Tillykke! Du sidder lige nu med den første trykte udgave af Maribo
Gymnasiums skoleblad – MGuardian Leviosa.

Velkommen til vores første skoleblad på Maribo Gymnasium.
Gennem et par måneder har vi samlet et hold af de sødeste elever på MG, og vi har kæmpet for, at finde de mest
interessante emner, som vi kunne skrive om i vores skoleblad. I vores første udgivelse har vi bl.a. beskrevet den
perfekte guide til sommerferie på SU og en beskrivelse på
jeres vildeste drømme. Fremadrettet vil vi finde flere nye
og spændende emner til jer for at give jer den bedste oplevelse. Vi håber, at I som læsere vil tage godt imod vores
værk, og at I vil komme og være med til at gøre vores blad
endnu bedre.
Vi på redaktionen ønsker alle de kommende studenter
god vind og vi ses til gammel-elev-fest. Og til alle jer andre - vi ses på anden side af sommerferien.
Redaktionen

Dette er produktet af et vildt kaos-projekt, som en flok fantastiske
elever gladelig sagde ja tak til i starten af april. De tog det alle
med sindsro, da de fik at vide, at de allerede efter lidt over en
måned skulle være klar til den første udgivelse. De havde ideerne,
gåpåmodet og energien til at sætte alt ind på at nå den urokkelige
deadline – sidste skoledag for 3g’erne og 2hf’erne. Og at I sidder
med skolebladet i hænderne er beviset for, at DE GJORDE DET!!
Foråret er på vej til sommer og med den kommer ferie, men inden
da er der lige noget vi skal have klaret. I eftermiddag får I jeres
eksaminer at vide, og dermed er det hele sat i gang. Denne tid er
en tid med de store følelser. Glæden er stor for 3g’erne og 2hf’erne, fordi inden længe får I huen på, og turen går til sommerhuset.
2g’erne glæder sig til, at de kun har ét år tilbage, mens 1gerne er
glade for at have ’overlevet’ det første år. Det er dog også en tid
med vemod, da 3g’erne og 2hf’erne skal ud af de trygge rammer –
ud i den store verden.
Sommerferie er ligeledes tiden til refleksion. For 3gerne er det over
en tid, som er gået, men for dig i 1g, 1hf, og 2g, så har du mulighed
for at stille dig selv nogle vigtige spørgsmål i forhold til din tid her på
MG. Får du det ud af gymnasiet, som du vil? Får du sat det aftryk
på MG, som du gerne vil? Synes du, at der mangler noget her på
MG, for at det er perfekt? Så er opfordringen herfra at få gjort noget
ved det! Hvis du har lyst til, at der skal være en onsdagsbio, en
kunstklub, bogklub, et band, en fodboldturnering mellem lærer og
elever, eller noget helt andet, så er det tid til handling. Tag en snak
med rektor, og sæt det i gang. Det er dig, der er med til at forme
skolen, og her på MG er mulighederne uendelige – det afhænger
bare af dig! Vær med til at bestemme, hvordan DIT MG skal se ud!
Jeg glæder mig i hvert fald til at tage hul på et nyt skoleår med jer,
der vil være med til at skabe Danmarks bedste skoleblad :)
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Film - Serier -

Trænger du til at komme i biografen? Er du lige blevet færdig med en god
bog, tv-serie eller et spil, og ved nu ikke hvad du skal gøre med din søndag
eftermiddag?
Frygt ej! MGuardians redaktion har håndplukket et udvalg specielt til dig,
som vi håber vil interessere dig!
														
							
Bare rolig, der er ingen spoilers.

Ready Player One (2018)
Filmen er baseret på en bog af Ernest Clines ved samme
navn, som finder sted i det dystre 2045, hvor de fleste
mennesker bor i dårlige forhold, og vælger at bruge det
meste af deres tid online i et virtuelt univers, som bliver
kaldt “The Oasis.” Bogen bag filmen var den mest solgte
sci-fi-roman i 2011.
Denne film er en god idé at se, hvis du kan lide sci-fi og
memes.
Imdb: 7,5/10

Legion (2017-)
”Legion” er en serie, baseret på en tegneserie ved samme
navn. Den handler om, hvordan David kæmper mod sin
psykiske sygdom. Han undrer sig om de visioner, han oplever er sandfærdige, efter at han har et mærkeligt møde
med en medpatient.
Denne serie handler om psykiske sygdomme, og hvordan det er at være anderledes.
Hvis du kan lide psykologi eller mutanter/superhelte,
kan denne serie virkelig anbefales.
Imdb: 8,4/10

- Bøger - Spil
The Infernal Devices (2010-2013)
Hvis du kan lide “The Mortal instruments” (”Dødens
Instrumenter”) skrevet af Cassandra Clare er der næsten 100% chance for du vil elske “The Infernal Devices”
(”Djævelske Mekanismer”) skrevet af samme forfatter.
Det er en bogserie med tre bøger, som foregår i det victorianske London i året 1878.
Tessa Gray går ned i Londons mørke overnaturlige underverden på jagt efter sin savnede bror. Hun opdager
snart, at hendes eneste allierede er de dæmondræbende
halv-engle, som bliver kaldt Shadowhunters. Herunder er de to mystiske fyre,
Will og Jem, som forfører Tessa med deres overnaturlige verden.
Serien anbefales, hvis du kan lide at læse bøger fra det overnaturlig univers
med varulve, vampyre, dæmoner osv.
Goodreads: 4,5/5

Harry Potter: A Hogwarts Mystery (2018)
Med al respekt for Maribo Gymnasium, er det ikke just
det samme som Hogwarts. Så hvis du ikke fik dit optagelsesbrev da du blev 11 år, giver dette spil dig alligevel
et indblik i J. K. Rowlings magiske verden.
Selvom ”Harry Potter: A Hogwarts Mystery” kun er et
mobilspil, hvor halvdelen af tiden går med at vente, hvis
man ikke har lyst til at bruge penge på spillet, har det
alligevel en masse at byde på: Lektioner, udforskning
af Hogwarts, og det overordnede plot om ”The Cursed
Vaults”.
Spillet kan klart anbefales til alle Harry Potter fans.
Google Play: 4,5/5
af Nikolaj Odin, 1d og Anna Stokholm, 1a

Kanelkagen der smager af kanel
Kantinens kanelkage er en yderst formidabel kage. Det er en simpel kage, idet dens primære formål er at smage af kanel - dette opfylder den til punkt og prikke. Konsistensen er
god, svampet og luftig. Det er også en super kage, da den næsten ikke krummer, hvilket
jo kun er godt. Kanten er godt sprød. Hvis jeg skulle tilføje noget til kagen, ville det være
et let lag af glasur, gerne med kakaosmag. Men kagen fungerer fint uden, derfor får kagen
4 ud af 5 kageruller.
af Mathilde Frimann, 2a

af Piotr Michno,

1c
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Hvad er Science Talent Academy?

Hvordan har forløbet været?

Science Talent Academy er støttet af Novo Nordisk Fonden og er et læringsforløb for naturvidenskabeligt talentfulde unge fra gymnasiale
uddannelser i hele Danmark. Forløbet er udviklet
i samarbejde med førende forskningscentre og
universiteter inden for biovidenskabelig forskning. Science Talenter ønsker gennem dette
2-årige læringsforløb, at gymnasier, forskningscentre og universiteter er med til at inspirere og
begejstre unge med interesse for naturvidenskab
og dermed give dem lyst til forsat at dygtiggøre
sig inden for feltet. Det skal også understreges at
forløbet ikke kun er for hardcore nørder, men lige
så meget for unge som bare synes biovidenskab
er mindst lige så spændende som skønlitteratur.

På mange måder har forløbet været meget inspirerende, også på det innovative plan. Vi har på
de fleste camps egentligt fået rimelig frie tøjler, og
til vores eksamensprojekt fik vi fri mulighed for at
designe vores eget forskningsprojekt og ovenikøbet indsende det til Unge Forskere.
Jeg synes på den måde, at det har været med til
at udvikle mig rent kreativt, for det der med bare
at finde på løsninger ud i det blå er virkelig ikke
min stærke side. Men for at det hele ikke bare
skal være reklame for Astra, så har jeg da til tider
også været lidt presset. Det er lidt stressende at
skulle sidde med et eksamensprojekt på Science
samtidig med en SRP. Men når det så er sagt, ville jeg gøre det hele igen, hvis jeg fik muligheden.

Hvorfor meldte du dig til?
I starten var jeg lidt usikker
på, om det var det værd
at melde mig til Science Talenter. Jeg vidste
ikke om, det ville tage
for meget tid fra min
skole og dermed gå
ud over mine karakterer, men jeg besluttede mig til sidst
for at takke ja til tilbuddet, da jeg så det
som en enestående
chance for at dygtiggøre mig inden for et emne
som jeg tilmed har stor interesse i. Jeg tænkte også, at der
ville være god mulighed for at møde
andre unge over alt fra landet som delte
den samme passion for naturvidenskab, hvilket
heldigvis senere viste sig at være rigtigt.

Hvad har du fået ud af det?
Jeg synes selv, at jeg har fået rigtig meget ud af
det. Jeg har fået en masse rigtig gode veninder/
venner, som jeg ikke bare deler naturvidenskabelig interesse med, men også humor og hobbyer.
Foruden det har jeg også fået muligheden for at
besøge medicinale virksomheder, høre lange (og
sommetider også ret tunge) oplæg samt være
helt tæt på kræftforskningen på Panum. Sidste år
i april tog vi også afsted til Island i 4 dage, hvor vi
både fik chancen for at opleve den unikke natur,
men også chancen for at se databasen over stort
set alle islændinges DNA-koder.

Hvad har været det bedste
på Science Talent Academy?
Det er svært at skulle vælge én ting ud,
som var det bedste ved det. Altså,
maden var virkelig
god. Men jeg ved
ikke om, den kan
måle sig med de
oplevelser, som man
har fået ud af det. Jeg
tror, at det bedste var
Islandsturen. Det var
både hyggeligt, udfordrende, men også virkelig noget
som rystede holdet sammen.

Ville du anbefale det?
Jeg ville helt klart anbefale Science Talentt Academy til dem, som har interesse for det! Selvfølgelig er det ikke noget, man skal melde sig til,
hvis man synes biologi er dødens pølse, men
bortset fra det så synes jeg helt klart, det er værd
at melde sig til, hvis man godt kunne tænke sig
at udvikle sig, møde nye bekendtskaber og bare
har motivationen og interessen for de naturvidenskabelige fag. Og så skal man altså ikke tage det
med ”talent” alt for højtideligt.

Redaktionen har interviewet Puk
fotograf: MF og Puk Bach Petersen

Sommerferie på SU
Vi ser alle sammen frem til den; sommerferien. Den ligger derude i horisonten og kalder på os, og om mindre end 2 måneder så går det løs. Flere storbyfamilier har sikkert
allerede bestilt den årlige rejse til Egypten eller Tyrkiet, men hvordan får man nu lige
den sommerferie til at køre, hvis man skal leve det søde liv på statens uddannelsesstøtte? I denne lille guide har jeg derfor samlet 10 ideer til aktiviteter til billige penge for
at gøre din sommerferie alt for herlig.

af Puk Bach Petersen, 3e

1.Den klassiske: Tag en tur på stranden! Find din yndlingsbikini/mankini frem,
tag dine veninder/venner i hånden og hiv
dem med en tur ud på en af de flotte hvide
strande, som vores skønne land byder på.
En tur sydpå skal ikke være afgørende for,
om du kan tage en kold dukkert i år, og på de
flotte strande er der god mulighed for at få
både fregner og brune ben.
Tip: For at spice turen op, så hiv en engangsgrill og en kasse bajere (eller sodavand, bevares) med ud, men husk nu at rydde op efter jer!!
2. Den hyggelige: Hvis du ligesom størstedelen af Danmarks befolkning er helt vild
med jordbær og andre frugter, så tag et smut
forbi Lolle-frugt i Sakskøbing! I plantagen
i 4990 findes et kæmpe udvalg af lokalt produceret frugt og grønt, som du helt selv kan
få lov til at plukke. Og så smager det altså
bare lidt bedre end Supermarkedets frugter.

3. Den aktive: Er du typen, som kan lide
lange gåture og smuk natur? Så lyder Camønoen lige som noget for dig. I billedskønne
omgivelser på Møn, kan du få lov til at vandre
hele 175 km (du bør selvfølgelig nok ikke tage
dem alle sammen i et stræk, hvis din kondition
heller ikke holder til en enkelt time med idræt).
Der er både mulighed for overnatning og proviantering på strækningen samt en fantastisk
mulighed for at se den smukke klint og dyrelivet, som udspringer på Møn.
4. Den lange: Hvis du gerne vil lidt hjemmefra og tilfældigvis har været så heldig at
få den Führerschein i hus (til jer der ikke har
tysk: kørekort), så benyt da muligheden for at
afprøve dine evner som bilist på et oplærende
og afslappende road-trip. Her har du rig mulighed for at se Danmark på en anden måde
og udforske landets ydrekroge uden noget
fast mål andet end at få en skøn oplevelse.
En god uforpligtende underholdning, som ikke
koster andet end benzin til dine forældres dyt
(og så selvfølgelig fartbøderne).
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Tip
Hvis du endnu ikke har fået
kørekort, kan cykelturer ad margueritruten da også være meget
hyggelige?

5. Den sociale: Er du ikke så meget til fællessang, hippiekultur og spejderlejre? Heller
ikke jeg, men dette er ingen undskyldning for
ikke at samle alle dine favoritter til en god
gammeldags bål-aften. Lav skumfiduser og
snobrød over gløderne og find pindebrændet
frem til en varmende og skidehyggelig aktivitet.
6. Den naturskønne: Er du helt tosset
med friluftslivet og unikke naturoplevelser,
så kan man i Maribo for et ganske beskedent beløb både leje kanoer, kajakker, både
og tilmed også vandcykler. På den måde kan
man opleve Maribosøerne og dens smukke
natur til søs, og altså på en helt anden måde
end man er vant til. På nogle af øerne er der
også mulighed for at færdes samt at overnatte.
Bonus: Hvis du har en lille ornitolog gemt inde
i maven, er der godt nyt til dig! Der er nemlig rig mulighed for at se masser af fugle på
turene.
7. Den alternative: Holder du lige så
meget af at møde nye mennesker, som du
holder af børn? Så prøv den lidt alternative sommerferieaktivitet, nemlig en ferielejr
sammen med Ungdommens Røde Kors. Ferielejrene tilbyder udsatte børn og deres forældre ferie-aktiviteter i trygge fællesskaber,
og man har her mulighed for at være noget
for nogen, som virkelig kunne have brug for
det. Som en bonus, får man her anledning
til at styrke ens netværk og fremme ens personlige kompetencer.

8. Den vandtætte: Da det er almindeligt
kendt blandt danskere, at sommeren i landet
ikke altid indebærer solskin og tørvejr er museer en oplagt mulighed for at lave en spændende indendørsaktivitet. Lokalt har museum
Lolland-Falster en række forskellige afdelinger spredt ud over Sydhavsøerne, men hvis
man alligevel skal en tur forbi hovedstaden,
kan man med fordel benytte chancen for at
besøge nogle af de gamle klassikere som
Nationalmuseet, Statens museum for kunst
eller Tøjhusmuseet. Og husk, det behøver jo
ikke nødvendigvis at være kedeligt at kigge
på gamle ting!
9. Den norske: Hvis du alligevel ønsker
at se noget uden for landets grænser og kan
overskue at betale lidt mere end til en tur til
Bordershoppen, så er Oslo-båden en god
mulighed. Den er til dig, som drømmer om et
krydstogt, men ikke har råd til det helt store.
Her er der et par timers mulighed for at udforske fjeldabernes hovedstad og øve sig i vores
naboers familiære sprog. Ha’ en fornøyelig
tur!
10. Den globale: Det sidste tilbud i denne
guide er til dig, som vil lidt længere væk end
Skandinavien. Vi taler om en gammel og velafprøvet rejseform, nemlig via tog. DSB-interrail tilbyder en rejse rundt i Europa, hvor
man kan vælge op til 30 forskellige lande til en
fast pris. Dette tilbud er super fleksibelt og du
kan selv bestemme hvor mange destinationer
og antal rejsedage. Så er du den lidt spontane, rejseglade type, som ikke har noget imod
lange togture? Så kunne du med fordel kigge
nærmere på DSB’s hjemmeside.
Bonus: Du har mulighed for at teste dine sprogkundskaber af på en lidt anden måde end på
gymnasiet!

Jeg ønsker jer alle sammen
en rigtig god og aktivitetsfyldt sommerferie ..
Når vi altså når dertil!

Den store fes
S

ommeren er over os, og festivalerne er lige om hjørnet. I den
anledning har jeg analyseret de eneste syv danske festivaler,
der kan bryste sig med kendte, udenlandske hovednavne.
af Philip Høyer Rasmussen, 2a

Høj sol, lunkne bajere og brugte kondomer.
Sådan kan de danske festivaler vel bedst
beskrives. Oven i dette kommer selvfølgelig
også musikken, den dårlige hygiejne og fester
igennem hele festivalen. Festivalerne er fulde
af fulde mennesker, og man kan egentlig blive i tvivl om hvad der egentlig trækker mest,
den evige fest eller musikken. I denne artikel
er der fokus på seks nøje udvalgte kunstnere
ud fra hver af de syv festivaler. Nogle af
dem er store, og nogle af dem er små.
Ikke alle af de store kunstnere er gode,
men så må bookerne jo bare booke
noget bedre. Dog vil jeg gerne love,
at alle de mindre artister er alt for
fede, og du burde tjekke dem alle
sammen ud.

stival guide
Hvis du er en af dem, der til sommer står overfor at skulle give
Roskilde, Tinderbox eller Smukfest et visit for første gang, så
aner du sikkert ikke, hvad du skal have med. Derfor får du
nu en huskeliste, til de helt essentielle ting, som ingen
har fortalt dig, du bare skal have med på festival.

HUSKELISTE:
Minttu.

Flydende tandpasta med 50% alkohol. Du får aldrig børstet tænder så ofte, som du burde på
en festival, så start hver morgen med et shot
Minttu. Alkoholen burde slå de fleste bakterier
ihjel, og den fæle morgenånde er væk efter
bare et shot.

Hjemmelavet fLagstang.

Du er skide stiv klokken lort om natten, og
telefonen er løbet tør for strøm. Alle teltene ser ens ud. Hvis bare der var et eller
andet der gjorde din camp anderledes
fra alle de andre. En høj stang med et
flag i toppen burde gøre det meget nemmere at finde hjem, og for dine venner at
finde derhen.

Smøger. Smøgerne på Ros er dyre og

dårlige (Kings pocket og Prince med tal på), og
jeg tror, det er det samme på alle andre festivaler.
Spar dig besværet, og køb dem hjemmefra, så kan du også få
dem du allerhelst vil have. Selv hvis du ikke ryger, er det en ganske
fin scoremåde at have ordentlige smøger. Hav derudover altid en lighter på dig! Den mest sagte sætning på en festival er formentlig ”Har du
ikke en lighter?”, så gør alle glade, og hav en lighter på dig.
Desuden er det smart at have håndsprit, tyggegumi, gummistøvler og en
hængelås til teltet med på festival af ret åbenlyse årsager.

De store: The Script, Martin Jensen,
Aqua

De små: Nelson Can, Johnny Madsen, Carl Emil Petersen

Irske The Script skriver primært sange i dur om
temaer i mol. De har igennem et helt årti formået
at blande melankolske kærlighedshistorier med
godt, gammeldags, keltisk folkehåb. Dette har
medført fem albums, hvor de tidligere nok var
bedre end de seneste, hvis man spørger mig.
Eller enhver anmelder der har forstand på musik.

Nelson Can er et band uden bullshit. De har
skåret det helt indtil benet, bas, trommer, vokal og ikke en dyt mere. Nelson Can er bare
tre kvinder, der prøver at komme ind på den
ellers meget mandligt dominerede rockscene. Dette ser ud til at lykkes, da de, udover at
være kvinder der spiller musik, faktisk også
er nogen, der kan finde ud af at spille musik.
Glæd jer til dem!

Den eneste danske DJ, der for alvor er nået ud
over landets grænser, må være Martin Jensen.
I 2014 opnåede han stor popularitet, da han begyndte at uploade korte videoer til youtube. Videoerne var lyde, der oftest stammede fra memes, som han derefter dannede en sang over.
Dette gjorde han f.eks. da Cristiano Ronaldo udbrød sit berømte ’Sí’, efter at have vundet endnu
en Ballon d’Or, hvilket gav ham et stort hit i flere
sydamerikanske lande og Sverige.
Suk – Aqua spiller på dette års Nibe Festival.
Jeg havde virkelig håbet, at 90’er poppens tid
på festivalscenen blev i 90’erne – men ak, jeg
tog fejl. Jeg kunne nemt bruge en halv side på
at forklare hvorfor Aqua muligvis er det værste,
der er sket for den danske musikscene, men jeg
har i stedet valgt at fortælle om dengang firmaet
bag Barbie-dukken, Mattel, lagde sag mod Aqua
i år 2000, da Mattel mente, at Aqua gav Barbie-dukken et dårligt ry. En to-år-lang retssag
fulgte siden, og dommer Alex Kozinski ytrede til
slut ordene ”The parties are adviced to chill”. Nu
ved jeg ikke meget om retssager, men hvis det
er konklusionen på en årelang retssag, så var
den nok rimelig fjollet til at begynde med.

De fleste andre af de mindre artister jeg har
taget med i denne artikel, er unge, uprøvede
og tilnærmelsesvis ukendte. Johnny Madsen
er ingen af disse ting, da han er gammel, rutineret og dog nok mest kendt for at have lavet
en shampoo, han ikke selv ville bruge blandt
Dybvad-seere. Han har dog lavet musik i 30
år, og jeg tror, han – og alle andre – har sig en
fest til hans koncerter.
Carl Emil Petersen er nok bedste kendt for
gruppen Ulige Numre, som i gik i opløsning
i 2017. Carl Emil valgte efterfølgende at fortsætte som solokunstner, men havde sangene været udgivet som værende Ulige Numre
sange, havde der næppe været den store forskel. Den største forskel er nok at Carl Emil
Petersens numre endnu ikke har fået helt ligeså meget succes.

Programmet samlet set
Nibe Festival er ikke en af landets største festivaler, og det kan altså godt ses. Det er primært elektronisk pop, der bliver kørt, med enkelte afstikkere, der så kommer til at virke meget malplacerede.
Men på trods af et meget mindre budget end mange andre festivaler har de altså formået at lande
et verdenskendt band, en af verdens bedste DJs… og Aqua. Godt, men ikke helt godt nok.

De store: Wiz Khalifa, Bastille, Prophets of Rage

De små: Yungblud, Efternøler, Off
Bloom

Da Wiz Khalifa i 2016 gæstede Roskilde Festival, valgte han at spille inde i Arena-teltet frem
for den større - dog åbne - Orange Scene, og
rygterne går på, at det skyldtes, at teltet kunne danne en rumkoger, da der altid bliver røget
mange hiphopcigaretter til Wiz Khalifas koncerter. Dette sker næppe på årets Tinderbox, da
ingen af de to store scener er i teltform. Dog vil
der nok alligevel være en dunst af sticky icky
rundt omkring under koncerten.

Hvis du har læst Gaffa bare en enkelt gang
indenfor de sidste 10 måneder, er der en fair
chance for, at du er faldet over navnet Yungblud. På nutidens musikscene hvor alt skal være
rent, pænt og smilende, kan det være befriende
med en beskidt, grim og pissesur musiker som
Yungblud. Den blot 20-årige sangers blanding
af sang og rap er primært om, hvordan han føler
at samfundet skider på ungdommen. Så hvis du
føler dig trådt på, eller bare pissesur, så tag og
giv Yungblud et lyt.

På trods af bandets første album udkom i 2013,
vil sommerens koncert på Tinderbox blive Bastilles femte optræden i Danmark, og efter sommerens koncert vil de deltage i en meget eksklusiv klub af udenlandske kunstnere, der har
spillet på de tre største danske festivaler, Roskilde, Tinderbox og NorthSide. De eneste to andre medlemmer af klubben er Band of Horses
og James Blake.
Vil du høre et band, der hader Donald Trump
ligeså meget som dig? Så glæd dig til Prophets
of Rage. Supergruppen Prophets of Rage består af tidligere medlemmer fra de samfundskritiske rock- eller rap-grupper, Rage Against the
Machine, Public Enemy og Cypress Hill, og jeg
kan love dig for, at de nok skal rase over diverse
samfundsproblemer og verdensledere.

Jeg må indrømme, at jeg selv lige måtte google
Efternøler, for jeg havde aldrig hørt om dem, før
jeg nørdede årets program – men nøj, hvor er
jeg glad for, at jeg gjorde det. De to gutter skærer ind til kernen af popmusik, og skralder alt
overflødigt fra. Tilbage står der en akkordrundgang på en akustisk guitar og en utrolig lækker
vokal, der synger om forelskelse og sommerkærlighed. Efternøler var en af i alt tre vindere til
Tinderbox Band Battle, hvor vinderne vinder en
optræden på Tinderbox.
Off Bloom er et udmærket bud på den næste
internationale stjerne fra den danske musikscene. Den hiphopinspirerede poptrio har allerede
varmet op for Dua Lipa og vundet internationale
priser. De bliver meget spændende at følge i de
kommende år.

Programmet samlet set
Fantastisk arbejde af Tinderbox. En solid blanding af store og små, danske og udenlandske, spritnye og dem af lidt ældre dato. Genrerne strækker sig fra psykedelisk syrepop over det vredeste rock
og til de DJ’s der giver dig lyst til at danse. Der er virkelig noget for enhver smag på årets Tinderbox
festival. De giver igen i år også chancen til nogle upcomming bands med potentiale til de største
scener i ind- og udland. Der er ikke en finger at sætte på årets program.

De store: Eminem, Bruno Mars, Gorillaz
Eminems første koncert i Danmark bliver uden
tvivl et hit. Der gik under 48 timer, fra rapperen
blev offentliggjort til at spille om onsdagen, til at
endagsbilletterne til onsdag blev udsolgt. Man
må håbe for alle dem, der har købt billet, at han
ikke aflyser, som han har gjort to gange tidligere. Hvis han gennemfører koncerten, bliver det
uden tvivl en af årets mest fyldte Roskilde-koncerter.
Omtrent ligeså fyldt bliver der, når poppens
ukronede konge, Bruno Mars, torsdag aften
spiller op til dans på Orange. Den 165 cm høje
popsanger har ry for at lave noget af et show ud
af hans koncerter, og vi kan nok både forvente ekstravagante lysshows og velkoordinerede
dansetrin, når han dukker op med sin hitfyldte
optræden.
Til at lukke hele baduljen kommer også det elektroniske tegneserieband Gorillaz, hvor hovedmusikeren er Damon Albarn, der åbnede Orange i 2016. Damon Albarn er bestemt en velkendt
herre på Roskilde scenerne, og han er en af
meget få mennesker, der har spillet på Roskilde
Festival med tre forskellige bands – solo, Gorillaz og Blur. En bedrift han nok kun deler med
Jack White.

De små: FOOL, Iris Gold, Sigrid
I 2016 var der alt for mange mennesker til en
Phlake koncert på Rising-scenen i åbningsdagene, hvilket resulterede i, at broen mellem
øst og vest lukkede totalt ned. FOOL er en
duo der har potentialet til at gøre det samme. Genremæssigt ligger de meget op af den
”rhythm’n’balls” genre som Phlake har opfundet, dog mere progressivt og fremadstormende end Phlakes lidt psykedeliske, tilbagelænede stil.
Hvis du ikke kender Iris Gold, så er det på tide,
at du lærer hende at kende. Den dansk-engelsk-jamaicanske rapper og sangerinde har
allerede varmet op for kunstnere som Blur,
Robbie Williams og Taylor Swift. Hendes nyeste single ”All I Really Know” er blandt andet
produceret af Suspekts Rune Rask. Genremæssigt er hun meget atypisk, men det lyder
som om, at nogen har taget noget 60’er flower power, tilsat nogle hiphopbeats og til sidst
krydret med nogle popelementer.
Skandinavien har i de senere år produceret
en del popsangerinder, som f.eks. Tove Lo,
Astrid S og Zara Larsson. Nyeste skud på
stammen er norske Sigrid, der i januar vandt
BBC’s Sound of 2018, hvilket er en pris der
kårer den mest lovende musiker lige nu. Tidligere har bl.a. Frank Ocean, Adele og The
Weeknd været nomineret til samme pris. Potentialet er stort og materialet er godt.

Programmet samlet set
Roskilde Festival burde virkelig give deres bookere en lønforhøjelse efter dette! Et stjernespækket lineup, fyldt med kunstnere i alle genre. Alene det at lande Eminem er en fantastisk
præstation, der burde kunne give de flest lineups 6 stjerner… men de mangler to navne. Roskilde Festival er - trods de seneste års hiphop indflydelse – en rockfestival, men alligevel er
der intet mainstreamrockband på årets lineup, og efter Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers
og Muse lå der altså op til endnu et fedt navn. Derudover har der de senere år været tradition for et navn af ældre dato, der dog absolut ikke var glemt. Dette mangler altså også i høj
grad! Det er dog de eneste fingre, der kan sættes på et ellers veludført program. Well done,
Roskilde!

De store: Britney Spears, Post Malone, Kendrick Lamar

De små: Fribytterdrømme, Marvelous
Mosell, Bogfinkevej

IT’S BRITNEY BITCH! Sidste gang Britney Spears var i Danmark var i 2011, da hun
mimede sig igennem en koncert i Jyske Bank
Boksen. Britney Spears har fået mange dårlige
anmeldelser gennem tiderne, men engang kunne man også finde gode. Den nyeste positive
anmeldelse, jeg har kunnet finde, er fra hendes
optræden i Parken i 2009. De 4 ud af 6 stjerner
er givet af Ekstra Bladet, og deres journalistik er
vel også kun to stjerner værd, ligesom Britney
koncerter.

Hvis du går og lytter til de albums, hvor Pink
Floyd og The Beatles nok havde taget lidt rigeligt med svampe, og tænker over, hvad den danske pendant er til det, så skal du ikke lede længere! Fribytterdrømmes sange er typisk over 5
minutter lange, solofyldte, eksperimenterende,
fantastiske syrerock numre. Skal det sammenlignes med noget dansk, er det nærmeste
nok en blanding af Steppeulvene og
Spids Nøgenhat. Der bliver nok indtaget nogle svampe under denne koncert af bandet selv, så det
skal nok blive en god koncert.

Post Malone er nok den
grimmeste mand, man kan
hyre til den pose penge,
men i en musikverden hvor
alt skal være smukt, understreger det bare endnu mere
rapperens talent. Den 27. april
udkom albummet ”beerbongs &
bentleys”, som i den grad vil blive et album,
man ser tilbage på som være genredefinerende indenfor trap og cloud rap.
Kendrick Lamar anses af mange
som værende den sidste West Coast rapper.
Kendrick er født i rap musikkens epicenter, nemlig Compton. Hjemstavnen for N.W.A., Coolio,
The Game, er også byen hvor Kendrick Lamar
blev født. Da han gæstede en komplet udsolgt
Royal Arena i marts, leverede han et hitspækket show, der var til noget nær topkarakter. Alle
Smukfest-gæster burde se den fest Kendrick
kommer for at levere, og jeg tør godt garantere
en fantastisk koncert.

Marvelous Mosell laver svedige 80’er pop hiphop hits, og er
ofte iført svedbånd under sine koncerter. Han er også kendt under
aliasset ’den bedste danser’, og
han er heller ikke bange for at ryste kroppen til Tue Tracks vilde 80’er beats. Tue
Track er tidligere kendt fra bl.a. Malk De
Koijn. Hiphopperen er blevet særlig anerkendt for sine mange brug af tillægsord, og sine helt særlige stil, der ikke
tidligere er set herhjemme.
Bogfinkevej er et meget atypisk navn for en
rapgruppe, men det er nu engang hvad gruppen fra Århus hedder. Stilarten er nærmere
hyggelig end skræmmende, og den fungerer
måske bedre rundt om lejrbålet end på de
største rapscener. Teksterne giver dig måske ikke lyst til revolution, men du kan ikke
få dem ud af hovedet den næste uges tid.

Programmet samlet set
Smukfest har i år fundet frem til et fantastisk program, bestående af store hovednavne, spændende
upcomming og mindre kunstnere, bredt udvalg og god blanding mellem gammel og ung. Meeen,
på trods af hovednavnenes størrelse er det stadig skuffende. Kun Post Malone er højaktuel, og
Kendrick spillede i Royal Arena i marts. Britney og deadmau5 er ikke længere aktuelle, og Shawn
Mendes er bare ikke nok til at løfte resterne. Lige ved og næsten, Smukfest!
Foto: Mia Dernoff

De store: N.E.R.D, Queens of the Stone Age, Liam Gallagher

De små: Greta van Fleet, Soleima,
Kellermensch

N.E.R.D er måske ikke det mest kendte navn
på denne liste, men det er en af de mest alsidige. Gruppens frontman er sangeren Pharrell
Williams, der engang var en grum hiphopper.
Gruppen udgav i 2017 deres første album siden 2010, og på den vender de tilbage til deres
hårdtslående tidlige album, men beholder dog
stadig de bløde R’n’B elementer fra seneste album. Det lyder mest som det det nok i virkeligheden er. En blanding af cloud rap og Pharrell
pop. Om man er til den slags eller ej, så sparker
N.E.R.D festen i gang med maner.

Greta van Fleet er et amerikansk bluesrockband, der aldrig rigtig har nået udenfor de
amerikanske grænser, på trods af de flere
gange har toppet de amerikanske rocklister.
Dette på trods af de sagtens kunne sammenlignes med danske bands, som f.eks. The
Blue Van, som er kendte for deres melodiøse rock, hvor blues-elementet er, at riffene er
blues med en rocket feeling.

Queens of the Stone Age er det band jeg efterlyste i Roskilde-artiklen. God, melodiøs, solofyldt mainstreamrock, der kan samle en fest.
Bevares, de har ikke samme størrelse, som de
førnævnte, men dog har de sceneshow og riffs,
der kan sparke mindst ligeså meget røv, som de
andre nævnte bands, og et spritnyt album, jeg
selv fandt virkelig godt. De er en koncert og et
visit værd.
Liam Gallagher var tidligere med i bandet Oasis,
og man kan tydeligt høre, de selvsamme britpop
elementer, der gav forsangeren verdenskendt
berømmelse, også er i dette album. Liam Gallagher er meget inspireret af John Lennon, og
det kan både fornemmes i tekst og sangstil. Så
hvis du er til John Lennon, er du nok også til
Liam Gallagher.

Soleima er et godt bud på den næste danske kunstner, der når international succes.
Soleima var tidligere en del af den danske
rapgruppe Flødeklinikken. 27-årige Soleima
skriver sine poppede sange hjemme i hendes
lejlighed, inden de ryger en tur til Los Angeles
for lige at få det sidste touch.
Kellermensch er det eneste band på listen,
der nogensinde har åbnet Orange Scene på
Roskilde. Kellermensch er et dansk rockband,
der nok egentlig er større i Tyskland end i
Danmark. På trods af dette, giver musikmagasiner som Gaffa dem altid gode anmeldelser, og det er blot et spørgsmål om tid inden,
de opnår den status indenfor dansk rockmusik, som de nok egentlig fortjener. Bandet er
meget inspireret af bands som Roskilde-aktuelle Nick Cave & The Bad Seeds og hårdere
rockbands som Tool og Kaizers Orchestra.

Programmet samlet set
NorthSide er primært kendt som en hiphop festival, der dog også tager nye, ikke særligt kendte
kunstnere op. Det princip følger de fuldt ud, men nok lidt for meget, da hovednavnene måske ikke er
de største af slagsen. Dog har de så mange små og nye kunstnere, at de rammer næsten samtlige
genrer indenfor rock, pop og hiphop. Men, i forhold til at de er en af de tre store festivaler i Danmark,
så burde de have flere store og mere kendte kunstnere. Dog skal det lige siges, at selvom de måske
ikke er de mest kendte kunstnere, er mange af dem virkelig fede.

De store: Ozzy Osbourne, Avenged
Sevenfold, Alice in Chains

De små: ORM, Natjager, Jakob Stegelmann & Orkester

Ozzy Osbourne er manden, der er kendt for
at have bidt hovedet af en flagermus under en
koncert i 1982. Ozzy troede eftersignende, at
den var lavet af gummi, men ifølge ham selv var
den i live, og nåede også at bide ham, hvilket
betød, at han skulle behandles for rabies. ”Men
hvis den bed ham, ville det så ikke betyde at
han godt vidste, at den ikke var lavet af gummi,
og dermed har han godt været klar over, at han
bed hovedet af en levende flagermus?” spørger
du. Jo, jo det ville det. Ja, sådan er det vel bare
at være Ozzy. Skal vi ikke bare sige, at det nok
bliver en fed koncert?

Det er ligeså grimt og grumt, som det lyder. Til
dig, hvor kun det hårdeste kan være hårdt nok,
er ORM bandet, du har brug for. Det behøver
ikke lyde godt, det skal bare gå stærkt… på
ALLE instrumenter. Du kan ikke høre, hvad
forsangeren synger, men det er også lige meget. ORMs koncerter er den slags koncerter,
hvor moshpit er en garanti, og der er en fair
chance for, du mister din mobil.

Synes du, at mainstream rock er for stille, mangler flere metal licks, men samtidig skal der ikke
røres for meget ved vokalen, eventuelt gøre
den lidt mere poppet, og så kunne det da til tider
også godt bruge et… symfoniorkester? Hvis du
kan svare ja til dette – eller bare gerne vil høre
denne umiddelbart mærkelige kombination af
elementer – så skal du tjekke sange som Afterlife eller A Little Piece of Heaven ud. De er begge
lavet af Avenged Sevenfold, som absolut ikke
er dit normale metalband. Men de er sq meget
fede alligevel.
Vil du gerne have Nirvana, bare mere metal?
Alice in Chains er bandet du skal gå til. Kurt Cobains stille, men samtidigt rå vokal går helt klart
igen hos Alice in Chains, men hvor Nirvana oftest virker lidt omtågede instrumentalt, står det
knivskarpt hos Alice in Chains, der helt tydeligt
har metal licks og riffs ud over det hele.

Vil du gerne høre noget forbandet lort? For
det er, hvad Natjager laver. Noget der er så
dårligt, at det faktisk når at blive godt igen. I
løbet af en sang, får de både popelementer,
de hårdeste heavy riffs og overautotunede
vokaler med – der enkelte gange bliver sat ud
af tonearten. Kort sagt. Natjager er lort. Men
godt lort.
Kan du huske Troldspejlet? TV-vært og
film-ekspert Jakob Stegelmann gæster sammen med Aarhus Symfoniorkester COPENHELL til sommer for at spille filmmusik
fra diverse film. Måske lidt malplaceret til
COPENHELL, men jeg tror godt nok, at der
bliver fyldt til koncerten. Jeg ville i det mindste
anbefale det til alle og enhver, der skulle et
smut til Refshaleøen til sommer.

Programmet samlet set
Vanvittigt program, som enhver heavy metal fan må være ellevild over. Kæmpe navne, store legender, de største fra nutiden, fremtidens stjerner og et afbræk fra det hele ved hjælp af Jakob Stegelmanns filmmusik. Hvis man kan forestille sig et perfekt program for COPENHELL, så er dette et
glimrende bud. I opvarmningsdagene spiller også hårdtslående Red Warszawa, der også engang
har skrevet en sang om Maribo. Metadonmix fra Maribo. Tjek den ud, hvis du ikke kender den. Alt i
alt, et fantastisk program. Godt arbejde, COPENHELL!

De store: Nickelback, James Blunt,
Suzi Quatro

De små: Ida Nielsen & Band, De Danske Hyrder, Humørekspressen

Det mest forhadte band på internettet er af en
mærkelig grund blevet hyret til Jelling Musikfestival. Men det er ikke kun internettet der hader det canadiske rockband. En officer ved det
amerikanske forsvarsministerium udsendte på
et tidspunkt et officielt memo om, at flere bands
var bandlyst fra at blive afspillet i kommandocentralerne, herunder Nickelback. Ja, så meget
hader alle bandet. Dem har Jelling valgt at booke. Nej, jeg ved ikke hvorfor.

Prince er blandt de største musikere nogensinde, så ham kender du nok. Men vidste
du, at han havde en dansk bassist, som han
fandt via internettet? Hun hedder Ida Nielsen,
og hun har også lavet noget solo, og da hun
er af Danmarks – og verdens – bedste bassister, så skulle jeg da næsten være et skarn
for ikke lige at nævne det.

I 2004 udgav James Blunt sit første album, og
på det lå singlen og superhittet ”You’re Beautiful”, som dog i nyere tid kun har været et hit
grundet sin memestatus blandt musikere. Blunt
var i det britiske militær i 6 år, og opnåede titlen
løjtnant. Han var udsendt i Kosovo, hvor han
havde taget sin guitar med på fredstanken, og
han optrådte flere gange for andre udsendte og
lokale. Der skrev han også flere af hans sange.
I 2006 vandt han desuden også en pris for årets
værste album.
Nej, du kender ikke Suzi Quatro. Hun er
en ældre dame, som vist havde en okay musikkarriere i 70’erne og 80’erne. Så vidt jeg kan
læse mig til, var det nok dog mere på grund af
hendes udseende end hendes musikalske evner, der gjorde hende kendt. Men hvorfor er hun
blevet hyret til denne festival, da der er ingen
der har hørt fra hende længe, og hun umuligt
kan have samme udseende som dengang? Jelling har en del spørgsmål at svare på.

Hvis du, eller en du har festet med, har gået
på efterskole, så kender du uden tvivl De
Danske Hyrder. Bandet er fra Albertslund,
teksterne handler om bajer og damer og alle
drenge mellem 14 og 22 år må kunne relatere
til teksterne. Ifølge deres Spotify udkommer,
der nyt album i år, og hele Danmarks ungdom
bliver sikkert kæmpe fans af det.
Du kender musikerne. Pharfar, Klumben,
Chapper og Panamahs guitarist, Peter Lützen, har valgt, at deres karriere skulle gå helt
en anden vej, og har derfor valgt at lave et
dansktopband. Det havde jeg måske ikke
personligt forventet af tre rappere og en guitarist, men det er nu trods alt engang, hvad
der er sket. Stilen er dansktop blandet med
pop… så dansktop.

Programmet samlet set
Umådeligt ringe. Hvordan kan man forvente at blive taget seriøst som festival, når man hyrer
to memes og en afdanket sangerinde som ingen har hørt fra i årevis. De kunne ligeså godt
have hyret Walmart Kid for lige at afrunde et lineup af memes. For to år siden havde de måske en af historiens bedste bands optrædende i form af Queen feat. Adam Lambert. I år har
de memes. Det går den forkerte vej for Jelling, og det er der ikke noget antal af fede upcomming kunstnere og fantastiske ukendte bands, der kan gøre noget ved.

MÅNEDENS NYHED

Photo via @devhynes/instagram

Blood Orange giver koncert i København
blood orange (UK)
8. november
den grå hal
billetpris 340 kr.

MÅNEDENS PLAYLISTE
Barcelona - Barselona
E.V.P. - Blood Orange
Unreliable - Scarlet Pleasure
Rose Golden - Kid Cudi, Wikow
Breezeblock - alt-J
Gazeller - Moses: ”Andreas”
We don’t believe what’s on TV - Twenty One Pilots
Hør resten af månedens playliste på
https://spoti.fi/2IcIBSR
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Fun Facts:

De fleste landshold forbyder sex for spillerne under turneringen,
da risikoen for en skade er for stor.

2
2

Ved VM i Sydafrika i 2010 blev der drukket 750.000 liter øl,
svarende til ca. 2,3 millioner dåser øl.

3

Ved VM i Tyskland i 2006
2010 steg fødselsraten i landet med 10% ni
måneder efter VM’s afslutning.

44

Der er kun blevet afholdt to VM-finaler uden deltagelse fra et
europæisk mandskab.
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Den seneste udgave af FIFA’s verdensrangliste for landshold har placeret
Danmark på 12. pladsen, hvilket er en fremgang på 34 pladser på to år.
af Lasse Maibom, 2c
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GOLDEN BOOT
Neymar J
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Spanien

DK’s topscorer
Christian Eriksen

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DANMARK

2-1 PERU

DANMARK		 3-1 AUSTRALIEN
DANMARK

0-2 FRANKRIG

DRØMMETYDNING
Drømme er noget vi alle kender til.
Drømme kan være gode, skræmmende og nogle gange bare forvirrende.
Men hvad betyder vores drømme? Og hvad er drømme egentligt?
af Andrea og Isabell, 2b

Hvornår drømmer vi?
Altså, søvn er opdelt i tre dele: dyb søvn, overfladisk søvn og den såkaldte REMsøvn. REM-søvnen fylder cirka 25 procent af søvntiden. Det er i REM-søvnen, at
vigtige og følelsesmæssige karakterer udspiller sig. Hvis du kan huske en drøm
rigtig godt, så er det fordi, du er blevet vækket, imens du stadig var i REM-søvnen.
Men bare fordi det er i REM-søvnen, man for det meste kun kan huske, hvad man
drømmer, betyder det ikke, at det kun er i REM-søvnen man drømmer – tværtimod. Man drømmer nemlig i alle søvnstadierne, du kan bare ikke altid huske dem.

Men hvorfor drømmer vi?
Svaret er desværre ikke entydigt. Men de fleste forskere er ret enige om, at drømme er en måde, hjernen langt hen ad vejen bearbejder dagens indtryk. Når du
sover, sker der en overførsel af erindringer fra din korttidshukommelse til langtidshukommelsen, hvor det primært er de vigtige, følelsesmæssige erindringer, der
bliver gemt godt.

Tager du dine drømme alvorligt?
Det er meget forskelligt fra person til person, om man tager sine drømme alvorligt.
Men om du gør eller ej, så er der mange måder at analysere det, du drømmer på.
Drømme er ikke altid nemme at tyde, og bare fordi du den ene nat drømmer, at du
er din partner utro, betyder det ikke, at det er noget, du har lyst til at gøre. Der
kan nemlig være en helt anden mening med det.
Her har vi seks eksempler på meget normale drømme, og hvordan du KAN fortolke
dem.
!!ALLE DRØMME OG MENNESKER ER FORSKELLIGE, DET ER IKKE ALLE
DRØMME, DER KAN FORTOLKES SÅDAN HER!!

At være gravid
(Uden faktisk at være det)
Hvis du drømmer, at du er gravid, uden
at du faktisk er det, så kan graviditeten afspejle fremtidige projekter, ideer m.m. som du går og “barsler”. Det
behøver ikke kun at være projekter og
den slags, det kan også være, hvis du
går og ”barsler” med en nye side af dig
eller noget nyt personligt.

At være nøgen/blottet i
offentligheden
Vi udvælger vores tøj efter, hvilket
signal vi ønsker at sende til omverden. Hvis du drømmer, at du er nøgen eller blottet, så kan det betyde,
at der har været en hændelse i din
vågne tilstand eller at du tror, der vil
komme en situation, hvor du kommer til at føle dig blottet og sårbar.

At dine tænder falder ud
Dine tænder er et tegn på, hvor meget
selvtillid du har, og hvor meget magt
du har. Hvis du drømmer, at dine tænder falder ud, eller at de bliver løse, så
kan det være et tegn på, at du befinder
dig i en situation, hvor du ikke føler dig
sikker.

At være din partner utro, eller at
din partner er dig utro
Det behøver ikke at være så slemt,
som det lyder. Om det enten er dig eller din partner, der er utro i din drøm,
så handler det nærmere om at være
usikker i forholdet eller at være bange
for at blive forladt. Det kan være, at
din partner er meget optaget af skole,
venner eller andre interesser og ikke
lige har dig i fokus.

At være uforberedt til en prøve,
eller at få en dårlig karakter
Prøver og eksamener er oftest der,
vi bedømmer vores evner og kunnen. Så hvis du drømmer, at du er
uforberedt til en prøve, eller at du
får en dårlig karakter, så kan det
tyde på, at du er meget selvkritisk
i din vågne tilstand.

At du har sex
Drømme om sex er ofte dem, vi husker bedst, fordi det kan virke så
mærkeligt. Men mange gange handler sexdrømme mere om følelser end
om reel sex. Hvis du drømmer om at
have sex med en du kender, så handler det mere om din følelsesmæssige
forbindelse til personen. – Derfor er
det ikke unormalt (dog stadig ulækkert) at drømme, at du har sex med
for eksempel et familiemedlem.

Forpligtet af Guds vilje
novelle af Puk Bach Petersen

Jeg blev døbt i Snostrup Kirke i Frederikssund i foråret. Min mor var sognepræst der, og
det var der, jeg efter min mening fik byens grimmeste navn. Jeg kom til at hedde Vibeke
Maria Knoldstrup, men blev hverken kaldt Vibeke eller Maria, men bare Knoldstrup. Det var
et ganske uattraktivt navn, hvilket hvis jeg ikke selv var klar over det, blev gjort opmærksom
på det meste af folkeskolen.
Vi var en ganske almindelig familie, hvor at mine forældre så tit optrådte som hr. og fru
Danmark og diskuterede om vi skulle have mat eller blank vandhane, fliser eller trægulv og
så derudaf. Jeg var enebarn. Ene- og alenebarn. Sådan følte jeg mig i hvert fald. Min mor
var meget kristen og ønskede derfor også, at jeg var det. Jeg var både døbt, konfirmeret og
blev også senere gift i faderens, sønnens og Helligåndens navn. Dog havde jeg aldrig troet
på Gud, men det er ikke sådan noget man siger til en præst, slet ikke hvis det er ens mor.
Vi havde en ret hæslig hund. Det var et gadekryds, som min far havde fået af en kollega og
den havde underbid som en skuffe. Han stank ad helvedes til og var egentlig på mange måder frastødende, men hans gode trofasthed kunne man ikke tage fra ham. Min mor havde
døbt den Werner efter hendes bror, som hun tilsyneladende var meget stolt af. Han havde
gået på Herlufsholm og havde senere uddannet sig til kvantefysiker. Dermed blev han efter
min mormor og morfars død det store overhoved i min mors familie. Jeg havde egentlig aldrig rigtig kunne lide ham. Han var en af de her mennesker, som aldrig rigtig besvarede ens
spørgsmål. I stedet kunne han finde på at fortsætte den samtale med sig selv, som han havde sat i gang minuttet før man spurgte om noget. Han stammede en hel del og talte meget,
dog var størstedelen af hans mumleri ikke hørbart, og han endte så tit igen med en samtale
med sig selv. Jeg tror heller ikke, han kunne lide hunde og det føler jeg, som regel ikke er et
godt tegn ved mennesker. Dengang vi lige havde fået hunde-Werner, og min mor ville introducere det lille kræ til ham, skreg han som om hun lige havde tilbudt ham indvoldene fra et
lig. Han var en mærkelig mand.
Jeg gik på Falkenborgskolen. Den lå forholdsvist tæt på, så jeg cyklede derfor derhen hver
morgen. Jeg hadede at cykle. Jeg lærte det også tvivlsommeligt sent og blev derfor aldrig
rigtig god til det. Mine år i folkeskolen var for at sige det mildt et helvede. Jeg havde ikke
rigtig nogle venner, ikke ud over Dina. Dina og jeg var ikke særlig kønne, og vi blev derfor
drillet ret meget. De kaldte os for ”Knolde-bolle” og ”Hekse-Dina” og syntes, at det var skide
morsomt at tirre os. Da jeg startede i gymnasiet, var jeg stadig venner med ”Hekse-Dina” og
der var ikke meget, som havde ændret sig. Min mor var dog hurtig til at planlægge min fremtid for mig, før jeg overhovedet havde fået skabt en identitet. Hun var ligesom alle mødre
er, sikker på at jeg ville blive den næste Thomas Kingo eller Luther og insisterede på, at det
nærmest var min pligt at følge i hendes fodspor og læse teologi på Københavns Universitet.
Nu var der bare det, at jeg ikke var af samme guddommelige overbevisning som hende.

Det var i gymnasiet, at jeg fik min første kæreste. Han var norsk og var
en af de her høje bredskuldrede nordboere. Hans navn var Daniel, men
blev selvfølgelig udtalt med den her særlige syngende norske lyd og ikke
med den flade danske accent, som jeg var vant til. Måske var det derfor,
at jeg så godt kunne lide ham. Fordi at han var anderledes. Han havde
store brune øjne omgivet af lange lyse øjenvipper og en skinnende øjenbrynspiercing i venstre øjenbryn. Han var blevet døbt i Tananger Kirke.
Det vidste jeg kun fordi, at det altid var det første min mor spurgte ind til,
når jeg havde nogle med hjem. Det var vel en præsteting. Jeg husker, at
han ofte kaldte mig ”elsklingen min” med en typisk Hommersåk-accent.
Ham og hans venner og så selvfølgelig ”Hekse-Dina” var de eneste jeg
gik sammen med i gymnasiet. Det var nu også okay. Vi gik til gymnasiefester, kom for sent til timerne, pjækkede fra idræt, brændte tungerne på
varm kantinemad, mistede vores mødom, brækkede os af fuldskab og
gjorde alt det man gjorde som ung. Livet var egentlig meget herligt. Så
var der jo så selvfølgelig også alle de her åndsvage lektier og prøvelser,
som man var ude for konstant. Min mor var meget streng med hensyn til
mine lektier, eftersom at det jo var planlagt fra starten, at jeg skulle blive
præst ligesom hende. Når jeg prøvede at koncentrere mig om retvinklede
trekanter, anemonens kronblade eller noget andet snot, sad hun altid og
gloede på mig som en anden øverstkommanderende. Hun sad og vågede
over mig som en enorm og adipøs musvåge over en grim lille rotte. Hun
jagede mig nærmest med hendes små stikkende øjne. Jeg hadede det.
Derfor gik jeg oftest, og når der var mulighed for det som regel ind på mit
værelse. Her fik jeg godt nok ikke lavet så meget. Jeg sad bare i stilhed og
prøvede at lukke omverdens skrig og udråb ude. Al ting kørte rundt inde
i hovedet på mig, så jeg kunne blive helt ophovnet og gasblå i femøren.
Hvordan forkortede man udtrykket √(36*2*) 2/3? Hvor sad Clavicula og
Sternum? Hørte ”durch” og ”gegen” til akkusativ eller dativ? Hvem var
ham der Karl Marx? Og hvordan var det nu også lige, at det var med inflation? Som regel fattede jeg alligevel ikke en skid af det. Jeg sagde heller
ikke meget i timerne. Al den snak om 13-taller og god fremtid sagde mig
heller ikke så meget. Den eneste, som trods alt besværet vidste hvad jeg
ville, var jo kun min mor.
Da jeg efter 3 år med humørsvingninger, opture og nedture endelig blev
skilt fra min ægtemand ”Borupgaard Gymnasium” og fik huen på, var det
med blandede følelser. Det betød hermed et farvel til min blege og konservative idrætslærer Karl J. Frederiksen, som var lige så barsk og grov
at se på, som hans næse var stor. Det gjorde egentlig ikke så meget. Han
var ikke typen, man kom til at savne, hvilket ville blive endnu sværere for
mig, eftersom at han gav mig 5 i idræt. Dog ville jeg komme til at savne
min tysklærer. Hun var vældig flink og meget moderlig. Frk. Nicole Lindholm hed hun. Selvom jeg ikke fandt tysk spor interessant, må jeg alligevel indrømme at hun formåede at gøre sproget og undervisningen en hel
del mere spændende end jeg nogensinde kunne have forventet.

Den sidste dag med gymnasiet bød på meget mere spænding, drama og glæde end de
sidste 3 år tilsammen. Minderne fra dagen står i lighedstegn med pinlig nøgenbadning, hvor
man hidsigt havde forsøgt sig med meningsløse jokes om ens fra naturens side uheldige
krop, tudende familier som knugede sig til tankerne om deres små pus, stolte Dannebrog
som blafrede i blæsten og malede himlen blå og så selvfølgelig alkoholiserede 19 årige,
som holdt fast i hinandens hår for ikke at få opkastet maveindhold ud over de ellers så nydelige gyldne lokker.
Afslutningen på gymnasiet betød desværre også en ende på Daniels og mit forhold. Efter
3 år i medgang og modgang og med naive teenagetanker om bryllupper, børn og Cockerspaniel valgte han at tage tilbage til sit ellers ikke-savnede Norge. Så med minder om hede
sommerkys, gåture i skoven, diskussioner om danske sange og franske hot-dogs i lange
baner, forlod han mig og min spæde ungdomskrop med et enkelt ”På gjensyn, Vibeke. Ha
det bra”.
Årene efter gymnasiet kom til at gå stærkt. Jeg fandt mig en kollegiebolig øst for København,
som jeg kom til at dele med nok så ironisk, en norsk ”jente”. Jeg havde først og fremmest
kun fået det tåbelige værelse, fordi min endnu tåbeligere onkel havde kendt en lige så tåbelig udlejer. Det var nu ok. Vi boede ikke ret stort, men der var plads til et skrivebord hvilket
såmænd var noget af det eneste jeg behøvede. Mig og Lucy, som hun hed, kom egentlig
meget fint ud af det med hinanden. Hun var en anelse for venstreorientet til min smag, men
ellers var hun flink nok og lavede for øvrigt også ret gode gryderetter. Jeg passede mest mig
selv, så det var ikke fordi at jeg så hende så tit. Universitetslivet var til tider ret anstrengende
og forelæsninger fra 17:00-21:00 var de værste. En eller anden ligegyldig professor skulle
stå der og fortælle, hvordan man evt. kunne vælge at leve sit liv ud fra den og den teori. Latterligt. Heldigvis blev der på mit studie læst mest, og det er noget, jeg aldrig har haft særlig
meget imod.
Jeg fik en kandidat efter de her 5 år. Utroligt, hvis man tænker på hvor latterligt, at jeg har
levet mit liv. Jeg kom til verden uden at have nogle indvendinger. Jeg fik et navn uden at
have nogle indvendinger, og jeg kom gudhjælpemig også til at leve det meste af mit liv uden
indvendinger. I dag kan jeg jo så til min families store stolthed gå og fortælle omverdenen, at
jeg lader folk sænke i graven med en velsignelse fra en Gud, som jeg stadig ikke har fundet
troen på.

Vil du være med
til at løfte MGuardian
Leviosa til nye højder næste
skoleår, så hold øje i Lectio
med det første møde i
august.

Hej !
Nogle gange tager livet fat i os alle sammen, og rusker os rundt - og alt kan pludselig føles som en kludderkage.
Vi er to simple mennesker, som så mange andre har
oplevet en del, som har gjort os klogere på livet, os selv,
og på hvad man i hvert fald ikke skal gøre igen.
Vi er i gang med at etablere en brevkasse, hvor man frit kan skrive
ind hvis man ønsker svar, gode råd, eller blot at se sin situation fra
en andens perspektiv.
Brevkassen vil blive sat op efter sommerferien - og brevene vil
altid være anonyme.
Vi ønsker jer alle en exceptionel og magisk sommerferie !
Lev livet og hyg jer !
Al kærlighed,
Bimse og Elmer <3
Vi ses på Roskilde !

