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Nyt fra gymnasiet
SG igen i toppen

Før sommerferien tog vi afsked med en
studenterårgang, der igen satte rekord
med hensyn til eksamensgennemsnit.
Årgangens resultat blev imponerende
8,2 – markant højere end landsgennemsnittet på 7,4 og klart det bedste blandt
samtlige provinsbygymnasier. Resultatet
placerer Silkeborg Gymnasium på en syvendeplads i Danmark kun overgået af
nogle storbygymnasier med et særligt rekrutteringsgrundlag, herunder et par små
private gymnasier i hovedstadsområdet.
Men kvalitet kan ikke måles alene på
karaktergennemsnit. Der er også andre
parametre – ikke mindst elevtrivsel, og
bortset fra, at trivsel og resultater hænger sammen, er det et mål i sig selv at
skabe trivsel for den enkelte elev. Det er
et klart fokus for lærerne i den enkelte
klasse, og på skolen som helhed har alle
sejl været sat til fra begyndelsen af det
nye skoleår for at ryste eleverne sammen
på tværs af klasser og årgange.

Eleverne på SG’s nye internationale naturvidenskabelige studieretning skal bl.a. på
et tomåneders studieophold i Boston.

I dette nummer af Nyt fra Gymnasiet kan
man bl.a. læse om SGønfesten og todagesarrangementet om det amerikanske præsidentvalg med besøg af den
amerikanske ambassadør i Danmark,
Rufus Gifford.

Internationale studieretninger

1.g-årgangen valgte før efterårsferien
studieretning, og ca. hver femte elev
valgte en af de tre internationale studieretninger. Silkeborg Gymnasium har en
international studieretning inden for hvert
af hovedområderne samfundsvidenskab,
sprog og naturvidenskab.
Den samfundsvidenskabelige er karakteriseret ved, at undervisningen tilføres
et internationalt perspektiv, og at mange
af de emner, eleverne møder, handler om
globale udfordringer. Endvidere er der
en studierejse til udlandet i alle tre gymnasieår, herunder en oversøisk rejse, der
normalt går til USA.
Den sproglige internationale studieretning er karakteriseret ved, at eleverne
arbejder intensivt med sprog og opnår
viden om andre kulturer både aktuelt
og historisk. Også her er der en studierejse til udlandet i alle tre gymnasieår,
hvor den oversøiske rejse i 3.g går til det
amerikanske kontinent. Den nuværende
sproglige studieretningsklasse i 3.g har
således netop været i USA med ophold i
hhv. Los Angeles og San Francisco. Det
kan man læse mere om her i bladet. For
den nuværende 2.g-klasse er planen, at
rejsen i 3.g går til Guatemala.
Den naturvidenskabelige internationale
studieretning adskiller sig fra de to andre
ved, at der i 2.g er indbygget et tomåneders studieophold i USA på et college
i Boston, der bl.a. er hjemsted for to af
verdens allerbedste universiteter, Har-

Erik Olesen,
Rektor
vard og MIT (Massachusetts Institute of
Technology). I Boston undervises klassen af amerikanske lærere i matematik, naturvidenskabelige fag, engelsk
og amerikansk historie, og eleverne
indkvarteres parvis hos amerikanske
værtsfamilier. Denne studieretning giver
en enestående mulighed for at prøve at
være en del af et internationalt studiemiljø – under trygge former og i en overskuelig periode.
Men det er naturligvis ikke kun i de internationale studieretninger, at den globale verden spiller en væsentlig rolle: det
gælder for gymnasieuddannelsen som
helhed. Og vi har heller ikke kun tilbud,
der rækker ud mod den vestlige verden.
De elever, der vælger kinesisk, har således mulighed for at komme på studierejse til Kina, bl.a. med besøg på vores
partnerskole i Shíjiazhuang - Kinas
største landsby (som de siger) med 4-5
millioner indbyggere. Her møder vores
elever ”det rigtige” Kina, hvor man ikke
ser turister eller vesterlændinge. Eleverne får den ekstra oplevelse, at de under
besøget bor nogle dage hos en kinesisk
familie.

Målgruppen for Nyt fra Gymnasiet er først og fremmest
forældrekredsen, og for at nå
ud til alle forældre sendes
nyhedsbrevet med almindelig
post. Nyhedsbrevet udkommer tre gange om året og kan
også læses på gymnasiets
hjemmeside - gymnasiet.dk

Oslovej 10
DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 81 08 00
sg@gymnasiet.dk
www.gymnasiet.dk
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På grænsen til

krig
og
kaos
En utradionel indsamling

Rasmus Tantholt holder foredrag på SG i foråret 2017

Nyt fra
Forældreforeningen
Med det nye skoleår er nye elever kommet til, og endnu et nyt og spændende år
på elevernes dannelsesrejse er i gang.
Hvert år hjælper Forældreforeningen ved
gymnasiefesterne, arrangerer les lancier-øveaften og arrangerer essaykonkurrence for 3.g m.v.
Tidligere har vi f.eks. med hjælp fra Thomas Blachman søgt elevernes X-factor
udi skrivekunsten, og Troels Kløvedal
har inspireret til rejse-essays. Du kan
i denne udgave af Nyt fra Gymnasiet
læse vinderessayet fra sommeren 2016.
Ved Forældreforeningens essay-konkurrence til foråret er temaet helt andre farefulde rejser. Rejser, hvor 10.000 flygtninge fra Mellemøsten, Sydvestasien og
Afrika på vej væk fra krig, livsfare og håbløshed dagligt strandede på de græske
øer. Andre tusinder krydsede Balkans

Ansvarshavende udgiver
Rektor Erik Olesen
Ansvarshavende redaktør
Uddannelseschef
Flemming Glerup

grænser, op ad motorvejene nordpå
med kurs mod sikkerhed og velstand i
Nordeuropa. Chokerede oplevede vi tusinder på march fra Rødby på vej mod
Sverige.
Forældre og elever inviteres den 7. marts
til at høre journalist Rasmus Tantholt fortælle, hvad de flygter fra, hvad der skete,
hvorfor strømmen ophørte, og hvad der
sker, hvis 1 mia. afrikanere med smartphones som moderne sekstanter sætter
sig i bevægelse for en bedre tilværelse.

Læs mere om Forældreforeningen og
find dagsorden for generalforsamlingen
på gymnasiets hjemmeside.

Ved foreningens generalforsamling den
29. november kl 19:00 er alle forældre
velkomne til at høre mere om foreningens arbejde eller selv at deltage aktivt.

JA, jeg vil gerne støtte
Forældreforeningen med 300,-

Venlig hilsen
Gymnasiets Forældreforening

gymnasiet.dk

Bankoverførsel
Reg: 5347
Kontonr.: 0243513

Peter Nyegaard Jensen
Formand

Fotografer
Trygvi Restorff, Knud Krog,
Emil Skjødt
Journalistik
Kristina Krogh, Flemming Glerup

93 91 96 00
HUSK at skrive elevens navn
og klasse på indbetalingen.

Grafisk layout
Trygvi Restorff

Tryk
ReklameTryk
Oplag
2350
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SGØNFEST

Det gode gymnasieliv:

SGønfest

Dagen bød på masser af smil og solskin.
Det var blevet tid til årets SG-festival:
SGønfest.
Hen på eftermiddagen var festivalpladsen
ved at være fyldt godt op med glade elever
og lærere, der nu blot skulle slappe af til
god musik, samvær og hygge i hinandens
selskab.
En udlejningsbod med udstyr til alverdens
fantasifulde fællesskabslege sørgede for,
at pauserne mellem de forskellige bands
kunne fyldes ud med grin og leg.

Også Operation Dagsværk-hjulet var på
pletten med god stemning og et lykkehjul,
hvor man for 5 kr. kunne vinde sjove præmier og samtidig støtte en god sag.
Ved den store scene gik det ene gode og
underholdende band på efter det andet,
hvor bl.a. klassikeren ”You’re the one that
I want” med Danny og Sandy (også kendt
som Bjarke Holm og Johanne Farø, begge
fra 2.d) havde et godt tag i publikum, der
i dans samlede sig oppe omkring scenekanten.

Festivaldagen blev afsluttet med lærerbandet Spirit of the 90’s og efterfølgende
kopibandet Queen Machine, der leverede
et brag af en fest inde i hallen. Med sine
kendte sange kunne Queen Machine få
armene i vejret på både elever og lærere
og fik dermed sat et flot punktum for en
vellykket dag i fællesskabets navn.

SGØN FE S T
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EFTER

FØR

”

Jeg forventer, at SGønfest 2016 bliver a la en rigtig festival,
men blot endnu bedre, da man omgås mange skønne mennesker, som man har en rigtig god relation til. Temperaturen er jo på
det højeste, og jeg tænker derfor, at alle elever er klar til at feste
og få endnu flere venner i solens stråler. Og så skal vi vise de nye
1.g´ere, hvordan vi fester på SG, og jeg glæder mig til at invitere
dem ind i varmen og det gode fællesskab, der er på SG.

”

Jeg har snakket med elever fra alle årgange, så det har været
en dag i fællesskabets tegn. Både aktivitetsdagen, som vi afholdt
inden SGønfest, og bogstavfællesskabet er med til at styrke
fællesskabet på tværs af årgangene, hvilket er vigtigt.

”

FØR

”

Jeg forventer, at festivalen i dag kommer til at være en rigtig
sjov eftermiddag og aften sammen med klassekammerater og
venner. Jeg havde det fedt sidste år trods regnvejret, så derfor
kan det i år ikke blive andet end godt, når man tager det gode
vejr i betragtning. Jeg glæder mig også utrolig meget til at høre
Queen Machine men også elevbands og lærerband. Line-up’et
af bands giver i hvert fald god mulighed for en sand fest!

”

”

Dét at stå der og spille rock på scenen er en kæmpe kontrast
i forhold til det arbejde, man udfører til daglig inde i klasseværelserne. Også derfor er det ekstra sjovt at få lov til at stå og give
den max gas på den store scene. Når man spiller musik, slipper
man tøjlerne - det er ren energiudladning.

”

”

Annesofie Amalie Pedersen, 2.i

”

EFTER

Det går op for én, at der er rigtig mange talenter på SG! De forskellige bands gjorde det super godt og stod for god underholdning
i løbet af dagen. Det var fedt med Queen Machine, der afsluttede
dagen. De kunne virkelig få folk med, og alle skrålede med på
deres sange.

”

Sofie Hagelskjær Bergerling, 2.i

Der er lagt meget arbejde i en dag som denne. Alle udvalgene har
gjort et kæmpestort stykke arbejde for at få SGønfest op at stå.
Og jeg synes bestemt, at den gode festivalstemning var til stede. Derudover giver konceptet 1.g’erne et rigtig godt første-møde
med dét at være til fest på gymnasiet, fordi der er fokus på samværet og fællesskabet dagen igennem.
Martin Kjeldtoft, lærer og forsanger
i lærerbandet Spirit of the 90’s

”
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Simon Kvamm

Gymnasiet vækkede
længslen efter at skabe noget
I Nyt fra Gymnasiet bringer vi hver gang et interview med en tidligere SG-elev - i denne udgave musikeren og entertaineren Simon Kvamm. Simon Kvamm besøgte SG i september, hvor han overraskede
eleverne med en halv times underholdning fra sit show Vandmand. Samme aften kunne man opleve
Simon Kvamm med Vandmand i sin fulde længde på SG.
Hvad husker du bedst fra din tid
på Silkeborg Gymnasium?

”Det er mest en fornemmelse af verden,
jeg husker: Fornemmelsen af at være i
kantineområdet, som ligesom var hele
verden for én. Verden var så på én måde
mandag formiddag, på en anden måde
onsdag middag og på en helt tredje og
fantastisk måde fredag eftermiddag. Og

I 2014 vandt gymnasiet en koncert med Nephew i
forbindelse med Røde Kors-indsamlingen.

på en helt fjerde måde, når der var fest.
Kantineområdet føltes på den måde som
centrum i min verden.
Og at man dengang, og til stadighed,
dyrker rutinerne og traditionerne med fx
at skifte plads, alt efter om man er 1.g’er,
2.g’er eller 3.g’er, er der en vis orden i,
som jeg godt kan lide.”

Hvad husker du især fra undervisningen, og havde du en lærer
som gjorde et specielt indtryk?

”Jeg husker mine lærere meget tydeligt.

Jeg husker især min historielærer Mogens Nørgaard, fordi han var den første
lærer i mit liv, der ikke kun var en korrekt autoritet, men også var lidt mærkelig
- på den cool måde. På vej hjem fra en
ekskursion til Berlin besluttede han sig i
toget for, at nu ville han ikke tale mere.
Han havde talt nok på turen og brugt nok
ord, så på hele hjemturen kommunikerede han kun via sedler. Det var virkelig
underligt, men på samme tid forstod jeg
ham fuldstændig: ”Nu har vi også ævlet nok!”. Jeg ser det som et kuriøst eksempel på noget større i ham. Mogens
Nørgaard vækkede en reel interesse for
historie hos mig.
Derudover syntes jeg, at det var sjovt at
have Film og Tv, som det hed dengang,
med Klaus Michael. Det var som en legeplads, og der fik jeg lidt hul på det der
med at finde på små idéer og lave sjove
ting, men samtidig var det relevant for faget. Faget ramte noget, som jeg i forvejen syntes var interessant, så her kunne
det faglige og den personlige interesse
virkelig kombineres.”

Er der en episode fra din gymnasietid, du særligt vil fremhæve?

”En episode er den dag, min knallert blev
stjålet herude i cykelskuret!
Jeg har altid søgt at blive en del af forskellige fællesskaber, og det blev jeg i
teenageårene som en del af knallertbanden. Der eksisterede nogle bestemte koder og et fællesskab, som jeg følte mig
tilpas i, men vidste nok også godt, at det
alligevel var en lidt anden vej, jeg skulle.

Derfor var det ret vildt for mig at komme
på gymnasiet, og jeg havde en del trods
mod det, gymnasiet var. Bl.a. skulle jeg
ikke være som alle hippierne og køre
på gammel damecykel, gå i islændersweater og høre The Doors. Jeg var meget langsom til at overgive mig til gymnasiet. Og dét, der så gav det endelige stød
til overgivelsen, var tyveriet af min

Simon med sit favoritinstrument; en
Roland synthesizer.
knallert, hvilket var traumatisk i sig selv,
men samtidig en døråbning til at gøre op
med min gamle knallert-identitet. Så fra
min knallert blev stjålet, elskede jeg at gå
på gymnasiet og følte mig som en fisk i
vandet resten af gymnasietiden.”

Har din gymnasietid haft indflydelse på det, du laver i dag?

”Hvis man kigger på det, jeg i mit arbejde bruger som råstof, så har det 1:1 indflydelse, idet jeg i mit nuværende show
decideret snakker om mit liv på gymnasiet. Man kan også sige, at det har haft
en vis indflydelse i forhold til karrierevalg,
da jeg jo var rigtig glad for Film og TV. I
forhold til musikken var det en underlig

IN TE RVIEW
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”Det er jo som at gå rundt i en
reklame for den skandinaviske
uddannelsesmodel. Det føles
som et godt sted at være.”

Simon Kvamm om SG

størrelse - jeg var vildt glad for musik,
men jeg turde aldrig stille mig op med
min musik her på gymnasiet. Jeg var
meget fascineret af musiklivet her, bl.a.
opførelsen af musicalen Snedronningen,
men turde ikke nærme mig det. Men da
jeg efter gymnasiet kom på højskole,
hvor ingen kendte mig, og ingen havde
labels på sig, husker jeg fornemmelsen af at række hånden op, da der blev
spurgt: ”Hvem spiller musik?” Og endnu
mere angstprovokerende var det, da der
blev spurgt: ”Hvem synger?”, og jeg igen
rakte hånden op. Så på højskolen sprang
jeg ud af skabet med min musik.
Men gymnasietiden var starten til det
hele, da hele længslen efter at gøre noget blev skabt i mig der.”

Hvordan oplever du Silkeborg
Gymnasium, som det er i dag?
”Jeg oplever det som helt ekstremt indbydende og lækkert - det er jo som at gå
rundt i en reklame for den skandinaviske
uddannelsesmodel. Det er helt vildt, så
velfungerende det virker. Det føles som
et godt sted at være.”

Har du et godt råd til nutidens
SG-elever?

”Det tror jeg ville være at sørge for at
tage sig et par fjumreår. Hvilket jeg for
øvrigt synes er et nedsættende udtryk,
da det virker som noget, der er ligegyldigt og forkert. Man kunne også kalde
det ”søgeår” - det synes jeg er mere passende. Den enkelte vil få mere ud af ikke
at skynde sig for meget videre med bøgerne, men i stedet prøve, hvordan det er
at leve lidt.
Jeg er selv rundet af det, men jeg synes,
at kvote 2-tanken er god; her får man
nogle point for at prøve at arbejde, prøve
at rejse, prøve at tage på højskole – alle
de der ting, der har betydet helt sindssygt
meget for mig.
Jeg kunne virkelig ønske for eleverne i
dag, at de ikke føler sig alt for punk’ede
videre i systemet, fordi der er nogle, der
synes, at det er det eneste rigtige. Og
hvis man endelig kigger samfundsøkonomisk på det, tror jeg, at det er en god
investering. Der er super mange, der

skynder sig i gang med en uddannelse,
som så finder ud af, at det ikke lige var
det rette alligevel.
Så mit råd må være: Tag nogle søgeår og
bliv klog på dig selv og verden!”

om:
Simon Kvamm

•
•
•

•

•

Født i 1975, opvokset i Balle,
Silkeborg
Student fra Silkeborg Gymnasium 1994
Kendt fra bl.a. satireprogrammet
Drengene fra Angora, duoen
De eneste to samt rockbandet
Nephew
Flyttede til Cold Hawaii Klitmøller i 2015, hvor han bor med sin
kone Stine Ellerbæk og deres to
døtre på 9 og 5 år
Er aktuel med solotouren
Vandmand
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R U F U S G I F F ORD

Besøg af en
superstjerne
Det amerikanske præsidentvalg og EU efter brexit.
Efteråret 2016 har budt på en række store fællesarrangementer
– og der er mere at glæde sig til de kommende måneder.

Der var stjernestøv over SG, da den
amerikanske ambassadør Rufus Gifford
i slutningen af september besøgte gymnasiet. ”Det er dejligt at være tilbage i Silkeborg”, lød det på næsten fejlfrit dansk
fra den karismatiske ambassadør, inden
han gav et overblik over den amerikanske valgkamp og besvarede spørgsmål
fra eleverne. USA’s militærbudget, Hillary Clintons problemer med at appellere
til yngre vælgere og ambassadørens
egne fremtidsplaner var nogle af de
emner, eleverne spurgte ind til, ligesom
Gifford gav sit bud på, hvad Danmark
kunne lære af USA - og omvendt. Den
amerikanske drøm og iværksætterånd
blev i den forbindelse fremhævet som
et positivt særkende ved USA, mens
Gifford bl.a. roste Danmark for vores
klimaindsats. ”Danmark og de andre
nordiske lande har i helt centrale politiske spørgsmål vist moralsk lederskab
og er gået forrest – og det inspirerer beslutningstagere overalt i verden”, lød det
bl.a. fra Rufus Gifford.
Rufus Giffords besøg var et led i to
SG-temadage om det amerikanske præsidentvalg, der også bød på oplæg fra
USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen.
Ugen efter var temaet så ”EU efter
brexit”, da Udenrigsminister Kristian Jensen besøgte gymnasiet.

Endnu mere at glæde sig til

Og der er endnu mere at glæde sig til:
Mandag den 14. november besøger Clement Kjersgaard gymnasiet til et stort
fællesarrangement. Clement Kjersgaard
vil her samle op på valgresultatet og give
sit bud på, hvilke konsekvenser valget af
Donald Trump som ny præsident får for
amerikansk politik - indenrigspolitik såvel
som udenrigspolitisk.
Efter jul får vi desuden besøg af den
højaktuelle debattør og skribent, Emma
Holten, der under overskriften ”Internetrettigheder og overgreb” vil sætte fokus
på debatten om deling af billeder på nettet og dermed bredere betragtet, hvilke
digitale kompetencer der er nødvendige
for at begå sig på de sociale medier.
Endelig kan vi i foråret 2017 – som det
fremgår af side 3 – se frem til et foredrag ved journalist Rasmus Tantholt, der
bl.a. har interviewet Syriens præsident
Bashar al-Assad dette efterår.

R U FU S GIFFOR D
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Det er en af fordelene ved at gå på
så stort et gymnasium, at vi kan
få nogle store navne hertil, som er
vildt interessante. Rufus Gifford
var fantastisk - virkelig en skøn
personlighed.

Hannah Tarp Dahl, 3.r

Personligt gik jeg kritisk ind til oplægget med en idé om, at det ville
blive et politisk celebrity show-off,
men Gifford bragte en seriøsitet
ind i sit oplæg, så selv skeptikerne blev fans.

Emilie Myrup Vestergaard, 2.f

10

I

M A S T E R C L A SS I BRUXEL L ES

Masterclass samfundsfag:

Projekt Europa

Tretten gange om året afholder EU et arrangement for unge mellem 16 og 18 år fra de 28 medlemslande.
Her får én skole fra hvert medlemsland muligheden for at sende én klasse til Strasbourg, hvor de skal
agere europaparlamentarikere for en dag. I foråret deltog SG’s Masterclass i samfundsfag i arrangement, og besøget skildres i denne artikel af én af de deltagende elever.
Af Anders Haagerup, 3.r
Stemmerne dør pludseligt hen. Fnis og
hverdagssnak forsvinder, idet hundredevis af unge europæere træder ind i en
kridhvid sal, og en dyne af benovelse og
storhed lægger sig over den ellers livlige
snak. Alle er imponerede. Vi befinder os
i Europaparlamentssalen i Strasbourg.
En sal, der er symbol på, at vi i Europa
i stedet for at slås er begyndt at snakke
med hinanden.
Da Silkeborg Gymnasium havde vundet
den nationale konkurrence forbundet
med Euroscola, var Masterclass i samfundsfag samt to lærere fra SG i Strasbourg fra d. 20. til d. 22. maj for at deltage i den store begivenhed.
Fireogtyve timer tidligere sidder vi, seksten samfundsfagsglade elever og vores
to endnu mere nørdede lærere fra Silkeborg Gymnasium i et tog på vej mod
Kastrup. Vi ankommer til hotellet i Strasbourg langt over midnat. Langt fra veludhvilede og friske efter sytten timers rejse

over de mange tegltage, og efterfølgende kan vi se Europaparlamentsbygningen i hele dens storhed. En tres meter
høj og hundrede meter bred cirkelformet
glasbygning får os alle til at stoppe op et
øjeblik. Og det er blot indgangen. Bagved ligger en endnu større bygning, der
rummer parlamentssalen. Det er tydeligt at se, at det store bygningsværk skal
imponere gæster og afspejle den union,
den er et symbol på.

Magnus Rothberg, 3.r på talerstolen i
Europaparlamentet.
og et par timers søvn går delegationen fra
Silkeborg gennem Strasbourgs rolige gader næste morgen. En blanding af fransk
og tysk byggestil fanger øjet. Man studser over, at det er passende for en by, der
rummer en bygning, hvor forskellige kulturer side om side skal arbejde sammen.
Kort efter kommer noget stort til syne

Det tager os over en halv time at komme
ind til bygningen. Først er der bevæbnet
politi ude ved vejen, der skal tjekke os.
Herefter bliver vi gennet frem og tilbage
mellem officials og sikkerhedsfolk, der
kigger mistroisk på os. Og slutteligt skal
man igennem noget, der minder om lufthavns-security. Terrorismen har, ærgerligt men selvfølgeligt, også sat sit præg
her.
Når man går fra parlamentsbygningens
kantine ind til selve salen, sker der noget besynderligt: Larmen fra mere end

MA S TE R C LA S S I B R U X E LLE S

500 gymnasielever synes pludselig at forsvinde. Ærefrygt og betagethed strømmer
ind over én, mens man synes at kunne
fornemme vigtigheden og betydningen af
rummet. Hvide vægge og EU-blåt interiør
giver rummet en tidsløs og højtidelig ånd.
Alle elever sætter sig i salen på EU-politikernes pladser, og for os, der er lidt for glade for samfundsfag, giver det et større sus
i maven end Det Gyldne Tårn i Tivoli. Ligeledes får vi fra SG en sær følelse af stolthed, da elevrådsformand Magnus Rothberg indtager talerstolen, giver en kort
præsentation af vores gruppe og opfordrer alle til at glemme uenigheder og fokusere på samarbejde i dagens anledning.
Samtidigt med at et billede af SG vises på
storskærm i den store parlamentssal. Det
er lidt sejt.
Efter alle er blevet fordelt ud i arbejdsgrupper begynder diskussionen om de EU-relaterede emner. Vi fra SG får så småt en
følelse af ikke at være forberedt godt nok.
Måske har vi misforstået noget. Elever fra
andre lande har brugt uger på at forberede
sig til Euroscola, vi har brugt en halv time
af en togtur. På trods af vores manglende forberedelse kan vi dog bidrage med
at få gruppen til at samarbejde og kommunikere bedre. Det er svært ikke at bide
mærke i, at eleverne fra de østeuropæiske

lande synes at ville have en masse taletid
og komme ud med deres holdninger. Som
om de skal bevise noget for sig selv og for
os andre. Kan man drage paralleller til de
østeuropæiske landes historie og position
i EU? Arbejdet fortsætter, og det er betryggende at se og høre, hvordan den unge
europæiske generation går op i at løse
internationale problemer. Dog er der også
forskelle mellem lande, som gør samarbejde besværligt. F.eks. når en ung svensker
taler passioneret om bæredygtigt landbrug til en polak, der fortæller, at debatten
om bæredygtigt landbrug slet ikke er særlig stor i Polen. Endnu, forhåbentligt.

I
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EU-kritiske partier frem. Det er ærgerligt,
at der ikke er mere opbakning til EU, men
måske kan det bare ikke fungere på den
lange bane? Ligesom et forhold mellem
to mennesker, der godt kan lide hinanden og ser mange kvaliteter i den anden,
men bare ikke kan få det til at fungere
pga. forskellige ønsker og værdier. Den
kritiske sans, som man opflaskes med i
gymnasiet, fortæller, at hele formålet med
Euroscola-projektet er at gøre den næste
generation mere EU-venlige.
Euroscola er forbi, og vi minder hinanden
om, at vi lever i en global verden, mens
vi om aftenen spiser på en thai-restaurant
midt i hyggelige Strasbourg. Om søndagen vender delegationen fra SG næserne hjemad. Vi vinker farvel til Strasbourg
og Europaparlamentet efter en dag, hvor
nysgerrighed, venskabelighed, tolerance
og samarbejde har hersket. Hvis det dog
bare også kunne være sådan, når de rigtige europaparlamentarikere igen indtager
salen.

Inde i salen igen får man nu lov til at stemme om de forskellige løsningsforslag, der
er kommet i dagens løb. Det er stort at få
lov til at stemme i Europaparlamentssalen. Samtidig kommer man i tanke om den
modstand, der er mod hele EU. Briterne
melder sig ud. I flere og flere lande vinder

Alexander Møller-Heuver, 3.i • Henrik Alexander Castenschiold Bill, 3.p • Emilie M. Vestergaard, 2.f • Liv Boelskifte Skovhus, 3.r
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S T U D I E T U R M ED 3 .A

L.A. og San Francisco

3.a studierejse

Af Heidi Lykke Secher Jensen, 3.a
Denne gang gik studieturen til Los Angeles og San Francisco i Californien for os
i 3.a. Vi havde glædet os rigtig meget til
at opleve det USA, som vi havde arbejdet
med i månederne op til turen. I spansk
havde vores fokus været immigrationen
fra Mexico, og i engelsk den amerikanske drøm - fra USA’s dannelse og frem.
Studieturen startede i Los Angeles, hvor
antallet af latinoer har overhalet antallet
af hvide. Det blev allerede tydeligt for os i
lufthavnen, hvor vi fik bekræftet, at det er
latinoerne, der har de hårde jobs med fx
bagage og rengøring.
Dagens program stod først på en hop onhop off-bustur for at danne os et indtryk
af, hvordan denne kæmpe by hænger
sammen og høre om dens historie. Vi
kunne tydeligt se byens multikulturelle
sammensætning på navnene af nogle
af de kvarterer, vi kom igennem; Koreatown, Little Tokyo, LIttle Ethiopia, og vi
boede selv i Little Armenia.

Der var også tid til at se Walk of Fame,
Santa Monica, Venice Beach og Beverly
Hills.
Næste dag skulle vi besøge La Plaza de
cultura y artes, et latinamerikansk museum, hvor vi fik en rundvisning og et foredrag af en latinokvinde om Californiens
historie og dermed latinoernes historie
helt tilbage til de første missionærer og
nybyggere kom. Det foregik på engelsk
og spansk - perfekt for vores fagkombination. Om aftenen skulle vi til Noche at
the Library, som var en del af The Latino
Heritage Month, hvor vi havde fået lov til
at komme med. Her mødtes en masse
latinoer for at markere byens mexicanske
rødder med mexicansk mad, drikke og
bingospil, som viste sig at være billedlotteri på spansk. Det var rigtigt hyggeligt,
og vi kom til at tale med latinamerikanske
mennesker, heriblandt nogle af byens
spidser, for hvem den amerikanske drøm
var gået i opfyldelse.
Dagen efter gik turen til Universal Studios, som var et punkt, jeg glædede mig
meget til. Det var så en fed oplevelse at

STU D IETU R MED 3 .A

være i de forskellige forlystelser, og man
følte, at man var med i filmene, fordi det
var 3D.
Nu var vores tid i Los Angeles
slut, og vi skulle med bus til San
Francisco. Selvom vi kendte hinanden rigtig godt i forvejen, så var vi
blevet endnu tættere allerede efter de
første 4 dage. Vi skulle bo på et hos-

tel, som viste
gyserfilm
om
aftenen og nogle gange havde et orkester til
at spille. Dagen
efter tog vi til Alcatraz, og vi var
så heldige at
møde en tidligere fange, som
havde udgivet
en bog omkring
sit liv i fængslet. Denne dag
var vi også i
Colt Tower.
Så kom dagen, hvor vi skulle cykle over Golden
Gate Bridge og se Old Mill Park med de
højeste træer i verden. Inden da skulle
vi cykle til SF Art Institute for at se et
kæmpe vægmaleri af den kendte mexicanske kunstner Diego de Rivera. Vi
cyklede over broen og holdt pause i byen
Sausalito, som er en rigtig ferieby ved
vandet. Derefter skulle vi på guided tur

I
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i Mission District, hvor vi så en masse,
flotte murals og hørte om, hvordan latinoerne bruger disse til at få deres budskaber ud. Kirken Mission Dolores så vi
også i dette område. Det er en gammel
kirke, som blev bygget, da de første missionærer kom herud i 1776. På mirakuløs
vis har kirken overlevet alle jordskælvene.
Den næste dag var vi på tur til Notre
Dame de Namur University og Stanford
University, og det var rigtig fedt at opleve
den amerikanske skole, da den er meget
anderledes end det danske skolesystem.
Vi var med i undervisningen på Notre
Dame, og vi fik en guided tur på Stanford University.
Den sidste dag blev vi i grupper sendt
ud for at lave kvartersanalyse i 2-3
forskellige områder, hvor vi bl.a. skulle
lave interviews med de lokale om præsidentvalget.
Alt i alt har denne studietur været rigtig
god, og den var både faglig og sjov. Vi
oplevede mange ting, som jeg vil tage
med i livet og huske for evigt.
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Caroline Hjorth Høgild:

Skønheden og
ikke-dyrene?
Det er tidlig middag, og jeg lader den
hårde træbænk polstre af en halvvåd
jakke og et halstørklæde. Dagens tredje modul lakker mod enden, og antallet
af mennesker, elever såvel som lærere,
i det store kantineområde er langsomt
stigende. Det samme gælder lydniveauet samt den snart velkendte, dog endnu
bemærkelsesværdige, duft af langtidsopvarmet filterkaffe og dagens ret. Folk
tilslutter sig hinanden - først bliver klasselokaler samlet til gange, og derefter
samles gangene i kantinen, hvor jeg nu
befinder mig. Mennesketætheden nærmer sig det punkt, hvor man ubemærket
kan lade sit blik vandre fra person til person som en ucensureret liveudgave af
en livsstilsblog eller et totalt uforberedt
amatørmodeshow. “Frikvarter Season
2016”. Lydniveauet har for længst overskredet det punkt, hvor det er mig muligt
at zoome ind på folks samtaler, så jeg
har kun mine øjne som redskab til den
stillingtagen, jeg ubevidst foretager mig,
idet jeg lader mit blik zappe fra person
til person.
Mit netop gennemførte modul satte nogle tanker i gang, som forbliver præsente,
selvom mit skema lige nu siger spisepause. Indført i modemand, -ekspert og
-journalist Chris Pedersens tanker om,
og erfaringer med, det noget abstrakte
begreb skønhed og de tilhørende idealer, begynder et tandhjul af tanker langsomt at rotere i mit hoved. Jeg behøver
ikke bevæge mig langt fra min plads i
kantinen for at finde tilstrækkeligt bevismateriale til at påpege den konstante

progression, skønhedsidealerne er i, og
som Chris Pedersen netop påpegede i
sit foredrag. Få meter fra mig skildres
oldtidens syn på et smukt, velproportioneret ansigt i form af nogle buster, mens
billeder af antikke vaser skildrer kvindekroppe, der i forhold til mine idealer,
fremstår frodige. Her ses mandeskikkelser, der, i deres totale nøgenhed, afslører tydelige, markerede muskler. Kontrasten til Egon Schieles billeder af magre skikkelser fra begyndelsen af det tyvende århundrede samt nutidens spinkle, nærmest drengede, forsidemodeller
er slående, men fremstår også som en
kunstnerisk fællesnævner. Brugen af
mennesket som motiv har overlevet så
mange år, generationer og perioder,
at man kan påstå, at mennesket, både
som kunstner og individ, er gennemsyret af en fascination af menneskekroppen. En fascination, der drev Leonardo
Da Vinci til at male Mona Lisa og tegne
den vitruvianske mand, såvel som den
drev Pablo Picasso til at male utydelige
anslag af kubistiske kroppe og fragmenterede ansigter samt Egon Schiele til at
afbilde magre, fortegnede mennesker i
erotiske sammenhænge.
Det er tydeligt, selvsagt og endda
af-ordbogen-defineret, at skønhed er et
abstrakt og i høj grad subjektivt begreb.
Skønhed er, floskel eller ej, afhængig af
beskueren. Den er afhængig af beskuerens præferencer, kulturelle baggrund
og dens geografiske, såvel som historiske, placering.
Dette eksemplificeres på bedste vis, idet
jeg igen retter min opmærksomhed mod

den nu snart fyldte kantine. En kantine,
som ikke blot er fyldt op af mennesker,
men af individer, der tydeligt adskiller sig
fra hinanden - og dét, selvom jeg ikke hører et eneste ord eller kender til en eneste
tanke fra dem. Der er noget befriende i at
vide, at så mange mennesker, der i bund
og grund burde have meget nært beliggende kulturelle udgangspunkter, kan
skabe et billede af skønhed med så mange facetter, som det her er tilfældet. For
jeg håber og tror ikke, at det blot er min
naivitet, der tillader mig at tro, at en stor
del af de personer, jeg ser gå forbi mig,
føler sig (delvist) smukke - også selvom
deres skønhedsidealer hverken lever op
til, eller udfylder, blot en tiendedel af de
idéer om skønhed, der er indeholdt på en
institution som denne.
Bevidst om, at jeg kun kan varetage mine
egne præferencer, forsøger jeg at sætte
mig ind i hovedet på de mennesker, jeg
ser omkring mig. Prøver at forstå idéen
bag et bælte, der holder et par bukser,
som sagtens kunne have holdt sig selv.
Et tørklæde, der er så tyndt, at det ikke
er der for varmens skyld, og en frisure,
der er langt mindre effektiv, hvad angår
evnen til at holde håret væk fra øjnene,
end en simpel hestehale. Alle disse objekter, der intet praktisk formål har, må
indeholde nogle æstetiske fordele, som
alligevel tilskriver dem en værdi. Og disse
æstetiske skønhedsobjekter er ikke blot
at finde på menneskekroppene omkring
mig. Design, arkitektur - endda opsætningen af den stil, der lyser på min skærm
- er ikke blot eksisterende af praktiske årsager; der hænger store, todimensionelle
billeder uden nogen som helst praktisk
værdi overalt på væggene. Væggene,
som er i forskellige farver, selvom det
havde været både nemmere og billigere
at anvende den samme maling. Vi er ikke
blot gennemsyrede af fascinationen for
menneskekroppen, men tiltrukket af det
skønne, det æstetiske, det smukke - som
er at finde i stort set alt menneskeskabt.
Og det er så vigtigt, og nok også uundgåeligt, at holde fast i dette karakteristikum, denne egenskab - for det er netop
dét, der adskiller os fra dyrene. Dét, der
understreger os i vores væren. Ikke blot
som mennesker, men som personer,
individer; ikke-dyr.
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I forlængelse heraf er filosoffen
Alexander Gottlieb Baumgartens værk
Aesthetica fra 1750’erne ekstremt relevant at tage fat på. Han fortæller her,
at mennesket har to redskaber i dets
stræben efter erkendelse og forståelse.
Den logiske opfattelse, som gør brug af
personens forstand, samt den æstetiske,
der gør brug af følelserne. Netop denne
filosofi kan man fx sætte i sammenhæng
med en fransk lov, der forbyder modeller

med et BMI under 18 at gå modeshows.
Man kan sige, at loven manipulerer med
menneskets frie vilje til at have egne
skønhedsidealer, men man kan også
argumentere for, at loven bringer logik,
angående sundhed og skønhed, ind i en
ellers udelukkende æstetisk afhængig
branche. Der er dermed vedtaget lovgivning imod et skønhedsideal.
Når jeg ser mig omkring i gymnasiets
kantine, ser jeg også tydelige tendenser
på generelle skønhedsidealer, men jeg
ser også tegn på mere generelle idealer
for, hvad der ikke er smukt, og jeg ved
også, at der er (uskrevne) love for, hvad
man ikke finder smukt i en given sammenhæng. Her er ingen, der er klædt i
bikini, ligesom der ingen glitrende guldkjoler er at se til begravelser, såvel som
at klip-klapper og bermudashorts på
Christiansborg er et ualmindeligt sjældent syn.
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og mentale situation. En helt almindelig
onsdag i marts, med helt almindelige
timer i et totalt velkendt skolemiljø. Her
er ingen sylespidse stilletter, ingen bare
ben, ingen fastelavnskostumer og ingen i
hverken badetøj eller nattøj. Dermed kan
altså påpeges en vis enighed imellem de
omkringværende personers skønhedsidealer.
Idet frikvarteret langsomt rinder ud, og
kantinen atter tømmes for skoletasker,
hestehaler, brune, blå og grønne øjne,
høje mennesker, korte mennesker, kraftige, spinkle, lyse, mørke, ældre, yngre,
smilende, surmulende, feminine, maskuline, androgyne, blonde, mørkhårede,
næsten usynlige og tiltrækkende mennesker, mærker jeg også langsomt tanketandhjulene i min hjerne miste fart. Jeg
rejser mig fra min observerende plads
og lader mig opsluge af mængderne, der
usystematisk - dog hurtigt - fordeler sig,
først i kantinen, så i gangene, og sidst i
klasselokalerne.

Skønhed afhænger altså af nogle forskellige aspekter, som man, som gymnasieelev anno 2016, hyppigt støder på.
Eksemplificeret ved en person (afsenderen), som fx bærer en kjole, og hvis
baggrund bevirker kjolens medbetydning. Der er en beskuer (modtageren),
som altså skal tage stilling til, hvorvidt
han/hun synes, denne kjole falder i sin
smag. Der er selve objektet (emnet), altså kjolen, der er gjort af et materiale og
har et specielt design. Der er kategorien og præsentationen (sproget), som på
sin vis afhænger af, hvordan personen,
der bærer kjolen, præsenterer den,
og sidst, men ikke mindst, altså den
føromtalte sammenhæng (situationen), som netop er den begivenhed eller det sted, kjolen
Forældreforeningen arrangerer hvert forår et foredrag og
bæres. Hvorvidt kjolen er skøn
udskriver i den forbindelse en essaykonkurrence, hvor de
og smuk, afhænger altså af en
tre bedste essays præmieres med pengegaver til
masse aspekter, som modtadimissionen. I sommeren 2016 vandt Caroline Hjorth Høgild
geren nok oftest ubevidst bruessaykonkurrencen, der tog udgangspunkt i flg. opgave:
ger til at bedømme æstetisk
værdi.
Skriv et essay om skønhedsidealer. Dit essay skal tage
Fra min plads i gymnasiets
udgangspunkt i Chris Pedersens foredrag ”Skønhedskantine er det mig tydeligt, at
idealer.” Dit essay skal bl.a. indeholde refleksionaspektet ‘situation’ er fælles for
er over, hvordan skønhedsidealer opstår og
alle i denne forsamling. Med undforandres på tværs af tid og rum.
tagelse af et par elever, der klædt i
sportstøj og med opsat hår er på vej til
idrætstime, er de fleste i samme fysiske
Illustration: C.H. Høgild

Men inden skønheden idylliseres i et alt
for romantisk billede af forestillinger om
uendelig subjektivitet og floskler om, at vi
alle er smukke på hver vores måde, så er
det værd at notere, at det er muligt at forsøge at opstille nogle rammer og fordele
i nogle kasser. For selvom det er umuligt
at bedømme skønhed ud fra antallet af
modeljobs og nuller på lønchecken eller
likes på profilbilleder, så er det et uomgåeligt faktum, at der er tendenser inden
for definitionen af skønhed. Adskillige
tendenser for, hvad der er smukt, kan
sagtens observeres på blot ét gymnasium, de kan endda indeholdes i blot ét
menneske, men de fremstår tydeligere
i diverse (inter)nationale medier og i de
industrier, der henvender sig til specielt
forbedring af folks skønhed. I tv-reklamer
skildres en bred enighed om, at bumser
bør bekæmpes, at hud bør være fugtig
og blød, tænder bør være hvide, og at appelsinhud burde forbydes ved lov. Der er
ligeledes, på baggrund af BMI-tabellens
definitioner, en tung overvægt af undervægtige modeller på modeugernes catwalks, og fitnesscentrenes medlemstal
er høje som aldrig før, fordi både unge og
gamle stræber efter at komme i bedre fysisk form - også selvom det kræver hårdt
arbejde i et motionscenter på bekostning
af ens fritid. Men som det ofte foregår,
så efterfølges en sådan opremsning med
et ”men”. Og et sådant ”men” efterfølges
ofte med devisen alt med måde. Hvad
end der er tale om en 1800-tals kvindes
kvælende korset, en tv-stjernes rygproblemer efter for markante brystforstørrelser, en aspirerende models spiseforstyrrelse eller en steroidemisbrugende
bodybuilders politianmeldelse, så har
menneskets stræben efter skønhed altid
haft en grimmere, mørkere side.
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Om
essaykonkurrencen:

Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg

Kalender
Mandag 14/11

Fællesarrangement med Clement Kjersgaard

Tirsdag 22/11

1.g-forældreaften - kl. 19

Tirsdag 29/11

Generalforsamling i Forældreforeningen - kl. 19

Torsdag 1/12

Julekoncert - kl. 19

Fredag 2/12
Jule-Skrymer

Tirsdag 6/12

3.g’erne får udleveret SRP-opgaveformulering

Tirsdag 20/12

Sidste frist for aflevering af SRP-opgave - kl. 15

Mandag 9/1

Fællesarrangement med Emma Holten
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