type, mere eller
mindre professionelle. Det betyder at den
kvinde der er offer for slavehandel, tvinges og
fastholdes i sin situation med vold og magt.
Hun kan ikke gå sig en tur, hun kan blive over-
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ført til udlandet fra det ene øjeblik til det andet,
hun kan blive voldtaget eller solgt for et bedre
bud. Og den fysiske og psykiske behandling hun
udsættes for er så uudholdelig at den uundgåe-
ligt medfører varige personlighedsændringer.
-Prostitutionen virker nu ikke særlig synlig her i
museumsrom?
-Nej, men folk kommer jo heller ikke til Rom
som turister for at efterspørge gadesex. Kun-
derne er romerne selv, og aktiviteten ligger
uden for museumsbyen.
I hele landet tror vi nok at der er ca. 50.000 per-
soner der mere eller mindre regelmæssigt pro-
stituerer sig. Det svarer til en ud af  1200. I Dan-
mark har I ud fra samme EU-undersøgelse 6.000
aktive. Det er umiddelbart en større andel end i
Italien. Men tallene er usikre. Tager vi en god
dag eller snarere aften, så ville der i Rom kunne
være op til 7.000 kunder på gaden. I snit på en
måned taler vi om knap 150.000 sexmøder mel-
lem kunder og prostituerede på gaden i Rom. Så
sexbusiness er big business. 
-Har du en særlig forklaring på den her massive
forekomst af  prostitution. Italien er jo lige som
Danmark et samfund hvor seksualiteten er “fri-
gjort”?
-Den kulturelle kontekst for den her aktivitet og
adfærd hos italienerne er ikke lige til at begribe.
For det er jo rigtigt hvad du siger om Italien. Og
jeg ved heller ikke om italienerne specielt skal
have skylden. I det store perspektiv er der sket
en forskydning i 1900-tallet fra at opfatte prosti-
tution som et nødvendigt onde til at betragte

den som et forbrugsgode. Og kundeprofilen? Et
bredt socio-demografisk udsnit af  romerne
med vægt på de socialt veletablerede grupper.

Kulturmøde! Un concetto equivovo!
-Kan man kalde det der foregår her i Rom et kul-
turmøde?
Paola slår en latter op og tager et par mørke lok-
ker væk fra panden.
- Kulturmøde! Un concetto equivoco! Det er sådan
nogle som dig der opfinder sådan et begreb og
drømmer pædagogiske ønskedrømme om
multikulturalisme. Idilliaco! Mødet mellem en
18-årig moldavisk tvangsprostitueret og en vel-
uddannet romersk middelklassefamiliefar som
forbruger på perifiri-motorvejen pænt væk fra
kvarteret hvor han kan blive genkendt: Contatto
culturale!! Scambio reciproco! Negoziazione! Du er
meget sød.
Solen er ved at dykke bag husrækken til venstre
på pladsen. Vi skal sige farvel. Jeg benytter mig
af  muligheden for tre kindkys. Det er både Ma-
riolina, Patrizia og Paola. Hun skal hjem til sin
Jacopo. Jeg trasker op ad Via Nazionale. Jeg er jo
ikke på putan tour, men på incentive tour med
Frederiksberg Hf-kursus og rektor har inviteret
på middag.
Og hvad er så den didaktiske vinkel? spørger
min læser der nu har opbrugt sin tålmodighed.
-Alle veje fører til Rom!

Folk kommer jo ikke til Rom som turister for at 
efterspørge gadesex. Kunderne er romerne selv, og
aktiviteten ligger uden for museumsbyen. Prostitu-
tion opfattes som et forbrugsgode. Og kundeprofi-
len? Et bredt socio-demografisk udsnit af  romerne
med vægt på de socialt veletablerede grupper.
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DER VAR ENGANG...
Tre unge danske forfattere med en fortid på
Sønderjyllandsskolen, som i dag huser Frede-
riksberg Hf-kursus, deltog i januar 2004 i et
fællesarrangement for skolens elever.

»Der var engang…« starter mange
eventyr, og i dette tilfælde star-

tede
det i 1994 op ad søjlerne på 2.sal i den bygning,

der i dag huser Frederiksberg Hf-kursus. Anled-
ningen var et skrivekursus, hvor to af  delta-
gerne hed henholdsvis Charlotte Weitze og Su-
leima Hind. De besluttede at danne en
skrivegruppe, hvor de kunne give hinanden re-
spons på deres litterære produkter, og senere
blev kredsen udvidet med yderligere tre, nemlig
Christian Jungersen, Rasmus Heiberg og Chri-
stina Englund, der i sin folkeskoletid også havde
slidt trapperne tynde på det, der dengang hed
Sønderjyllandsskolen.
Dansklærergruppen på FHF besluttede i efte-
råret 2003, at vi ville invitere en gruppe yngre
forfattere ud til et fællesarrangement i begyn-
delsen af  2004, og vi ville naturligvis gerne have
haft alle 5 forfattere på scenen, men desværre
var Rasmus Heiberg i udlandet på dette tids-
punkt, og Suleima Hind var ude at fortælle om
sin fortid som gadebarn. Så det var Englund,
Jungersen og Weitze, der torsdag den 29. januar
sad overfor en spændt gruppe 1. & 2. års elever i
skolens rummelige aula. For at et sådant arran-
gement kan blive en succes, er det nødvendigt,
at tilhørerne har en vis baggrundsviden om den
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Det var nok nyt for
mange af vore ele-
ver, at skrivepro-
cessen ikke bare er
noget, hvor ordene
flyder forfatteren
ud af pennen, men
at det ofte var en
lang og til tider
smertefuld proces,
hvor man måtte
vende tilbage, un-
dertiden mange
gange, og veje sine
ord, indtil man en-
delig fandt det
rette udtryk.

Af  Peter Valore
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litteratur, der vil blive omtalt, og de fleste klas-
ser havde da også nået at få læst uddrag af  Jun-
gersens 430 sider store psykologiske spændings-
roman »Krat« fra 1999, af  Charlotte Weitzes
novellesamling »Bjergtaget« fra 1999  og Chri-
stina Englunds samling af  prosafortællinger
»Uden egentlig at sove« fra 1992.

De kan skrive, men kan de 
også læse op?
Arrangementet startede med at forfatterne gav
et kort rids af  deres levnedsløb og beskrev den
ofte noget snørklede vej, det var at komme til at
debutere. Også selve arbejdsprocessen kom de
nærmere ind på, og her var det nok nyt for
mange af  vore elever, at skriveprocessen ikke
bare er noget, hvor ordene flyder forfatteren ud
af  pennen, men at det ofte var en lang og til ti-
der smertefuld proces, hvor man måtte vende
tilbage, undertiden mange gange, og veje sine
ord, indtil man endelig fandt det rette udtryk.
Alle tre var begejstrede for skrivegruppen som
et inspirationsværksted og dialogrum med kol-
leger, en ting, som mange af  vores elever også
kender fra basisskrivekursus og projektarbejde,
hvor det ikke altid gælder om at sidde med kor-
tene  tæt til kroppen, men at dele ud af  sin vi-
den, dele og stjæle og give hinanden konstruktiv
kritik, så man kan komme videre.
Så var det tid til lidt oplæsning af  udvalgte se-
kvenser, og som tilhører er man altid spændt på,
hvordan det vil forløbe. Ét er at kunne skrive,
noget andet at give det mundtlig udtryksform.
Her kan man mindes afdøde forfattere som

Tove Ditlevsen, der lød, som var det en dødsan-
nonce, hun læste op af, når hun skulle dekla-
mere egne frembringelser, eller Karen Blixen,
der med sin anakronistiske gammelkøbenhavn-
ske accent og sin helt specielle »fantastiske for-
tællestil« absolut ikke tilhørte sin samtid, men et
helt andet århundrede.
Men frygten var ubegrundet. Her var det bare
naturligt og ligetil, og roen i forsamlingen viste,
at alle hørte koncentreret efter.

Når en gammel dansklærer 
kommer til kort
Nu er det i skoleverdenen jo gerne sådan, at ele-
vernes indbyggede 45 minutters ur sætter tisse-,
kysse-, kaffe- eller friskluftstrangen i gang, som
var det en Pavlovsk refleks, men på dette tids-
punkt havde Jungersen overtaget styringen og
taget hul på sine »Blomsterdigte«, der indtil nu
kun har været trykt i Politikens kronik den 1.
maj 2000 – og gentagne gange skyllede latteren
gennem aulaen. Den sidste halve time var så
forbeholdt spørgsmål fra salen, og her var der
sandelig ingen, der holdt sig tilbage. Nogle

På basisskrivekurset og i  projekt-
arbejdet gælder det ikke altid om at
sidde med kortene tæt til kroppen, 
men at dele ud af  sin viden, dele og
stjæle og give hinanden konstruktiv
kritik, så man kan komme videre.
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Elevernes koncentration og engagement
og deres indbyrdes snak de følgende dage
viste, at forfatterne var kommet ud over
rampen og havde talt til noget i dem.

der var engang

havde skrevet 2.års opgave i Charlotte Weitzes
noveller og spurgte ind til ret eksakte ting, andre
ville bare gerne vide, hvad et eller andet skulle
symbolisere. Her kommer man som gammel
dansklærer ofte til kort. For når vi bevæger os i
denne »nyeste tid«, er der udgivet meget få ana-

lyser og fortolkninger, og litteraturhistorikerne
har endnu ikke fundet på passende plakater at
sætte på tiden og forfatterne, så mange mulig-
heder for fortolkninger står åbne. I en 1.års Hf-
klasse  havde vi således bl.a. læst Weitzes no-
velle »Vinter«, som alle – og specielt læreren
-sagtens kunne se havde tydelige paralleller til
H.C.Andersens store eventyr »Snedronningen«,
ja, selv navnene passede jo – novellens Kirstin

og Gustav var selvfølgelig Andersens Kaj og
Gerda. Men da Weitze blev spurgt, om hun var
blevet inspireret af  Andersen, var hun oprigtigt
overrasket. Selvfølgelig kendte hun Andersens
»Snedronning«, men det var folkevisen »Kir -
stin«, som hun havde arbejdet med under sit stu-
die i folkloristik ved Københavns Universitet, og
som gruppen Sorten Muld havde sat i musik på
pladen Mark II, hun havde ladet sig inspirere af.
De fleste eventyr har en happy ending, og det fik
fællesarrangementet også. Elevernes koncen-
tration og engagement og deres indbyrdes snak
de følgende dage viste, at forfatterne var kom-
met ud over rampen og havde talt til noget i
dem. Desværre har vi i disse nedskærings- og
sparetider ikke råd til for mange af  disse fælles-
arrangementer, men i hvert tilfælde ét om året

Nu er det i skoleverdenen jo gerne
sådan, at elevernes indbyggede 
45 minutters ur sætter tisse-, kysse-,
kaffe- eller friskluftstrangen i gang,
som var det en Pavlovsk refleks.

Der var mange spørgsmål til de tre unge digtere.
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Den spanske
trappe i Rom.
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Hvad kan man få for en 10’er….?
Man kan få….

Ja, man kan få rigtig meget i Prag – på godt
og  ondt. For når alting kan fås for ingen-

ting,
appellerer det ikke nødvendigvis til menneskets
bedste sider. Vi vestlige turister kan vælge at té
os som små konger der ejer det hele med vores
vestlige skillemønt, men vi kan også forsøge at
se os selv og vores liv tydeligere i sin luksus og
evt. absurditet ved at spejle os i og reflektere
over  tjekkernes levevilkår og mentalitet og ved
at sætte det hele i perspektiv i forhold til tjek-
kernes særlige historie og de valg de som nation
har måttet eller kunnet træffe. 
Sådanne temaer havde vi (klassens dansk- og hi-
storielærer) sat på dagsordenen for vores studie-
tur for at give turen såvel et almendannende
som et fagligt indhold.
Vores egne visioner om det dannelsesmæssige
aspekt ved en studietur grunder sig i forestillin-
ger om studieturen som en række møder med
det anderledes, det delvis uforståelige – og som
en tilsvarende række af  forsøg på at overskride
den medbragte delvis ubevidste selvforståelse.
Man kan så spørge om man ikke skal længere
væk – til mere eksotiske rejsemål – for at opleve
mødet med det delvist uforståelige… Men et be-
søg i Prag giver på mange måder stof  til efter-
tanke. Vi er i et land der befinder sig i en omstil-
lingsperiode: der er gået 14 1/2 år siden Fløjls re-
volutionen, og der er to måneder til at landet
optages i EU. Den vestliggørelsesproces som
Tjekkiet befinder sig i, kan tydeliggøre og evt.
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Nicolette Brun Hansen

Ulla Wogensen

Vores egne visioner
om det uddannelses-
mæssige aspekt ved
en studietur grunder
sig i forestillinger om
studieturen som en
række møder med det
anderledes, det delvis
uforståelige.

gend * Kafka * romantik * Mucha * rondokubisme * Kundera * realisme * Slavia * Vaclav *
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sætte  spørgsmålstegn ved nogle af  de tanke-
gange og procedurer som vi anser for selvfølge-
lige, men som for tjekkerne (endnu) ikke er det.
– I det hele taget er der inden for nyere historie
så mange afgørende begivenheder, der har mær-
ket tjekkerne og deres levevis, at vi som danske
turister, der ikke har oplevet de store omvælt-
ninger politisk og økonomisk i vores levetid, bli-
ver slået af  folkets alvor og stærke nationalfø-
lelse.
En af  elevopgaverne på turen var at nedskrive
individuelle stemningsindtryk fra Prag som af-
sæt for refleksioner over ’dem og os’.
Så vi vil lade elevernes indtryk og overvejelser
være omdrejningspunktet for denne studieturs-
rapport der skal formidle et indtryk af  hvad vi
har set og oplevet af  betydning under vores be-
søg i Prag.

Tjekkisk mentalitet?
Vi boede lidt uden for centrum i et almindeligt
boligkvarter hvor vi altså mødte helt alminde-
lige Pragborgere i deres hverdag. 
Et af  de karakteristika flere af  eleverne har hæf-
tet sig ved er oplevelsen af  et folk der virker
mere formelt-høflige, måske lidt reserverede.
Når man betænker den privatisering af  det of-
fentlige rum, den knus- og omfavnelseskultur
og den P3 smalltalk-kultur, vi selv er blevet en
del af, er den tjekkiske  omgangsform  anderle-
des og bemærkelsesværdig, og det kommer bl.a.
til udtryk i disse to stemningsindtryk :

Myldretid i Prag
Ingen stress.
Ingen snak. 
Ro i myldretiden.
Moderne klædte passagerer venter på de gamle sporvogne.
Fortiden holder fast, men de vestlige ideologier bryder frem
på alle gadehjørner: Modetøjbutikker, dyre skobutikker og
fastfoodrestauranter ved siden af  souvenirforretninger med
tjekkiske pyntegenstande.
Stilheden bliver brudt af  en gruppe unge turisster, der højt
snakkende kommer rundt om et hjørne. Kun turister snak-
ker i denne by!?
Sporvognen kommer. Vi stiger på i stilhed. Ingen smiler. In-
gen taler.
Vi kører igennem byen.
Pas på din taske, her er tyve!!
Tjekkerne må stadig være påvirket af  fortiden. Den pas-
sive fremtoning, det stive ansigt, de matte øjne, men ingen
stress og travlhed.
Er vores levestil at foretrække? Kan vi anbefale den?
En smuk by imellem fortid og fremtiden.
Prag, et besøg værd.

Butiksfacade i Prag, UW

*  jugend * Kafka * romantik * Mucha * rondokubisme * Kundera * realisme * Slavia * Vacl
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(Anna-Sofie)

Koks i Prag
Vi er på vej ud af  hotellet, nær centrum i Prag. Nogle søv-
nige elever fra klassen vader lige ud foran en ældre dame på
tur med sin hund. Et undskyldende og smilende nik
gengældes af  damen med et surt og opgivende suk. Er hun
træt af  alle de turister der »forurener« hendes by, bringer vi
»koks« og uorden ind i hendes hverdag, eller ligger det med
at smile bare ikke til tjekkerne?
Koks har de ellers nok af  i Prag. Dette er bare ikke den form
for koks som også betyder uorden eller kludder, men den
form for koks man holder varmen ved. For mindre end et
minut efter mødet med den gamle dame møder jeg duften af
koks, altså den brandbare af  slagsen, og minder fra min
barndom skyller op i mig: Hele familien var i skoven, far
fældede træerne, mens vi andre, min mor, søster og jeg selv,
slæbte det færdige brænde hen til ladvognen. Den dejlige
duft af  fyrretræ vil jeg altid forbinde med dette, nok lidt for
romantiserede minde. Men træet blev hurtigt udkonkurre-
ret af  det billigere koks, som på ingen måde dufter af  natur.
Tværtimod lugter det mere af  olie og forurening. Denne
duft havde jeg helt glemt; vi er jo for længst gået over til det
mere miljøvenlige fjernvarme i Danmark. Men her i den
gamle »stødpude« mellem øst og vest bruges koksen stadig
flittigt i brændeovnene. Sjovt at tænke på at den form for
koks vi, som en klasse fra vesten, bringer ind i »damen-
med-hundens« liv, repræsenterer alt det nye og uforståelige,
men duften af  koks for mig repræsenterer det gamle og kas-
serede!

( Jesper)

Forsiden og bagsiden af medaljen
Vores guide har fortalt os om det, vi har hjem-
mefra læst om det i bøgerne og set film om de
restriktioner tjekkerne levede under i kommu-
nisttiden. Men vi har også hørt om det nye sy-

stems bagside: arbejdsløshed, større og tydeli-
gere sociale forskelle, voksende prostitution,
hvilket betyder at en del tjekker længes tilbage
til de mere ordnede forhold under kommunis-
men, hvor det hele ikke var op til den enkelte
selv, men arbejde og bolig garanteret.
Den vestlige kapitalistiske samfundsmodel er
krævende at omstille sig til, hvis man egentlig
havde fundet sig til rette  eller er bukket under i
konkurrencekampen.

Overgang
En tyk, tung, kullignende duft fylder mine næsebor, og jeg
tænker på den kommunistiske tid der var engang i dette
smukke land. Arbejde til alle, alle var lige, og alle havde det
lige godt. Det var i hvert fald det billede, de gav dem i Ve-
sten. Men virkeligheden var vel at nogle var mere lige en
andre! Armod fandtes vel også dengang, Vesten hørte bare
ikke om det.
I dag hvor grænserne er åbne kan jeg som studerende med
egne øjne se armod og velstand side om side. Tydeliggjort
ved at jeg kommer gående på byens »strøg«, og 10 m fra et
kæmpe panoramavindue præget af  logoet fra HUGO
BOSS, står en forhutlet mand og roder i en container. Ildel-
ugtende, det lange skæg er røggult, skoene hullede, så tæer
og fødder tydeligt afslører at det er længe siden de sidst er
blevet badet. En rigtig hjemløs vagabond. Hans alder
kunne meget vel tyde på at han er et levn fra den tidligere
socialistiske tid. Spørgsmålet er bare hvad han egentlig sy-
nes var/er bedst. Svaret får jeg aldrig.
Men sikkert er det at Tjekkiets vestliggørelsesproces udstil-
ler en problematisk overgangsproces som nogle har svært
ved at klare, som manden her.
Men HUGO BOSS har tilsyneladende længe indstillet sig
på det.
Nu er det åbenlyst for enhver at nogle er mere lige end an-
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dre!                                                                          (Tommy)

Ja, hvad kan vi egentlig forstå ved begreberne
lighed og frihed? Frihed til hvad og for hvem? 

Theresienstadt
Et andet tankevækkende perspektiv på friheden
fik vi under besøget i koncentrationslejren The-
resienstadt nordøst for Prag.
I historie er nazismen grundigt studeret, og i
dansk har vi læst uddrag af  Pavel Kohouts »Dan-
setimen«- som tematiserer den enkeltes ansvar
og motiver til at støtte autoritære systemer. Ro-
manen handler om livet i fæstningsanlægget i
slutningen af  2. Verdenskrig set gennem kom-
mandørdatterens naive, uvidende øjne. Vi føl-
ger hendes første forelskelse i nazi-bødlen
Weiss mtiller og fars fødselsdagsgave – en jødisk
primaballerina hentet i ghettoen. Når man går
rundt udenfor i det fredelige, solbeskinnede an-
læg, kan man næsten identificere sig med den
naive piges stærkt censurerede og idylliserede
blik på omgivelserne, men inde i bygningerne,
hvor guiden fortæller om realiteterne i fæst-

ningsanlæggets fangehuller, gyser vi. 
Selvfølgeligheden og velkendte tolkninger sæt-
tes på prøve, da vi ser mindepladen hylde Ga-
vrilo Princip som »den store frihedshelt«. Han
sad fængslet i Theresienstadt efter mordet på
Franz Ferdinand i Sarajevo. Den unge, tjekkiske
guide blev tydeligt rystet over vores vestlige
tolkning af  samme begivenhed.

Turen til Theresienstadt
Jeg sidder i solen og tænker tilbage på dagens udflugt.
/…/Guiden fortalte os at der var ca. 2500 jøder der døde i
forbindelse med deres fangenskab i Theresienstadt, og over
8000 jøder blev fragtet til andre fangelejre og gasset.
Vi bliver vist rundt i de forskellige celler, og langsomt be-
gynder der at komme ansigter på de forskellige mennesker
vi hører om. Mine nakkehår rejser sig. Alle fra klassen som
før var overgearede efter en times bustur, står nu med et
trist ansigtsudtryk og lytter. Det er tydeligt at se at det er
noget der berører os alle. Vi bliver lukket ind i et rum på 50
kvm. I det rum havde opholdt sig op til sekshundrede men-
nesker på en gang. Pludselig virker min toværelses lejlighed
ikke så lille mere./…/
Det sidste glimt jeg får af  Theresienstadt, inden bussen
drejer om hjørnet, er dens flotte røde mursten og græsset der
vokser på tagene. Det virker næsten idyllisk, men skinnet
bedrager.

Vi bliver vist rundt i de forskellige celler i Theresi-
enstadt, og langsomt begynder der at komme an-
sigter på de mennesker vi hører om. Mine nakke-
hår rejser sig. Alle fra klassen som før var
overgaerede efter en times bustur, står nu med et
trist ansigtsudtryk og lytter. Det er tydeligt at se
at det er noget der berører os alle.

Tommy og Vanitas.
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(Lulu)

Bøddel eller helt?
Vi har diskuteret de uafvendelige spørgsmål :
Kunne vi selv være blevet bødler? Hvad adskil-
ler os fra disse mennesker, der parerede ordre i
en højere sags syge tjeneste? Forhåbentlig vores
sunde kritiske fornuft! Men hvor langt rækker
den, når det kommer til stykket? Hvor stærk er
den? Har vi bare været heldige at blive født for
sent til at blive involveret i disse frygtelige valg?
Kunne eller ville vi have valgt som de tre tapre
tjekkiske faldskærmsudspringere, der efter spe-
cialtræning i England i 1942 lod sig kaste ned
over Tjekkiet og bevægede sig mod Prag hvor
de planlagde og gennemførte likvideringen af
den forhadte og frygtede rigsprotektor for
Böhmen-Mähren, Reinhard Heydrich, og efter
mange nervepirrende  døgn – skjult i krypten af
den russisk-ortodokse kirke – valgte at begå
selvmord for at undgå udleveringen til na zi -
sterne? Eller måske for at undgå at videregive
oplysninger om De Allieredes krigsførelse un-
der tortur?
Og var de egentlig helte sådan som tjekkerne

fremstiller dem? Eller burde de have overgivet
sig noget før for derved at spare mange uskyl-
dige menneskeliv, mens nazisterne ledte efter
gerningsmændene. Det siges at Hitler krævede
en tjekke skudt hvert 10. minut indtil gernings-
mændene var fundet, og historien om Lidice,
landsbyen der blev jævnet med jorden som
hævn aktion, kender vi jo også. Men kendte de
unge mænd omfanget af  nazismens ondskab i
1942? Er vi nu bagkloge? Sådanne store spørgs-
mål presser sig også på ved vores besøg i den
omtalte krypt samt ved særudstillingen om 
Heydrich-likvideringen på Museet for den tjek-
kiske hær.     
De store evigtgyldige, eksistentielle spørgsmål
bliver mere presserende og konkrete ved mødet
med fortiden i et land der har mærket konse-
kvensen af  en omskiftelig historie, de svar der
blev givet og de valg der blev taget på en helt an-
derledes konkret måde end vi har været udsat
for i Danmark. Igen og igen må vi sande at Dan-
mark er og var et lille smørhul, »Hitlers kanarie-
fugl«, som Churchill spottende kaldte os.

Why are you here?
Tilbage i Prag ryger dyd og dannelse sig af  og til
en tur, når vi – udover at nyde de kulturelle se-
værdigheder der maner til respekt – også  lader
os rive med i forbrugsrusen.
Vi prutter om priser der i forvejen er så lave at vi
sagtens kunne have betalt uden at kny. Men det
er vel en del af  konceptet – eller hvad? Der skal
vel ikke stå »dum« på ryggen af  én bare fordi
man er turist. På »Det gule marked« falbydes og

De store evigtgyldige, eksistentielle spørgsmål bli-
ver mere presserende og konkrete ved mødet med
fortiden  i et land der har mærket konsekvensen af

en omskiftelig historie, de svar der blev givet og
de valg der blev taget på en helt anderledes kon-
kret måde end vi har været udsat for i Danmark.

gend * Kafka * romantik * Mucha * rondokubisme * Kundera * realisme * Slavia * Vaclav *
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handles der om alt, så det er nemt at lade sig rive
med af  stemningen og spille spillet. Men for
dem vi handler med har spillet selvfølgelig en
helt anden alvor end for os.
En midaldrende tjekke opsøger os i en pause
hvor vi nyder en tår vand og en mad : »Why are
you here? Is it because everything is so cheap?«
Vi forsikrer ham om at vi først og fremmest er
der p.g.a. byens skønhed, hvilket også er rigtigt,
men spørgsmålet gnaver alligevel. Set fra deres
perspektiv kan vores adfærd meget vel virke
grådig, nærig og overlegen… Og kontakten
med os har aggressive og spændte undertoner.
»Har du penge, så kan du få«, ved vi fra den
gamle børnesang. 

Alt ligger tilsyneladende åbent for os her dag og
nat. Kan vi styre det? Kan vi bruge oplevelserne
anstændigt? Udfordringen ligger i at lade vores
oplevelser i Prag og omegn af  fortiden og nuti-
den mane til eftertanke og refleksion over vores
eget liv. En gyldig definition af  begrebet dan-
nelse indbefatter evnen til at se sig selv i forhold
til og som del af  noget større, at flytte sig fra
selv centrering til selvrefleksion, at se sig selv
som både historieskabt og historieskabende.
Hvis studieture kan bidrage til at levendegøre
og konkretisere sådanne egenskaber, bør de ef-
ter vores mening have en høj prioritet i et skole-
og dannelsesforløb – og derfor også på HF.
Lidt ydmyghed er ikke af  vejen i en senmoderne
dannelsesproces. – Nu vi taler om dyd og dan-
nelse!

2.C på Prags Borg.

*  jugend * Kafka * romantik * Mucha * rondokubisme * Kundera * realisme * Slavia * Vacl
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På FHF har vi aldrig ført nogen form
for
statistik over hvor mange af  skolens

ele-
ver der kommer fra anden etnisk baggrund

end dansk eller hvordan det går specielt disse
elever til eksamen og i deres videre liv. Alle vo-
res elever er optaget på baggrund af  deres kva-
lifikationer og en personlig samtale med en
studievejleder. Vi gør altså hverken noget
særligt for at opsøge eller undgå denne gruppe
af  elever. Der er nok – og det er altså et skøn –
i gennemsnit en til to elever i hver klasse med
muslimsk baggrund. I det følgende fortæller to
af  disse elever med en fremmed dannelse om
deres liv på FHF. 
Ali El Quargui er født i Danmark af  marok-
kanske forældre og har berbisk som sit første
sprog. Han har fem søskende, heraf  tre søstre
der alle læser på universitetet. Ali er først for
nylig begyndt at blive interesseret i islam. Han
er glad for at han startede på FHF uden at
kende nogen, og synes det er godt at der ikke
er ret mange andre med ikke-dansk baggrund
på skolen »det er en fordel for så lærer man
bedre danskerne at kende«. Ali interesserer sig
for musik og dans og drømmer om en fremtid
i musikmiljøet som producer af  musik eller le-
der af  en danseskole. Han skriver om sine to år
på FHF.
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EFTER TO ÅRS
HÅRDT ARBEJDE
Af  Ali El Quargui , 2D

Første gang jeg mødte på skolen var jeg
ivrig
efter at møde nye ansigter og udfordrin-

ger. Da jeg mødte mit første smil og mærkede
mit første håndtryk følte jeg mig mere parat til
at åbne mig.
Skolen var et sted hvor jeg skulle bestå mine ek-
saminer og ende med et godt resultat. Hen ad
vejen fik resultaterne en mindre rolle, og rejsen
og oplevelserne blev i sig selv mere vigtige. Det
er de ting der går ind og giver dig en god følelse
der gør turen værd, som f.eks. det første smil
man møder, den dybe samtale med et andet in-
divid, og den indre ro som man opnår ved at
mærke at man hører til et sted.
Jeg har mærket at skolen har været et sted hvor
jeg er blevet udfordret fagligt så vel som menne-
skeligt. Den menneskelige kontakt har vist mig
at man ikke kan være verdens centrum og leve
uden at føle ansvar. Den har også bevist at men-
nesket indeholder gode værdier, og at kontakt
med andre også kan være en kunst.
Jeg vil gerne sige tak til mine lærere for at have
givet mig den positive modstand jeg havde brug
for. Modstand og samarbejde der viste mig at vi-
den fra autoriteter er noget man skal tage til sig
og forme på sin egen måde. Jeg føler også en
stor glæde over al den lærdom jeg har fået og at
min koncentration  og arbejdsindsats har været
min billet til et mere nuanceret og positivt bil-
lede af  verden. Efter to års hårdt arbejde på FHF
forstår jeg at intet er umuligt for den der bærer
viljen i sit hjerte.

Jeg vil gerne sige tak til mine lærere for
at have givet mig den positive modstand
jeg havde brug for. Modstand og samar-
bejde der viste mig at viden fra autorite-
ter er noget man skal tage til sig og
forme på sin egen måde. 



60 med fremmed dannelse

Shila kom til Danmark fra Iran for bare to
år
siden efter at være blevet gift med sin

iran-
ske mand som har boet her i landet i mange år.

Først gik Shila på sprogskole for at lære dansk
og tog derefter forskellige VUC-kurser. Hun
mødte op til den årlige orienteringsaften på
FHF og blev straks interesseret fordi hun kunne
se at eleverne her var ældre end på de gymna-
sier hvor hun også havde været til åbent hus ar-
rangementer.
Shila anser enhver form for religion som en be-
grænsning af  menneskets frihed, og hun opfat-
ter sig ikke længere som muslim.
Hjemme taler Shila farsi med sin mand, men
hendes dansk er efterhånden næsten fejlfrit.
Hun har et stort ordforråd, og kun en lidt an-
derledes intonation afslører at hun ikke har
dansk som modersmål. Ved skoleårets begyn-
delse screener jeg som læsevejleder alle de nye
førsteårselever for at kunne tilbyde hjælp med
læsning og stavning til dem der har brug for det.
Hver uge i skoleårets løb er Shila kommet  for at
tale lidt ekstra dansk med mig på læsevejlede-
rens kontor. Vi mødes en sidste gang for at
snakke om Sheilas første år på FHF.

Hvordan synes du at dit første år er gået?
I starten var det hårdt fordi jeg ikke kunne
snakke med nogen. Jeg var genert, og det irrite-
rede mig at jeg ikke kunne tale rigtigt dansk. Og
det gør det stadigvæk, men nu kender mine
klassekammerater mig meget bedre, så nu er

I Iran er lærerens ord lov. UHA! Sådan er det ikke her
og det er jeg glad for, for så kan man jo diskutere al-
ting og det gør undervisningen meget mere interes-

sant. Men det er en dårlig ting at lærerne her ikke har
mere kontrol over deres klasser. Der er ikke ro nok i

timerne. Der er heller ikke den samme respekt for
selve det at lære som i Iran.

Shilas første 
år på fhf
Interview med Shila Safaei , 1T
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jeg ikke så bange mere. Rent fagligt er det gået
fint. Det sværeste har været engelsk for i Iran
gør man ikke så meget ud af  fremmede sprog.
Vi havde ganske vist engelsk, men vi talte ikke
sproget, det var kun grammatik. Vi havde også
arabisk, men det handlede kun om at lære at
læse koranen op. Hverken i dansk- eller historie-
timerne har jeg haft svært ved at følge med. I be-
gyndelsen var det hårdt fordi jeg var nødt til at
slå alting op, men lige pludselig blev det ander-
ledes, og det var ikke længere nødvendigt for
mig at have ordbog med. Det  har været godt for
mig at komme her i læsevejledningen for her
kan man lære at tale om helt almindelige ting på
dansk.

Er der noget der var bedre på din skole i Iran?
Det har været svært for mig at finde nære ven-
ner på FHF. I Iran var jeg altid med i grupper.
Jeg ved ikke om danskerne lukker sig om sig
selv, men de åbner sig i hver fald ikke for frem-
mede. Men det er godt at der ikke er ret mange
fremmede på skolen for så bliver man tvunget
til at tale dansk – og i Danmark skal man jo først
og fremmest være sammen med danskere. I
Iran er lærerens ord lov. UHA! Sådan er det ikke
her, og det er jeg glad for, for så kan man jo di-
skutere alting, og det gør undervisningen meget
mere interessant. Lærerne i Iran taler f.eks. som
om det er sikkert at der er en Gud og at alle tror
på ham. Man kunne ikke tale frit. Men det er en
dårlig ting at lærerne her ikke har mere kontrol
over deres klasser. Der er ikke ro nok i timerne.
Der er heller ikke den samme respekt for selve

det at lære som i Iran.

Hvad savner du i Iran?
Min familie, mine venner, varmen – også den
varme der er i mellem mennesker. Der er et an-
det  tempo, og man giver hinanden meget mere
tid. Det er helt anderledes end i Danmark hvor
alting skal aftales først. Men jeg har lært meget
mere i Danmark end jeg havde kunnet i Iran.
Mine venner i Iran bliver snart færdige med de-
res første universitetseksaminer, men jeg tror at
min Hf-eksamen er lige så meget værd. Selvføl-
gelig er der visse faglige ting som de ved mere
om, men jeg har lært at diskutere og jeg har op-
levet så meget. 

Hvad med næste år – og resten af  dit liv?
Næste år skal jeg have fysik, kemi og matematik
på tilvalg for jeg har allerede besluttet at ud-
danne mig i medicinsk teknologi; det er en ud-
dannelse man får på DTU. Danmark er et godt
land for her er så stor frihed og velstand og så
gode muligheder for uddannelse. Men det tager
meget, meget lang tid at få kontakt med dan-
skerne, og jeg ønsker ikke at mine børn skal
vokse op som de andengenerationsindvandrere
jeg ser i Danmark nu. Derfor tror jeg at min

Jeg savner min familie, mine venner, varmen –
også den varme der er i mellem mennesker. Der er
et andet tempo, og man giver hinanden meget
mere tid. Det er helt anderledes end i Danmark
hvor alting skal aftales først. Men jeg har lært me-
get mere i Danmark end jeg havde kunnet i Iran.
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Opgaven i design

Opgaven var at lave et go-card der
kunne

repræsentere Frederiksberg HF-kur-
sus. 

Og fungere som en slags charmeoffensiv op til
den 15. marts der er den officielle dato for
ansøgninger til udannelsesstederne. Hvilket bil-
lede FHF ønskede at signalere var ikke specifikt
formuleret, men det var vigtigt at afspejle hvad
HF er, og hvilke kompetencer man kan tilegne
sig på FHF. Jeg syntes det var væsentligt at give
et billede af  aktualitet og bestandighed. Natur-
ligvis skulle formalia som adresse, tilmeldings-
dato og navn stå på bagsiden af  kortet, men for-
siden stod os frit for.
Et go-card er et gratis reklamepostkort, og dets
anvendelsesmuligheder er mangfoldige. Mange
bruger det som almindelige postkort, som små
billeder eller til collager - pga. forsidemotivet,
som notepapir eller en slags post-it.

Idéfasen
HF som den kompetencegivende brik.
Da jeg gik i gang med at lave skitser til kortet,
tog jeg udgangspunkt i hvilken rolle FHF spiller
for mit eget uddannelsesforløb. Jeg lavede derfor
et kort med motiv af  et udsnit af  en tekst  lavet
som et næsten samlet puslespil hvor den sidste,
for forståelsen vigtige, brik manglede. Påskrif-
ten var: »FHF gir dig den brik du mangler«. For
det er jo det FHF er for mig og mange andre: en
kompetencegivende brik. Jeg syntes imidlertid
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Dea Maria Sand-
holdt fra 2C har
designet årets go-
card fra FHF.
I tilvalgsfaget de-
sign fungerer
fremstillingen af
skolens  go-card
som en opgave.
Go-card er et pro-
dukt der skal sætte
fokus på FHF i
ugen op til d. 15
marts som er den
officielle ansøg-
ningsfrist.

Af  Dea Maria 
Sandholdt
2C
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at budskabet var lidt for banalt så jeg ville lave
endnu et udkast.
Til det andet go-card var inspirationen en tekst-
kopi der havde opført sig underligt i kopimaski-
nen og af  uvisse årsager var kommet til at ligne
én tekst med den samme tekst mellem linjerne.
Fejlkopien fik mig til at tænke over begrebet ”at
læse mellem linjerne”. Det er for mig er noget
med at læse både det skrevne og det uskrevne,
og derved få en bredere indsigt og en dybere for-
ståelse af  en tekst. Det der på FHF og andre ste-
der også kendes som en analyse. Gennem ana-
lyse kan en tilsyneladende intetsigende og
uinteressant tekst »vokse« til at blive gribende
spændende og unik.

Den endelig løsning: Sexus og den
kumulerede frekvens
Jeg besluttede mig da for at lave et kort med to
»tekstlag«. Den ene tekst skulle være et udsnit
fra en matematisk tekst. For mig er en matema-
tisk tekst noget af  det mest dræbende men for
andre indbegrebet af  eventyr. Såfremt forståelse
og fascination hænger sammen giver det perfekt
mening! Den anden tekst skulle være et eksem-
pel på hvad en indforstået læser oplever i den
første tekst. Til dette formål ville jeg finde en
erotisk og sensuel tekst. Jeg fandt frem til en lit-

Inspirationen var en tekstkopi der havde opført sig un-
derligt i kopimaskinen og af  uvisse årsager var kommet
til at ligne én tekst med den samme tekst mellem lin-
jerne. Fejlkopien fik mig til at tænke over begrebet »at
læse mellem linjerne«.

Jeg syntes det var væsentligt at give et billede af
aktualitet og bestandighed
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adressen til højre på  kortet, lod jeg alle oplys-
ningerne stå midt på kortet. På den måde har
jeg bestemt hvilken funktion dette kort primært
har  fordi jeg har brugt det meste af  pladsen til
det jeg syntes var vigtigst: at læse påskriften
»Hvis du vil lære at læse mellem linjerne«, og infor-
mere kort om FHF samt om ansøgningsfristen.
Go-cardet var på gaden i ugen op til den 15.

Hvordan designer man et go-card

terær klassiker der ikke uden grund var revolu-
tionerende på sin tid nemlig Henry Millers
»Sexus«. Dernæst fandt jeg en tegning af  en ku-
muleret frekvens der selvfølgelig hører til i ma-
tematikken, men også i erotikken, idet den af-
billeder en voksende tendens, altså ligesom en
fallos. For at forstærke idéen og gøre lidt grafisk
arbejde valgte jeg at lade den matematiske tekst
og tegningen være sort, mens jeg gjorde Miller
teksten rød med en kødelig baggrundsfarve for
at underbygge kropsligheden. Så blev bestand-
delene samlet til et lag.
For at bryde med den traditionelle postkortbag-
side  hvor der er information om kortets oprin-
delse samt skriveplads til venstre  og linjer til

Da jeg gik i gang med at lave skitser til kortet, tog
jeg udgangspunkt i hvilken rolle FHF spiller for mit
eget uddannelsesforløb.

Jeg fandt en tegning af  en
kumuleret frekvens der

selvfølgelig hører til i ma-
tematikken men også i

erotikken idet den afbille-
der en voksende tendens,

altså ligesom en fallos.



Dea Maria Sandholdts
GO-card samt tidligere 

kort fra FHF.
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Da FHF’s lærere var på studietur i Rom, stod
Forum Romanum centralt på programmet.
Skolens senest ansatte historiker, Marianne
Weile, fungerede som kollegiets kyndige og
inspirerende guide on location. Inden da
havde Forum Romanum også været temaet
for direktør dr.phil. Jacob Isagers forelæsning
og lysbilleder da vi besøgte Det danske Insti-
tut. Forum Romanum fremstår som et
monument der i sig selv favner temaerne for
HF-Vinkler 2004: Rom og reform, dyd og dan-
nelse. Den følgende artikel gennemgår Forum
Romanums historie fra antikken til en vinter-
dag i januar 2004.

Gravlege, menneskeofringer og 
henrettelser

En kold og regnfuld eftermiddag i januar
2004. For første gang i næsten 20 år var
der faldet sne på de prægtige ruiner i

den evige stad. Da lærerkollegiet derfor krøb
sammen i den tidligere så stolte senatsbygning
på Forum Romanum, skulle man sætte sin indre
film i gang hvis man skulle gøre sig håb om at
visualisere de togaklædte romere promenere på
stræderne i magtens centrum.
Forum Romanum, det romerske torv, var i re-
publikkens Rom det religiøse, politiske, økono-
miske og juridiske centrum. Det var her myterne
havde udspillet sig i den glorværdige fortid. Sena-
tet holdt møder her, sejrsparaderne blev afholdt,
folkeforsamlingen trådte sammen, forretningsli-
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For første gang i
næsten 20 år var
der faldet sne på
de prægtige ruiner
i den evige stad.
Man skulle sætte
sin indre film i
gang, hvis man
skulle gøre sig håb
om at visualisere
de togaklædte ro-
mere promenere
på stræderne i
magtens centrum.

Af  Marianne Leth Weile
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vet blomstrede, og retssager blev afviklet. Man
levede og døde på Forum Romanum.
Arkæologerne har påvist at området har været
brugt som gravplads fra det 10. århundrede
f.v.t., og selv efter gravlæggelsernes ophør i 600-
tallet f.v.t., fyldte døden meget på Forum Roma-
num. Fornemme folk fik som oftest en form for
statsbegravelse på Forum, og som et led i grav-
legene underholdt man gerne med et par gladi-
atorkampe. Hvis man har set Russel Crowe i
»Gladiator«, ved man at gladiatorerne var slaver
som til tider kunne nyde en status som svarer til
nutidens store sportsstjerner. På republikkens
tid (ca. 509-27 f.v.t.) havde gladiatorkampene
imidlertid også en rituel funktion idet der var
tale om ofringer – af  mennesker vel at mærke.
Fra omkring år 100 f.v.t. blev gladiatorkampene
i højere og højere grad anvendt af  embeds-
mændene som et forsøg på at hverve stemmer
og indflydelse. Så fik den pågældende embeds-
mand afspærret hele Forum og opstillet midler-
tidige siddepladser. Kejser Augustus (27 f.v.t -14
e.v.t.) lod på et tidspunkt gladiatorerne kæmpe
mod vilde dyr. Han sendte i den forbindelse
3500 dyr i døden. 
De romerske magthavere brugte også Forum til
henrettelser. Den romerske historiker Livius (59
f.v.t.-17 e.v.t.) fortæller flere gange om krigsfan-
ger som blev ført til Forum for at blive pisket og
halshugget. Da Cæsar havde bekæmpet gallerne
i 46 f.v.t., klagede nogle af  soldaterne over at de
ikke havde fået deres retmæssige andel af  pen-
geuddelingen. De burde have holdt lidt lavere
profil, for da Cæsar hørte om det lod han dem

halshugge, hvorefter deres hoveder blev udstil-
let på Forum Romanum. Fra Augustus’ tid ken-
der vi til en historie om en bandeleder, som
havde huseret ved vulkanen Etna på Sicilien.
Geografen Strabo (64 f.v.t.-21 e.v.t.)fortæller om
hans straf:

»Ham så jeg blive sønderrevet af  vilde dyr
under en gladiatorkamp på Forum. Han var
blevet hængt op på et stillads der skulle fore-
stille Etna, og som var konstrueret således,
at det pludselig gik fra hinanden og faldt
sammen. Derved rutschede fangen lige ned
i et bur med vilde dyr der var anbragt under
stilladset til samme formål.«

Forum Romanum var imidlertid ikke blot død
og ødelæggelse. Her blev livet også levet.

Lærerkollegiet besøger Det danske
Akademi i Rom
Inden det forfrosne lærerkollegium nåede frem
til Forum Romanum hin januardag, havde vi
overværet en sand ”tour de force” udi det ro-
merske forums historie. Vi havde været så hel-
dige at få lov at kigge forbi Det danske Akademi

Vores kollega Annemarie Krarup havde
fået en aftale i stand eftersom hendes 
farfar, professor i klassisk filologi 
Per Krarup, var direktør på 
Det danske Akademi 1957-73
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på Via Omero i Rom. Vores kollega Anne Marie
Krarup havde fået en aftale i stand eftersom
hendes farfar, professor i klassisk filologi Per
Krarup, var tidligere direktør for akademiet
1958-1973. Det danske akademi i Rom er en sel-
vejende institution under kulturministeriet som
siden 1956 har haft til formål at bevare og vide-
reudvikle bånd mellem Danmark og Italien.
Det danske Akademi lægger hus til forskning,
studier og andre kulturelle aktiviteter inden for
videnskab og kunst, og den nuværende direktør,
Dr.phil. i klassisk filologi Jacob Isager, havde
denne formiddag afsat tid til en forelæsning in-
den for ét af  sine forskningsområder, Forum
Romanum.
Isager fortalte os om Forum Romanums histo-
rie fra antikken og helt op til vore dage. Selv
som ruindynge har Forum haft sin funktion i hi-
storien som symbol på »Imperium Romanum«.
I middelalderen fungerede Forum primært som

stenbrud, og selv om man i renæssancen »gen-
opfandt« antikken, rev man ruinerne ned eller
gravede dem op for at genanvende byggemateri-
alet i renæssancefyrsternes paladser. I århundre-
derne efter renæssancen lå Forum hen som
græsmark for kvæget, »Campo Vaccino«, men i
1800-tallet påbegyndtes, helt i tidens ånd, mere
systematiske udgravninger af  Forum. I de første
årtier gik man forsigtigt til værks. Det var en be-
kostelig affære, og man vidste ikke, om der ville
være sikker »gevinst« nedenunder. Efter Italiens
samling i 1870 tjente fritlæggelsen af  Forum til
at mindes nationens stolte fortid som verdens-
magt. Da Mussolini kom til magten ca. 50 år se-
nere, blev Forum igen en brik i et ideologisk
spil. Den fascistiske leder ønskede at lade det
prægtige antikke Rom genopstå ved siden af
den moderne by. Dette resulterede bl.a. i at et
helt boligkvarter på Forums nordøstlige side
blev revet ned da husene ifølge Mussolini hørte
til de forfaldsårhundreder der lå imellem hans
egen tid og antikken. Mellem dette område og
Forum anlagde Mussolini endvidere den store
paradevej Via dei Fori Imperiali. Gaden blev an-
lagt hen over kejsernes torve, og selv om der si-
den hen har været anløb til at fjerne vejen og
danne en slags arkæologisk park i området,
løber Mussolinis paradevej stadig gennem det
indre Rom. Gaden er i dag en hovedfærdselsåre,
og hvor det tidligere var nedrivninger der tru-
ede Forum, kommer den største trussel nu fra
bilernes forurening.

Artiklens forfatter on location 
-  omgivet af  lydhøre kolleger.
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71 havde man sandsynligvis rejst en midlertidig
træbue. Som triumfator, sejrherre, var det Ti-
tus’ pligt at lægge sejrens bytte for fødderne af
Jupiter, den mægtigste gud i Rom. Jupiter havde
til huse på én af  Roms syv hellige høje, Capitol-
ium. Triumftoget ville den dag i år 71 have be-
væget sig ind på Forum ad den hellige vej, Via
Sacra. De ville være blevet mødt af  en brølende
folkemængde som stolt hilste triumfatoren vel-
kommen hjem. Alle steder på sin vej mod Capi-
tolium kunne sejrsherren læse indskriften
SPQR, ”senatus populusque romanus”, det ro-
merske folk og senat. Triumfatoren spillede en
vigtig rolle den dag. I sin toga overstrøet med
stjerner og med ansigtet malet rødt var han
konge for en dag, og som sådan blev han binde-
ledet mellem det romerske folk og senat og gu-
derne. Ligesom man forud for krigen havde ud-
ført en række religiøse ritualer, skulle man også
efter krigen afslutte den med ritualer. Krig
bragte nemlig ubalance, og for at genoprette
denne balance var det nødvendigt at ofre gu-
derne byttet. For at sikre sig mod triumfatorens
overmod red en slave ved siden af  ham for med
jævne mellemrum at råbe ham i øret, at han
skulle huske han kun var et menneske. Den ba-
lance som romerne derved sikrede, kaldte de
»pax romanum« eller på det kosmiske plan »pax
deorum«, gudernes fred.

Et væld af  hellige steder
For romerne hang politik og religion uløseligt
sammen, og såvel statskulten som en række hel-
ligdomme hørte derfor naturligt hjemme på Fo-
rum Romanum. På pladsens østside lå eksem-
pelvis Regia, helligdommen for krigsguden
Mars og frugtbarhedsgudinden Ops Consiva.
Her hørte ypperstepræsten Pontifex Maximus
hjemme sammen med kalenderne, annalerne
og Mars’ hellige lanser som efter sigende be-
vægede sig når en krigsfare truede. Ved siden af
Regia lå det runde Vestatemplel som husede
kulten for den livbringende ild. I Vestatemplet
brændte den evige ild, og hvert år ved nytår den
1. marts hentede romerne ny ild fra Vestatemp -
let til ildstederne i de private huse. Kulten blev
varetaget af  seks jomfruer, vestalinderne, hen-
tet fra de fineste familier i Rom. Vestalinderne
tjente kulten i 30 år, og deres vigtigste opgave
var at passe den evige ild. Hvis man havde sløset
med ilden, kunne man se frem til piskeslag ef-
fektueret af  Pontifex Maximus. Langt alvorli-
gere konsekvenser fik det hvis vestalinden ikke
overholdt sit kyskhedsløfte. Hvis ikke hun var
heldig at blive frigivet, lød straffen på levende
begravelse. I givet fald ville den arme vestalinde
blive fulgt ud til området »Campus Sceletarus«
hvor der fandtes et underjordisk gravkammer.
Her ville hun blive muret inde med en ration
mælk, brød, vand og olie – derved blev sultedø-
den helt i overensstemmelse med ritualets for-
skrifter forlænget. Det var disse forhold til trods
et privilegium at være vestalinde. Deres leveom-
kostninger blev dækket af  staten, de måtte køre

Alle steder på sin vej mod Capitolium kunne
sejrsherren læse indskriften SPQR, ”senatus po-
pulusque romanus”, det romerske folk og senat.
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i vogn om dagen, de kunne benåde dødsdømte,
og ved gladiatorkampene og i teatre indtog de
hæderspladserne. Efter 30 år i kulten måtte de
forlade Vesta og gifte sig, men de fleste vestalin-
der valgte dog at blive.
Ud over vestalindernes tempel finder man også
resterne af  bl.a. Saturntemplet, Castortemplet
og Concordiatemplet. Saturn blev af  romerne
forbundet med agerbrug, frugtbarhed og vels-
tand, og den største fest i løbet af  det romerske
år var den for Saturn: »Saturnalia«. Festlighe-
derne startede den 17. december og strakte sig
over syv dage. Skoler og offentlige institutioner
lukkede, og efter et tidligt morgenbad iklædte
man sig lette klæder og festhuen »pileus«. Der
var masser af  mad og drikke, og under festen
var alle lige. Rollerne blev byttet om for en kort
stund: herren serverede for slaven som på sin
side kunne tale frit til herren. Man udvekslede
gaver, afholdt symposier med åndfulde samta-
ler, spillede ellers forbudte terningespil, og krig
og afstrafning kunne ikke finde sted under fe-
sten. Vor julefest er en efterkommer af  denne
saturnaliefest. 
I Forums sydøstlige ende lå templet for Castor
og Pollux. Sagnet fortæller hvordan de to
græske halvguder viste sig ved Juturnas kilde og
fortalte om romernes sejr ved Regillussøen i 499
f.v.t. Som tak herfor lovede romerne at bygge et
tempel for de to såkaldte dioskurer. Fremmede
guder fik ellers ikke lov til at få templer inden
for den hellige bygrænse, »pomoerium«. Vi ken-
der ikke meget til kultens egentlige formål, men
Castor og Pollux synes at have fungeret som en

slags hjælpere, for eksempel for sømændene på
havet. På skråningen op mod Capitolhøjen lå
templet for enighed, Concordiatemplet. Ifølge
traditionen blev templet rejst da patricierne og
plebejerne efter års stridigheder var kommet til
enighed i 367 f.v.t. Som i de fleste ruiner på Fo-
rum Romanum, er der dog sjældent rester fra
det første fundament. Kejserne har restaureret
og bygget om igennem tiderne, og senere i hi-
storiens løb er flere af  de antikke bygninger
kommet til at indgå som en del af  kristne kirker.
Der findes et væld af  hellige steder på Forum,
men ud over det politiske og religiøse liv fandt
der også en livlig handel sted på det romerske
torv – nøjagtigt som i alle andre anlagte byer i
det enorme romerske imperium. 

Forum for ludere, spradebasser og
rige borgere
På Forums langsider står ruiner af  de såkaldte
basilikaer. Fra tidlig tid foregik der al slags han-
del på Forum. Den romerske historiker Livius
fortæller os om en begivenhed hvor plebejeren
Verginius forsøgte at afværge et overgreb på sin
datter ved at gribe en kniv fra en nærliggende
slagterbod. Datteren var på vej til skole i et ta-
bernelokale på Forum. Tabernaerne var træbo-
der hvorfra man kunne købe alt, hvad hjertet
begærede- og altså også gå i skole. Efterhånden
som romerriget voksede, blev handlen med fø-
devarer flyttet væk fra Forum, og der blev byg-
get store basilikaer oven på de gamle træboder.
En basilika bestod af  en stor hovedhal med en
indre søjlegang i to etager. Hertil kom et ekstra
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smalt sideskib med endnu en søjlegang, og
foran ud mod Forum lå en toetagers søjlegang
med arkader. De store haller har været brugt til
retssager, penge- og varehandel og til at give ly
for større forsamlinger i tilfælde af  dårligt vejr.
Antikkens forfattere var ikke synderligt interes-
serede i sådanne trivielle ting som handel på by-
ens torv, men vi kan ud fra en række gravind-
skrifter danne os et billede af  arbejdslivet på
Forum. Gravskrifterne fortæller os både, hvad
afdøde hed, men også om vedkommende havde
været handlende i det ene eller det andet på Via

Sacra. Vi møder således honningsælgere, frugt-
og blomstersælgere, farvehandlere, fløjtesæl-
gere, parfumehandlere, metalstøbere, sten-
skærere, juvelerer, perlehandlere og et væld af
andre romere. 
Der har også været almindelig beboelse på Fo-
rum i republikkens tid. Disse huse rummede
som oftest særligt prominente personer, mens
indretningen i ét af  husene tyder på der har
været tale om et bordel. Forum har gennem
hele det romerske imperiums historie tiltrukket
folk af  enhver støbning. Romerne selv kaldte de

Forum Romanum
en kold og regnfuld

eftermiddag i 
januar 2004.
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folk, der hang ud på Forum for »Forenses«, og
Cato den Ældre (234-149 f.v.t.) foreslog faktisk
at brolægge Forum med spidse sten for at for-
hindre folk i at stå og drive den af. Omtrent sam-
tidig med Cato beskrev komediedigteren
Plautus livet på Forum Romanum på følgende
vis:

»Nu skal jeg vise dig hvor du lettest kan
finde de forskellige folk på Forum, så du
ikke behøver at ofre for megen energi på at
lede efter den type du eventuelt søger, den
slette eller pæne, den hæderlige eller slyng-
len. Mangler du en til at sværge falsk, gå hen
på folkeforsamlingspladsen, men er det en
løgner og en pralhals, prøv så Cloacinas hel-
ligdom. De rige, gifte ødelande, søg dem
nær basilikaen. Her står i øvrigt også ludere
om end noget afdankede og mænd, der gør
alt for penge. På fisketorvet finder man det
gastronomiske selskab, og på det nedre Fo-
rum promenerer de rige og velanskrevne
borgere. Men midt på ved kanalen lader de
rigtige spradebasser sig se. Ved Curtius’ sø
står de frække og veltalende med dårlige
hensigter som frejdigt taler ondt om andre
men er særdeles sårbare for sandheder selv.
Ved de gamle taberner mødes låntager og
långiver. Bag Castors tempel – tag dig i agt
for folk der. I Vicus Tuscus står bøsserne der
snor sig og gør sig lækre. I Velabrum står ba-
ger, slagter og sandsiger ...«

Med disse gode råd in mente begav de forfrosne
lærere sig ud på Forums regnvåde sten – og for-
satte over mod Collosseum hvor gladiatorernes
brøl og tilskuernes begejstrede råb stadig gav
genlyd i den prægtige bygning. Men det er en
helt anden historie.

Litteratur:
• Isager, J.: Forum Romanum og Palatin. Odense

Universitetsforlag 1977
• Isager, J.: Forum Romanum. Magtens centrum –

magtens symbol. Gyldendal 1983.
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Ingen tvivl om, at det var et europæisk
land,
vi besøgte, da vi var i Budapest, oven i

købet
et kerneeuropæisk land, idet det  historisk er en
del af  den verden, som blev styret fra Rom. Lige
nord for Budapest ligger resterne af  den by ro-
merne anlagde, og byens termalbade er grund-
lagt af  romerne – og videreudviklet af  tyrkerne,
men det er jo en anden sag. Det var måske såle-
des ikke mærkeligt, at både elever og lærere
nemt fandt sig til rette i byen. Ungarn er da også
ét af  de postkommunistiske lande, der stod for-
rest i køen, da der blev lindet på døren ind til det
forjættede EU.
I anledning af  denne forventede udvidelse af
EU blev der i 2002 udgivet en bog til undervis-
ningsbrug i samfundsfag med titlen: »Centra-
leuropæiske Forbindelser«. Her er et kapitel om
hvert af  de lande i Centraleuropa ( på de kanter
foretrækker man den betegnelse frem for »Øst-
europa«), der forventedes optaget ved forhand-
lingerne i København i slutningen af  året.
Forfatteren havde dog til sammenligning og
perspektivering valgt at beskrive et land, der i
hvert fald ikke var med i  køen, ja, end ikke var
på tale til at komme ind i venteværelset. Han
markerede hermed den opfattelse, at her går
grænsen!
For at undersøge nærmere, hvad der ligger bag
denne grænse, meldte jeg mig til et kursus for
historielærere om Ukraine, i Ukraine, i septem-
ber 2003. Da jeg søgte rektor om tilladelse her-
til, fik jeg svaret: »Ja, på betingelse af, at du skri-

Af  Bodil W. Smith
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Lektor Bodil W. Smith
som underviser i sam-
fundsfag og historie er
FHF’s centraleuropæiske
forbindelse. Hun har i
mange år sammen med
kolleger arrangeret stu-
dierejser til Østeuropa
og Rus land for eleverne,
f.eks. den til Ungarn
som er beskrevet andet-
steds i HF-Vinkler 2004.
I efteråret 2003 var hun
selv på kursus i Ukraine.
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ver en artikel til  HF-Vinkler«. Den betingelse er
jeg altså i gang med at opfylde, og samtidig kan
jeg jo forsøge at svare på spørgsmålet: Ligger
grænsen for den romerske (europæiske?) verden
netop mellem Ungarn og Ukraine? Er Ukraine
en vestligt orienteret nation?

Er Ukraine overhovedet en nation?
Ukraine er jo en helt ny stat, et resultat af  Sov-
jetunionens opløsning ved udgangen af  1991.
For os kan det ligne et postulat at tale om en na-
tion, men i Ukraine er man ikke i tvivl, og den
lange historie om ukrainsk historie skrives (om)
med stor energi. En fælles historie er nødvendig
for skabelse af  nationalstaten Ukraine. Friheds-
monumentet på den centrale plads i den vest-
ukrainske by Lviv, (tidligere Lvov på russisk,
Lwow på polsk og Lemberg på tysk) er et vid-
nesbyrd om det. Forsøget på at fjerne et drabe-
ligt monument øst for Lviv for kommunisternes
sejr over nationalistukrainerne i 1920 er udtryk
for det samme. Det har dog vist sig at være en
umulig sag. Så meget beton er det forankret
med. Men hvorfor ikke tænke omvendt: Monu-
mentet står som et vidnesbyrd om, at der i årene
1918-1920 faktisk var nogle nationalistiske ukra-
inere. Med omvendt fortegn i forhold til monu-
mentets oprindelige mening kan det bruges
som bevis på, at der findes  - og fandtes en ukra-
insk nation.

Er Ukraine en demokratisk stat?
På papiret, jo. Det skal den ukrainske nation jo
være, hvis den skal ind i ovenfor nævnte vente-

værelse. Der afholdes valg, der er flere parter at
vælge imellem o.s.v.
Men der er meget, der peger i den modsatte ret-
ning. Mediedækningen af  politik er stærkt ten-
dentiøs. Kritiske journalister forsvinder.
Den ledende oppositionspolitiker , tidligere og
måske fremtidig præsidentkandidat, socialist-
partiets Oleksandr Moroz, kunne ikke mødes
med os uden sin livvagt. Under hele mødet sad
en hyperopmærksom ung mand bag Moroz
med front mod os.
Til gengæld kunne vi ikke se tegn på en Stalin-
agtig personkult af  præsident Kuchma.
På gaden i Kiev så vi en formiddag en mindre
forsamling, bestående af  ældre i slidt tøj, nogle
af  dem med talrige dekorationer og med røde
faner. En rest af  det gamle kommunistparti?
Dem kommer ikke til at høre mere til – ikke i
Ukraine.

Er Ukraine et europæisk land?
Tilhører Ukraine den samme civilisation som
vi?
Ukraines officielle opfattelse er et JA. Landet
har et samarbejde med NATO og søger officielt
om at blive medlem af  EU. Også Ukraine ligger

Det var lidt af  en tidsrejse tilbage i tiden. 
Sovevognene var fra sovjetisk tid, ja, formentlig 
fra langt tilbage i sovjettiden. Det høflige personale
hyggede om os og serverede te fra samovaren der
blev holdt varm af trækul.

Der er en gr  nse
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i Centraleuropa, ikke i Øst-
europa.
Men hvis religion udgør en
væsentlig del af  civilisati-
onsbegrebet, er det tydeligt,
at grænsen mellem den
vest- og den østkristne civili-
sation går lige ned gennem
Ukraine. I både Odessa og
Kiev ses overalt tydelige
tegn på et samfund, hvor
den ortodokse kristendom
spiller en meget stor rolle.
Mange mænd færdes klædt i
præstedragter på gaden,
også unge mænd, og i kir-
kerne er der stuvende fuldt
af  mennesker, der aktivt del-

tager i gudstjenesten, også en almindelig hver-
dagsformiddag. Hvordan har denne religiøse
kultur kunnet overleve i flere menneskealdre? I
Lviv, der først efter 2. Verdenskrig blev indlem-
met i Sovjetunionen, er vi tydeligvis i det gamle
Centraleuropa – i den habsburgske kultur.

Er Ukraine så en slyngelstat?
Hvis omfattende korruption er en hindring for
at komme med i EU, så varer det længe, før
Ukraine bliver kandidatland. Det var formentlig
ikke Ukraines skyld, at 18 ud 29 kufferter ikke
kunne udleveres ved ankomsten (de var blevet i
Prag), men det var en ukrainsk oplevelse, at de
ikke kunne udleveres, da de endelig ankom afte-
nen efter, uden at det kostede bestikkelses -

penge.
Der er ingen tvivl om, at Ukraine ikke i øjeblik-
ket hører til det pæne selskab. Måske er det der-
for, at Ukraine ikke kan tillade sig at se bort fra
de venner, der trods alt melder sig. Vi delte den
ene nat i Kiev hotel med ca. 200 soldater fra det
israelske luftvåben. Dette store kontingent var
på rundrejse til steder knyttet til Holocaust og
havde deltaget i en overflyvning over Aus-
chwitz, en gestus, der ikke havde været populær
i Polen. Hotel Rus i Kiev ville have været et
glimrende mål for en terrorbombe.
Slyngelstat? Svaret er ikke klart. Vi, der deltog i
kurset, vil med spænding følge Ukraines udvik-
ling. Især er det spændende at se, om præsident
Kuchma vil rette sig efter  forfatningens ord om,
at der skal være præsidentvalg i år. Hvis ja, på
hvilke vilkår? Vil han selv finde en mulighed for
at genopstille (imod forfatningens ord) eller fin-
der han en »stråmand?« Eller et påskud for ikke
at afholde valget? Eller afholdes det efter devi-
sen: »Det er ikke vigtigt, hvordan folket stem-
mer, men hvem der tæller stemmerne op«.

Er der, trods alt, grund til optimisme?
Vi så megen fattigdom, vi så et gammeldags
land med hestetrukne kærrer og manuel kartof-
feloptagning. Vi så samtidig dyre vestlige biler
og mærkevarebutikker, hvor et par sko koster to
til tre månedslønninger for en almindelig offent-
ligt ansat ukrainer. Vi blev fortalt, at ingen sulter
i Ukraine, og det kan godt passe. Fødevareforsy-
ningen sikres i høj grad via den intensive dyrk-
ning i private havelodder, som i september bug-

Der er en gr  nse
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nede med frugt og grønsager. Det kæmpe-
mæssige marked i Odessa – og det var kæmpe! –
havde en overflod af  friske fødevarer, bl.a. fisk i
fremragende kvalitet (men vestlige sundheds-
myndigheder ville være skredet ind på stedet).
På EU’s kontor i Kiev fik vi den vurdering, at der
grund til håb til fremtiden. Et vågnende civil-
samfund er på mange områder ved at gøre sig
gældende, og de mange borgergrupper og inter-
esseorganisationer vil ikke kunne fejes til side.
De klaner, der i øjeblikket sidder ved magten,
udgør ikke nogen homogen gruppe, og det er
forventeligt, at de vil løbe ind i interne stridig-
heder.
Et eksempel på en græsrodsbevægelse fik vi
præsenteret ved mødet med den ukrainske hi-
storielærerforening. Formanden for afdelingen i
Lviv havde besøgt Danmark og deltaget i en hi-
storielærerkonference i 1996, og siden var det
lykkedes denne ildsjæl at starte en ukrainsk hi-
storielærerforening, nu med afdelinger flere ste-
der i landet. Det var denne forenings afdelinger
i Lviv og Kiev, der havde været kursusarran-
gørerne behjælpelige med at finde kontakter og
arrangere møder. Netop kontakten med de hi-
storielærere, vi traf  begge steder, er med til at
moderere svaret på spørgsmålet, om Ukraine er
en slyngelstat. Jo, måske, men formentlig ikke
så længe. Vi rejste derfra med en vis optimisme
– måske præ get af, at det sidste møde, vi havde,
var med historielærerne i Lviv.
Kurset bragte deltagerne til Kiev, Odessa og
Lviv, og da Ukraine er et meget stort land, på
størrelse med Frankrig, blev vi transporteret

rundt med nattog mel-
lem disse byer. Det var
lidt af  en tidsrejse til-
bage i tiden. Sovevog-
nene var fra sovjetisk
tid, ja, formentlig fra
langt tilbage i sovjetti-
den. Det høflige per-
sonale hyggede om os
og serverede te fra
samovaren, der blev
holdt varm af  trækul.
Der var en spisevogn
længere fremme eller
bagud, men kun de al-
lerfærreste vovede sig
ud på turen fra den
ene vogn til den an-
den, da togstammen
foretog sig de vold-
somste slingreture. Helt utroligt, at vi ikke blev
kastet ud af  vore køjer!
Jo, Ukraine er meget langt væk i næsten enhver
forstand, og der er en grænse, men ukrainerne
er på vej – og grænser kan flyttes.
Hvad med en studietur til Ukraine?

Der er en gr  nse
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EVA-udvalget der evaluerer FHF består af
Kjeld Arne Hansen og Lone Nøhr Hansen 

Det 10. evalueringsprojekt

Udover de mange pædagogisk/fagligt
in-

spirerede eller bekendtgørelsesbe-
stemte

evalueringer er der på FHF siden foråret 1999
gennemført en række af  større evalueringspro-
jekter af  det vi lokalt kalder »EVA-udvalget«. 
Denne proces tog start i et ministerielt pålæg fra
1998 til samtlige skoler  om at beskrive og eva-
luere egen indsats med henblik på at udvikle,
styrke og synliggøre skolens indsats og resulta-
ter.
EVA-udvalget som er nedsat direkte under Rek-
tor arbejder under et kommissorium der inde-
bærer at Pædagogisk Råd (eller dele heraf ) og
Elevrådet inddrages og får lejlighed til at foreslå
tilføjelser, rettelser eller kommentarer i den en-
delige rapport.
Som det fremgår af  den efterfølgende korte
oversigt over EVAs rapporter, har udvalget be-
skrevet og evalueret næsten alle tænkelige sider
af  denne skoles aktiviteter (faglig/pædagogisk
forhold såvel som forhold der har med arbejds-
miljøet at gøre). 
Vi har i EVA  gennemført ni sådanne større eva-
lueringsprojekter som historisk kronologisk
omhandler:  tysk, idræt, studievejledning, gram-
matikkursus, historie, blokdag, dansk,  projekt-
uge, matematik og brugertilfredshed med sko-

M
A
T

E
M

A
T

IK
E
V

A
LU

E
R

IN
G

E
N

Af  Kjeld Arne Hansen

Faget matematik 
elskes måske ikke
af alle elever, men
accepteres og aner-
kendes som en 
vigtig del af  den
samlede HF-ud-
dannelse
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lens SU-administration. 
I skoleåret 2002-03 blev det besluttet at mate-
matik var næste fag i evalueringsrækken.
Fokus sattes på matematik fællesfag, eftersom
dette er niveauet for de fleste. De som ved stu-
diestart valgte matematik på højt niveau (A) er
således ikke omfattet af  undersøgelsen
Denne afgrænsning kan naturligvis anfægtes,
men det der for evalueringsprojektet har været
afgørende er at få belysr matematik for de mange
på HF.
Vi håber derfor at evalueringsprojektets resulta-
ter vedrørende matematik fællesfag vil kunne
udnyttes også under den ny reforms vilkår.

Den to-strengede procedure
Efter at faget var udtaget fulgtes den frem-
gangsmåde/procedure der har været anvendt si-
den starten på det overordnede evalueringspro-
jekt.

Den berørte faggruppe får på grundlag af
skitse til spørgeskemaer ( lærer og elev) mulig-
hed for skriftligt og mundtligt at bringe nye ele-
menter ind i undersøgelsessammenhængen og
naturligvis at komme med forslag til rettelser.
Besvarelsen af  skemaer sker efter den to-stren-
gede model idet lærere udfylder et separat
skema og eleverne deres. Sammentællinger og
tabelværk m.v. foretages af  analyseinstituttet
I&A Research A/S som vi har haft et nyttigt
samarbejde med gennem flere år.
Den anvendte metode er at  analysere de to

vinkler hver for sig og efterfølgende – i det rele-
vante omfang – krydse (»parre«) i den afslut-

tende del.
Produktet præsenteres herefter i skriftlig form
for begge grupper i seancer ledet af  rektor og
kommunikeres  i skolens årsskrift HF-Vinkler.
Rapporten lå færdig i november 2003, og vi skal
i denne artikel præsentere de centrale resultater
heraf.

Signalement af  matematiklæreren 
– og af  dennes elev
Indledningsvis kan signalementet af  matema-
tik-underviseren på FHF se således ud:
Hovedparten af  fagets undervisere har under-
vist på HF i  mere end 20 år. Matematikkollegiet
har således en  overordentlig lang erfaring i un-
dervisning af  kursister i matematik på HF!
HF-uddannelsen blev som bekendt oprettet ved
lov i 1967 som et tilbud primært til de mange
som ikke havde fået tilbud om en gymnasial,
kompetencegivende uddannelse.
I de første mange år var den typiske HF-elev
derfor en person der i en række år havde været
beskæftiget på arbejdsmarkedet, men som da
havde fået en mulighed for at følge sine interes-
ser, evner og ambitioner. I dag er vores typiske
elev en person  på mellem 20 og 21 år som gen-
nemsnitligt har forladt Folkeskolen for 4-5 år si-
den og som har påbegyndt, men ikke sluttet et
forløb i gymnasiet, HG eller lignende og  måske
har været på efterskole,  udlandsrejse eller haft
diverse jobs.
Men hvad er egentlig den moderne elevs »mate-
matik-profil«?  Hvad kan han/hun når de star-
ter?
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Ansøgernes »matematik-profil«
Matematikkollegiet er ikke særlig imponeret af
den nye elevs faglige niveau: Til spørgsmålet
om i hvilken grad man var tilfreds med de nys-
tartede HF’ers faglige niveau i matematik sva-
rede: 2 »i nogen grad«, 1 »i ringe grad« og 1 »slet
ikke«.
Nogle tal  fra Undervisningsministeriet kan må -
ske være interessante i denne sammenhæng:
Undervisningsministeriet har valgt at offentlig-
gøre karakterer. Hvis man derfor besøger mini-
steriets side kan følgende oplyses om  det bag-
land vi optager elever fra:

Screening af  alle 1.HF’ere
Inden for den optagne gruppe er der store
spring i kvalifikationer og forudsætninger. Sko-
len har derfor i de senere år foretaget en såkaldt
screening af  de optagne. En sådan screening gi-
ver i princippet mulighed for at indregne det
konkrete holds faglige status i den første tilret-
telæggelse af  undervisningen. Der er tale om en
formalisering af  en på forhånd  eksisterende
praksis og derfor ikke om en egentlig nyska-
belse. Det er derfor ikke særligt mærkeligt at
matematiklærergruppen ikke tillægger  scree-
ning en selvstændig relevans
Vi udlagde i undersøgelsen af  matematik for-
skellige  pejlelinier med henblik på at få præcise-
ret den nye kursists »faglighed«:  En af  disse var
»fornemmelsen for brøker«: 

Tabel:
KARAKTERGENNEMSNIT I MATEMATIK FOLKESKOLENS 9. OG 10.KLASSE 2002 
De af  Undervisningsministeriet offentliggjorte tal er her opstillet for Københavns Kommune og for
Frederiksberg Kommune og sat i forhold til landsgennemsnittet.

Mat.skriftlig Mat.mundtlig

9. kl. 10. kl 9. kl. 10. kl.

Hele landet (folkeskoler) 7,8 6,2 8,3 7,2

Københavns Kommune 7,2 5,9 8,2 7,0

Frederiksberg Kommune 7,5 5,6 8,4 6,4

Hele landet (frie grundskoler) 8,0 6,7 8,5 7,5

Tallene for Frederiksberg Kommune 10. klasse er Tre Falke Skolen.            Kilde: Undervisningsministeriet

Hovedparten af  fagets undervisere har under-
vist på HF i  mere end 20 år. Matematikkolle-

giet således en  overordentlig lang erfaring i
undervisning af  elever i matematik på HF!
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Fornemmelsen for brøker
Spørgsmål 36:
Kunne du, da du startede på FHF, huske at
regne med brøker?

Antal Pct.
I meget høj grad 5 4 5%
I høj grad 4 12 14%
I nogen grad 3 33 38%
I ringe grad 2 18 21%
Slet ikke 1 16 19%
Ved ikke - 1 1%
Ubesvaret - 2 2%
I alt 86 100%

Evaluering af  Matematik. Frederiksberg HF-kursus
I & A Research A/S

Her svarede lidt under hver femte (19%) næsten
ubetinget ja, medens 38% tog forbehold, og
40% meldte helt pas.
Den anden pejlelinie vi anlagde var koordinat-
systemer, hvor vi spurgte om man havde arbej-
det med dette i Folkeskolen (”haft”), og om man
ved kursusstart kunne huske/bruge denne
eventuelle viden:

Koordinater? Haft (%) Husker (%)
Meget høj/høj grad 52 39
Nogen grad 31 34
Ringe grad 3 14
Slet ikke 3 9
Ved ikke 6 2
Ubesvaret 3 2

I rapporten konkluderede vi (måske lidt ufint)
at der er tale om et ikke ubetydeligt tab af  hu-
kommelse!
Er så disse pejlinger et rimeligt grundlag for vi-
dere analytiske udledninger? Et sobert svar
herpå beror naturligvis også på andre variabler,
men vi mener her at se et tydeligt mønster: at
vores elever har oplevet om ikke et hukommel-
sestab så dog:  en erkendelse af  usikkerhed om
elementære størrelser i faget når de møder til
undervisningen i matematik på FHF. Dette be-
tød dog ikke at de nye kursister i større omfang
tog imod tilbudet om et »genopfriskningskur-
sus« i matematik, idet 69% undlod!  Den om-
talte erkendelse er måske også kommet senere.
Det vil senere fremgå at undervisningen i mate-
matik på skolen uagtet ovennævnte måske lidt
pessimistiske vurderinger medfører at det ende-
lige output demonstrerer en  endog meget syn-
lig og god fremgang  for de fleste i faget mate-
matik i forhold til indgangsniveauet.

Arbejdsformer og medindflydelse
i matematik
I matematik arbejdes der primært med klasse-
undervisning, par-arbejde og individuelt ar-
bejde. Der er når kursisterne spørges tale om en
ikke ubetydelig grad af  lærerstyring, men på
den anden side udtrykker kursisterne også  højt
mål af  tilfredshed med form og demokrati:
Og når det gælder elevernes opfattelse af  det
faglige udbytte svarer et stort flertal (69%) at de
er meget/nogenlunde tilfredse (kun 14% ud-
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trykker manglende tilfredshed). Endvidere er
71% tilfredse med lærerens indsats som pæda-
gogisk formidler. Elevernes forberedelsesmæs-
sige indsats pr. gennemsnitstime er ikke vold-
som stor: 51% bruger max. 15 minutter pr.
time.
Egen indsats eller ikke: Elevernes måske største
cadeau til faget (og dets undervisere) er deres
besvarelse med hensyn til bevarelse af  matema-
tik som obligatorisk fag på HF:

Spørgsmål 31:
Det er godt, at matematik er obligatorisk

Antal Pct.
Helt enig 5 35 41%
Enig 4 13 15%
Hverken enig 
eller uenig 3 12 14%
Uenig 2 7 8%
Helt uenig 1 17 20%
Ved ikke - 1 1%
Ubesvaret - 1 1%
I alt 86 100%
Gennemsnit 3,50
Usikkerhed (95%) 0,34
Spredning 1,58

Evaluering af  Matematik. Frederiksberg HF-kursus. 

KLASSE- LÆRER- ELEV- PAR- GRUPPE- INDIVI- PROJEKT BLOK ANDRE
UNDERVIS OPLÆG OPLÆG ARBEJDE ARBEJDE DUELT RAPPORT DAG (1) FORMER

MEGET
TILFREDS 13 16 5 9 3 17 3 8 3

TILFREDS 38 37 14 22 20 34 17 15 13

NOGENLUNDE
TILFREDS 34 14 23 28 22 28 27 15 21

UTILFREDS 7 13 5 3 8 7 6 3 1

MEGET

UTILFREDS 3 2 2 2 5 0 3 0 1

VED IKKE 1 5 13 9 9 1 8 10 17

UBESVARET 3 13 38 26 33 13 35 48 43

I ALT 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1): Kun et enkelt hold havde mulighed for blokdag. Blokdag betyder at der undervises i ét fag dagen igennem
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I & A Research A/S

56% mener klart at matematik skal være obliga-
torisk og som bekendt blev faget  også i den nye
reform bevaret. Eleverne på FHF har som det
fremgår af  efterfølgende melding aktuelt tillid
til den faglig/pædagogiske indsats, idet knap
30%  ønskede at vælge matematik på tilvalgsni-
veau.
Vi ved ikke i skrivende stund om hvor mange
der så gjorde dette – eller om hvordan det gik.
Vi ved derimod hvordan den undersøgte grup -
pe klarede sig til eksamen i juni 2003 i faget ma-
tematik:
Disse gennemsnit siger måske ikke så meget i
sig selv men kan sammenlignes med eksamens-

resultaterne på landsplan:
1hf  1hf  

Fællesfag, Fællesfag, 
Mundtlig Skriftlig 
eksamen eksamen 

Matematik Matematik

Alle skoler 7,3 6,7
Amtskommunale 7,4 6,7
Selvejende private 7,2 6,6
UM Hjemmeside

Sammenlignet må det siges at eleverne på FHF i
matematik fællesfag har klaret sig godt idet de

Matematikeksamensresultat 2003 - FHF
Vi har fra Undervisningsministeriets side lånt disse oplysninger:

Klassetrin og niveau mv., Linie, Køn, Institution: Frederiksberg HF-Kursus. 
Fag: Matematik. Nøgletal: Gennemsnit

HF

Drenge Piger Drenge og piger

1hf Fællesfag, Mundtlig eksamen Matematik 7,5 8,0 7,8

1hf Fællesfag, Skriftlig eksamen Matematik 7,6 7,1 7,3
Kilde : Kilden til karakteroplysningerne er de års- og prøvekarakterer, som skolerne har indberettet 
til Undervisningsministeriet efter sommereksamen 2003. 

Matematikeksamensresultat 2003 - hele landet



84 matematikevalueringen

ligger markant over landsgennemsnittet! 
Og som det ses også godt i forhold til det lokale
område hvor vi primært optager elever fra. Lidt
storladent formuleret: FHF modtager størstede-
len af  sine elever fra Københavns og Frederiks-
berg kommuner, hvor karaktergennemsnit i  9.
og 10. klasse ligger under landsgennemsnit,
men afleverer elever der ligger klart over gen-
nemsnit på hf-fællesfags niveau. På den plads
der var stillet til rådighed har det naturligvis
ikke været muligt at omtale alle elementer i eva-
lueringsrapporten. Men det væsentligste som
skal stå på tavlen er: Matematik på FHF  funge-
rer endog ganske godt: Faget matematik elskes
måske ikke af  alle elever, men accepteres og an-
erkendes som en vigtig del af  den samlede HF-
uddannelse, og over en trediedel af  årgangen
»02/03« ønskede  faget som tilvalg eller havde
valgt matematik på højt niveau.

1hf  1hf  
Fællesfag, Fællesfag, 

Gennemsnit Mundtlig Skriftlig 
eksamen eksamen 

Matematik Matematik

Frederiksberg 
Kommune (alle skoler) 7,6 7,0
Københavns 
Kommune (alle skoler) 5,8 5,3

Matematikeksamensresultat 2003
København og Frederiksberg
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Ikke alle elsker matematik, men
alle kan få brug for sandsynlig-

hedsregning ved FHFs årlige 
casinofest.



86 hemmelige cabaret

Danseskoene hænger stadig på knagen

Det er efterhånden en del år siden de
har

været fremme i forbindelse med
FHF’s
årlige cabaret.
Vi kan godt lave cabaret uden dans, men i år var
der nu alligevel en hel del ting, der var anderle-
des end de plejer at være.
For hvorfor var det lige at cabareten  kom til at
hedde den hemmelige cabaret?
Og hvordan kunne det gå så galt at den var te-
maløs?
Det har den alligevel aldrig været før: Vi har
gennem årene haft temaer om soulmusik, Beat-
les og dansk rock. Vi har foretaget en musikalsk
tidsrejse fra middelalderen til nutiden. Vi har
spillet 70’er disco og danset hippiedanse til 60’er
musik. Ja, vi har sågar lavet en cabaret der hand-
lede om grønt udslet....
Og så sker der bare noget helt andet i år. Et sam-
mensurium af  forskellige stilarter og genrer
(ikke ligefrem noget der huer en musiklærer).
Ja, vi havde sågar en historiefortæller på scenen.
Men det lykkedes altså alligevel for det sprag-
lede cabaret-kludetæppe at komme ud over
kanten – selvom der hverken var dansepiger i
front eller fællestema på tapetet.
Koret og bandet klarede sagtens at få kogt en so-
lid musik-sovs med diverse eksotiske krydderier
og avancerede smagssammensætninger af  de
forhåndenværende søms råvarer.

Disconumre om kvinders behov...
h
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Af  Annemarie Krarup

Koret og bandet 
klarede sagtens at få
kogt en solid musik-
sovs med diverse 
eksotiske krydderier
og avancerede smags-
sammensætninger af
de forhåndenvær-
ende søms råvarer.
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Den sammenkogte gryderet spændte fra en
jazzet genbrugssag: »Nevertheless«, som til-
valgseleverne blandt kormedlemmerne stod
for. Over heftige reggaerytmer i »No Woman,
No Cry« med Ali og
Michelle (begge tilv-
algselever) i front som
forsangere. Videre til
vores lille dis-coafde-
ling – specielt for kvin-
der som ved præcis
hvad de vil og ikke vil
have: »Hot Stuff« –
sangeren vil gerne
have en vild mand
med hjem. »Enough Is
Enough« der tværti-
mod handler om en
kvinde der vil have sin
mand til at gå sin vej
og på ingen måde pakker sit budskab ind i di-
plomatiske høflighedsfraser.
Det tema går igen i »I Will Suvive« – i dette
nummer var Christina i front som forsanger. I
»Money, Money, Money« ved hovedpersonen
bestemt også hvad hun går efter – nemlig det,
der ligger i titlen. Helst vil hun finde sig en rig
mand, men hvis det glipper er der jo altid ca-
sinoet som mulighed.
Endnu et nummer i disco-afdelingen med
Susanne fra tilvalgsholdet som solist – »Blame it
om the boogie« – var også det eneste af  disco-
numre der ikke handlede om forskellige kvin-
ders behov...

De sidste ingredienser i den hemmelige sam-
menkogte cabaret-ret var dels et meget fint
nummer som Lukas har komponeret, og som
han sang med guitar og basledsagelse: »Hem-

melig Nummer«.
Og så det indslag der gjorde cabareten til noget
helt andet end den plejer at være; fortællingen
om drømmespiseren og prinsessen der ikke
kunne sove. Fortalt meget levende og så hele sa-
len grinede og jublede af  Aske fra musiktilvalgs-
holdet.
Som altid når skolens kor og band optræder var
salen en aktiv medspiller; der blev krævet to ek-
stranumre – og de blev leveret af  de utrættelige
og musikalske medlemmer af  kor og band i ca-
baret 2004.

Og så sker der bare noget helt andet i år. Et sam-
mensurium  af  forskellige stilarter og genrer (ikke
ligefrem noget der huer en musiklærer). Ja, vi
havde sågar en historiefortæller på scenen.
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IN MEMORIAM 
CHRISTIAN NILSSON 1944-2003

Midt i det forløbne skoleår mistede FHF en af  sine lærere.
Den 22. november 2003 døde lektor Christian Nilsson.
Han var cand.mag. i engelsk og fransk og blev ansat ved
Statens HF-kursus, som vi hed dengang, i 1975.
Christian Nilsson havde en fremragende sangstemme, og
både engelske og franske sange var en  del af  hans under-
visning. Han var specielt interesseret i USA’s politiske for-
hold og holdt sig ikke mindst i forbindelse med præsident-
valgene altid helt up to date gennem aviser og tidsskrifter.
På lærerværelset tog han gennem årene mange initiativer
til lærersamvær uden for skolen, f.eks. til tennisklubben
og vinklubben.
Christian Nilsson senere år var præget af  sygdom og mod-
gang, men tidligere elever og lærerkollegiet mindes hans
munterhed og joie de vivre.

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt.   
(1.Kor.13,12.)



Kirsten A. Andersen Jan Andreasen, st.vejl., Berit Baklid Peter Bro,lektor, billedk.
lektor, matematik lektor, historie, samf. lektor, engelsk design,int.studielektor 

Nicolette Brun-Hansen Finn Bønsdorff Daniel Christensen Torben Christensen René Dobrosielski
lektor, dansk/historie rektor, samf./fransk. insp., lektor, rel/fy/data lektor, idræt/biologi skolebetjent

Anne Dorte Fridberg Dorte Hammelev Johnny Hansen Kjeld Arne Hansen Lise Hansen, insp.,
adjunkt, dansk/engelsk lektor, biologi skolebetjent st.vejl., lektor, hist/samf lektor, tysk/sp.

Robert Ellis Finn Eriksen Susanne Elsgaard Jette Falk Vibeke Fengers, insp.,
lektor, engelsk lektor, dansk, fransk sekretær, su-medarb. årsvikar, billedkunst engelsk/religion/psyk.
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Lone Nøhr Hansen Ole Skov Hansen Anders Stav Hansen, Maria B. Hassenfeldt Peter Hogg
lektor, hist./idræt lektor, fysik/mat årsvikar, geografi lektor, religion/psyk. årsvikar, engelsk

Jacob Jensen Mogens Jensen Tom Jensen Mette Jeppesen Margaret Johannesen
årsvikar, musik lektor, dansk/samf. rengøringsassistent sekretær rengøringsassistent

Ülker Jørgensen Hans Kargaard Kirsten Knudsen Annemarie Krarup Rolv Kvisgaard
rengøringsassistent st.vejl., lektor, dansk lektor, matematik lektor, mu/id/psyk. lektor, matematik

Otto Leholt Anders Lundsgaard Claus B. Madsen Ingrid Megyessi Poul Kielsgaard Nielsen
lektor, geo./hist. lektor, fysik/kemi pæd.kand., hist/samf lektor, tysk bibliotekar



Johan Smith Bodil W. Smith, st.vejl., Emil Sonne Lotte Stuhr Merete Bagger Sørensen
lektor, matematik lektor, hist./samf. årsvikar, idræt lektor, dansk/billedk. pæd.kand., da./fransk

Henriette B. Nissen Henrik Næsted Christine Boch Pedersen Mikkel Bloch Pedersen Regin Pindstrup
årsvikar, engelsk årsvikar, filosofi årsvikar, fransk adjunkt, samf./hist. årsvikar, fysik/kemi/bio.

Cecilie G. Preuss Ole Rasmussen Helle Schiellerup Kirsten Seitzmayer Kirsten Skjøtt-Larsen
årsvikar, samfundsfag lektor, dansk/psyk. lektor, engelsk pæd.kand., engelsk lektor, tysk/spansk

Teresa Thomsen Sevgi Tireli Abdoullaye Traore Eddie Unglaub Peter Braams Valore
sekretær, FHFs fotograf rengøringsassistent rengøringsassistent boginsp., lektor, tysk adjunkt, dansk/tysk



Eksterne medlemmer af skolebestyrelsen

David Jensen, formand Lis Andersen Jan E. Jørgensen Leif Bjørn Sørensen Lars Øgendal, lektor
Konsulent, Dansk kontorchef form. for Børne- og reg. revisor Den kgl. Veterinær- 
Arbejdsgiverforening Københavns Universitet Undervisningsudvalget og Landbohøjskole

i Frederiksberg Kommune

Marianne Weile Henry Vest Marianne Villumsen Lene Wittrup Jensen Ulla Wogensen, lektor,
årsvikar, hist./religion pæd.kand., fysik/kemi lektor, biologi årsvikar, religion int.studielektor, da/id.

Inger Worsøe Henrik Østergaard
lektor, dansk/historie årsvikar, idræt/mat.
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Kaffe
Den klassiske afslutning på et måltid.
Ordet kommer fra det arabiske
qawah, som i begyndelsen betød vin.
Men da religionen forbød muslimer
at drikke alkohol, blev kaffe erstat-
ningsdrikken, som også overtog vi-
nens navn. Araberne førte kaffen til
Tyrkiet, og derfra kom den til
Venedig i midten af  1600-tallet. Det
arabiske kaffemonopol blev forøvrigt
brudt år 1600, da smuglere førte kaf-
febønnen ud af  havnen i Mocha. Det
lykkedes hollændere at stjæle kaffe-
planten i 1690 fra Mocha, som de
plantede i deres koloni Java. 


