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-  H TG UPDATEN ER DI T SKOLEBLAD - 
 

 

 

For hvert kvartal trykker HTGUpdaten artikler og billeder om livet på skolen, så alle 

elever som lærere let kan følge med i hvad der sker på Høje-Taastrup Gymnasium. 

Bladet findes også i en onlineversion på htg.dk eller på Facebook. Redaktionen hol-

der åbne møder hvor alle er velkomne, ca. hver 2. uge, i spisepauserne ved glasbure-

ne i kontoret, hvor vi planlægger hvad der skal trykkes i næste udgave af Updaten. 

 

Kun eleverne– og lærerenes fantasi sætter grænser for, hvad der bliver trykt i skolens 

skoleblad. Alle er derfor velkomne til at skrive om hvad som helst, om det er sport, 

mode eller videnskab er helt op til den enkelte. Har du noget på hjerte, kan du ind-

sende din artikel til os på Lectio HTGUpdate eller til redaktørerne Janni Gram Vi-

skum Rasmussen og Maria Schou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen 

Aleyna Corap 3x, Bertil Johannessen 3kw 

Erik Fredberg Persson 3y, Lukas Oldrup Marsh 2s 

Vishma Durrani Grøn, Asta Sejdenfaden Thoresen 2s 

Updaten 

Høje– Taastrup Gymnasium  

Frøgård Allé 2 

2630 Taastrup 

Har du et godt HTG-billede,  

så upload det til Instagram med 
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Velkommen!  
 

Til et nyt skoleår med Updaten, og til et nyt og fresh layout! Vi har fået Asta Sejden-
faden Thoresen fra 2s med i redaktionen til at sætte bladet op. I kan læse mere om 
Asta inde i bladet. Håber I kan lide layoutet!  
 
Ud over et nyt layout, kan du i dette nummer glæde dig til endelig at få styr på, hvil-
ken energidrik, du skal købe/ikke købe. Vores trofaste smager-panel har drukket sig 
igennem et bredt udvalg af de opfriskende drikke. I serien om ansatte på HTG er vi 
nået til Jan Falkencrone og Mikkel Drygaard. Bliv klogere på skolens yngste lærer og 
på skolens eneste musiklærer! 
 
Vores trofaste essayskribent, Bertil, har været ved tasterne igen. Glæd dig til et essay 
om livet på nettet og IRL. Lukas har kastet sig ned i barokken i serien om europæisk 
musikhistorie, så der er også noget at blive klogere på i dette blad. Derudover kan du 
naturligvis se billeder fra fødselsdagen, læse om studieretningsvalg og ungdommens 
folkemøde og lukke bladet med en klassiker: Bagsidecitaterne. 
 
God læselyst - og rigtig god efterårsferie! 
 
Redaktør 
 
Maria Schou 

Side 4: HTG-Updaten har fået en update 
 
Side 6: Anmeldelse: Energidriksmagning 
 
Side 9: Reportage: Ungdommens folkemøde 
 
Side 11: Brevkassen 
 
Side 13: Lærerfacts 
 
Side 16: Bertils essay: Virtuelle venner 
 
Side 18: Studieretningsvalg - Science eller slikbutik? 
 
Side 20: Musikhistorie: Barokken 
 
Side 24: Horoskop 
 
Side 27: Interviews med nye elever 
 
Side 28: Bagsidecitater: Sagt på HTG 

#htgliv—del noget! 
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Af Lukas 2s  
 

Hvilke erfaringer har du med at la-
ve layouts og lignende? 
 
 

På min folkeskole havde vi også et skole-
blad. Der var min opgave at sætte alt sam-
men og designe layoutet. Jeg har også lavet 
en masse reklamer for sjov, efter jeg for man-
ge år siden fik det som en danskopgave. Der 
fandt jeg ud af, jeg godt kunne lide at opsæt-
te layouts og få det til at se ’lækkert ud’. Så 
har jeg også en stor kreativ side, som jeg al-
tid har haft. Den tæller vel også som en slags 
erfaring? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor ville du gerne være med i 
Update-redaktionen? 
 
 

Jeg er normalt ikke typen, der gider at delta 

 
 

 
ge i klubber eller råd. Så jeg overraskede mig 
selv, da ideen om at være med poppede op i 
mit hoved. Sommerferien og det at være 
kommet igennem 1.g har nok givet mig en ny 
energi og lysttil at deltage. Så syntes jeg og-
så, at Updaten kunne bruge en update! Win-
win situation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor er det vigtigt for et blad 
som HTG-Updaten at have et godt 
layout? 
 
 

Det gælder for alle ting, om det er et skole-
blad eller en stor international avis. Det er 
vigtigt, at det ser godt ud, så det tiltrækker 
folks øjne og interesse. Der er intet, der gør 
mig mere deprimeret end en brochure, hvor 
der bare ikke er lagt nogen sjæl i. 

Sig hej til Update-redaktionens nye medlem, Asta fra 2s (min egen 
klasse). Måske har du bemærket bladets nye layout? Det er så-
mænd Asta, der står bag det. Man kan sige, at hun har givet Upda-
ten en update. I dette interview med Asta kan du læse om hendes 
erfaringer med grafisk design. I sin fritid kan hun godt lide at teg-
ne/male. I artiklen kan du se nogen af hendes billeder.  

HTG-Updaten har fået en update 



5 

 

Og der er jo intet ved at bruge tid på at skrive 
artikler, hvis ingen gider at stoppe op og åb-
ne bladet 

 
Hvad lægger du vægt på, når du  
designer layoutet til HTG-Updaten? 
 
 

At siderne hænger grafisk sammen. Der skal 
være en rød tråd gennem bladet, og det kan 
for eksempel være at bruge de samme farve-
nuancer. Sætte sig fast på 1 til 2 former, som 
nok bliver firkanter og stjerne. Det skal helst 
ikke blive for rodet at se på. Der må gerne 
være en smule stil, selvom det er et skole-
blad. Der må dog stadig godt være lidt KA-
POW, men det er ting, som sker, når jeg sid-
der med indholdet og kan finde noget, der 
også er relevant at give lidt kapow. Hehe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hvad synes du om sokker i sanda-
ler? 
 
 

Der er to ting, der burde være ulovlige - fa-
shionwise. Den første ting er cowboystøvler 
og den anden ting er sokker i sandaler. Det 
får altså mine æggestokke til at tørre helt ind 
og visne. 
 

Selvportræt af Asta, da hun var 4 år 
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Af Erik 3y  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Redbull Kokostwist 
 
 

”Dufter lidt af tyggegummi” siger Janni, og 
det ”ligner swimmingpoolvand, men dufter 
heldigvis ikke af klor.” Erik synes, at det duf-
ter som amerikansk dræberslik, som man dør  
af, hvis man spiser det. Bertil synes, at det 
ligner Windex. Lukas’ ansigt forvrænges i en 
grusom grimasse, tydeligvis slim på dåse. Ik-
ke noget man ville  
drikke for nydelsens skyld.  
Erik påstår, at eftersmagen minder om toilet 
rens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Anmeldelse af energidrikke 

En dag i efteråret mødtes det meste af redaktionen (Aleyna fra 3x 
havde møder i fjorten andre udvalg og kunne ikke være der) for at 
smage på energidrik og se, om der egentlig var noget om det. De 
fem drikke blev hældt i glas et sted, hvor deltagerne ikke kunne se 
dem, for at det kunne blive en rigtig videnskabelig blindtest. Ne-
denfor vil du, læseren, kunne læse, hvordan vi reagerede på de for-
skellige produkter, som vi indtog. (Hvis du virkelig elsker energi-
drik, vil jeg anbefale at springe denne artikel over og bare læse 
bagsidecitaterne.)  

Lukas—Giver den 2 ud af 5 dåser. 

Erik—Giver 1 ud af 5 koffeinafhængigheder. 

Bertil—Giver den 3 ud af 5, fordi han er sød. 

Janni—Giver også 1 ud af og siger, at det 

dufter af sololie fra 90’erne. Hun må lige for-

klare for dem, der er født i et anstændigt år 

(1999 eller senere), hvad sololie er. 
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2. Classic Redbull 
 
 

Erik siger, at det ligner fin alkohol som 
champagne eller lignende. Bertil siger tis. 
Bertil synes, den dufter endnu sødere end 
den forrige. Erik siger, at det dufter som et 
offentligt toilet, hvor nogen for nyligt har ta-
get heroin. Janni siger tis med brus. Erik si-
ger, det smager af dårlig alkohol uden på-
virkning. Maria spørger, om nogen af os no-
gensinde ville købe en energidrik. Alle siger 
NEJ. Den er ekstremt sur, mener Bertil. Janni 
synes, at den har mistet sin brus og sammen-
ligner det med en drink, der har stået fremme 
for længe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cult sort 
 
 

Det ligner psykedelisk tis, mener Maria. Den 
ligner en ældre, klammere version af den for-
rige drik, mener Bertil.  Erik tilføjer, at den 
dufter af blomster, som ens bedsteforældre 
altid prøver at overbevise en om dufter godt, 
på trods af, at man selv kun kan lugte jord. 
Den er sådan lidt mere syre-agtig end de for-
rige, det gør ondt i munden. Lukas siger, at 
han har hørt om en, der spillede World of 
Warcraft i 3 dage i træk, hvor han kun drak 
energidrik, hvorefter han døde. ”Den er skide 
sur”, konkluderer Bertil. 

4. Mega Monster 
 
 

Janni mener, at det dufter af ananas. Erik, 
som mere forbinder duften med Solero, siger, 
at det stadig ligner tis. Tre udgaver af tis, si-
ger Maria. Janni siger, hun godt kan drikke 
den. ”Den dufter friskt!”, erklærer Bertil. 
Men den er MEGA sur! Bertils mund smelter 
af surhed. 

Lukas giver den 3,5 ud af 5.  

Janni siger 2 ud af 5.  

Erik siger 2 ud af 5 brugte kanyler. 

Bertil giver den 2 ud af 5   

Lukas—Giver den 3 ud af 5.  

Erik—Siger 2,5 ud af 5 og siger, at den sma-

ger spiseligt. 

Janni—Siger 1 ud af 5 - ikke glad for den. 

Bertil—Siger 2 ud af 5 - ikke den bedste. 

Erik—Siger, at den smager af smeltet kø-

benhavnerstang med brus: 3 ud af 5.  

Janni—Giver den 3 ud af 5.  

Lukas—Giver den 3,5 ud af 5. 
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5. Redbull: The Yellow Edition 
 
”Denne drik ligner gift, noget der slår en 
ihjel”, skriger Erik, så snart han ser glasset. 
Janni er lidt mere mentalt sund og siger 
Schweppes Lemon. ”Den er ekstremt sød”, 
siger Janni. Bertils ansigt eksploderer af sød-
hed. 
Den smager mest af noget Erik  
ville drikke, men 17 gange sødere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den sjette drik (sjatterne fra alle 
energidrikke blandet sammen) 
 
Lukas smager den og ryster på hovedet. Han 
er målløs. ”Den lugter af gulvtæppe”, kom-
menterer Bertil 
 

 

I sidste ende er historiens morale, 

enten at energidrik generelt ikke 

smager så godt, eller at det måske ik-

ke er den bedste idé at anmelde no-

get, som ingen på redaktionen ellers 

ville have lyst til at drikke.  

Bertil—Giver den 3 ud af 5.  

Janni—Giver den 0,5 ud af 5, og kalder 

den en aspartambombe (Atombombe) 

Lukas—Giver den 4 ud af 5  

Erik—Siger 3 ud af 5 for barndomsmin-

dernes skyld. 
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Af  Vishma, Grøn 
 
Uret slår 09:00, og dermed starter officielt den 
bragende demokratifestival, Ungdommens Fol-
kemøde, for fjerde gang siden grundlæggelsen i 
2016. 

 
Hundredvis af 
små grupper 
mennesker står 
sammenklum-
pet i støvreg-
nen. En munter 
og forvent-
ningsfuld stem-
ning kan for-
nemmes i hele 
Valby-parken, 
hvor der lige nu 
bliver ventet på 
tidens mest re-

levante meningsdannere, politikere og kulturper-
sonligheder. I hjertet af Valby kan enhver delta-
gende i festivalen danse og synge med på den 
kontroversielle og samfundskritiske rapper Ni-
kolines sange. Den 32-årige rapper, der desuden 
har en kandidatgrad i fysik, får de unge til at 
synge med på  

provokatoriske hits som ”Tæsk til alle” og 
”Flertallet er dumme”. I sidstnævnte single kan 
man lige akkurat opsnappe ordene:  ”Det er  

 

 

 

 

 

 

 

kortsluttet adfærdspsykologi, at danskerne ikke 
er på gaden i raseri”, og det kan Enhedslistens 
folketingsmedlem, Victoria Velásquez, godt for-
stå. Hun fortæller:”Som politiker kan man godt 
sige en masse ting, der lyder flotte. Her i En-
hedslisten har vi fokus på mange forskellige sa-
ger. Blandt andet forsvarer vi de unges SU og 
vil gerne se, at der bliver brugt flere penge på 
uddannelsesområdet. Vores parti beskæftiger sig 
med klimaproblematikken,      og har også været 
meget aktive på det område, fordi vi alle har et 
ansvar.” Velásquez tilføjer herefter: ”Det er bare 
utroligt vigtigt at huske at holde partierne oppe 
på, hvad de siger”.  

NOGET FOR ALLE  
 
Det er netop det, som deltagerne i høj grad får 
muligheden for at gøre på imens man trasker 
rundt på det fugtige græs i 12 graders kulde, kan 
man se telte fyldt med repræsentanter for partier 
som Alternativets Unge, Det Konservative Fol-
keparti, Enhedslisten, Venstres Ungdom (VU), 
Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti.  

 

FORSKELLIGE HOLDNINGER 
 
I det hvide telt plastret med ”VU”-skilte, møder 
 

Ungdommens Folkemøde - En hyl-
dest til grundloven og det danske 
demokrati 
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jeg en anderledes holdning end den, der var i 
Enhedslistens telt. Her informerer Tobias, med-
lem af partiet Venstre: ”Vi er et borgerligt og 
liberalt parti, der kæmper for økonomi og den 
danske borger. Venstre vejer ikke rigtigt til nog-
le ekstreme ideologier som liberalisme eller so-
cialisme. Med hensyn til klima, mener vi, at det 
er et større problem. Det er noget, som de største 
lande kan gøre mest ved, fordi Danmark er et 
forholdsvist lille land.  
 
Vi synes, at det kræver et internationalt samar-
bejde gennem EU eller FN, hvis man vil løse 
klimaproblematikken. Vi er et parti, som igen-
nem vores 150 års historie altid har haft fokus på 
at kæmpe for alle danskere”. Ved hjælp af efter-
følgende spørgsmål uddyber han, hvad der me-
nes med ”alle danskere”. ” Vi vil gerne kigge på 
det enkelte menneske. Selvom der er flest mand-
lige medlemmer i partiet, gør Venstre også noget 
for deres kvindelige medlemmer, men også de 
almindelige danske kvinder. VU’s holdning er, 
at vi vil velkomme  
 
SAMFUNDET I FOKUS  
 
Udover dedikerede politikere som Victoria 
Velásquez fra Enhedslisten og Tobias fra Ven-
stres Ungdom, er der også andet, som har en væ-
sentlig rolle på alle samfundets fronter. De nys 

 
 
gerrige deltagere, der lige nu færdes i nærheden 
af den trekantede ”Store Scene”, kan ikke bare  
dufte den tyrkiske streetfood blandet med aro-
maen af indisk mad, men også få sig et godt kig 
på en kopi af Grundloven, som er beskyttet af en 
glasmontre. Bogen, der også betegnes som det 
danske samfunds fundament, er ca. 170 år gam-
mel, og bliver fejret dagen lang af politikere og 
deltagere rundt omkring på folkemødet.  

 

MANGE MENNESKER 
 
På festivalpladsen møder man adskillige 
personer, som har forskellige politiske over-
bevisninger. Ungdommens folkemøde har si-
den 2016 skabt et frirum, hvor alle kan diskutere 
politik frit, og det har man succesfuldt også haft 
mulighed for igen i år. Klokken nærmer sig 
15:00, og de tusindvis af henrykte deltagere 
strømmer ud af demokratifestivalen, der lukker 
og slukker for denne gang.   
På gensyn næste år. 
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Brevkassen 
Af Aleyna 3x 

 

Bliver der snakket meget i krogende på HTG? Dette spørgsmål skal fremgå anonymt. 

- Ja, hallo, HTG er en rigtig BT-skole. Du ved ik. Alle ved alt om alle. De kender sikkert 
også til din fars navn osv. på skolen.  

 

 

Er der ikke mulighed for at vi kan få en halloween fest på skolen i år? 

- Halloween?? Ahhh, altså. Jeg tror, bare de færreste vil klæde sig ud som hekse og trolde.. 
:/ Meeeeen hvis nu du brændte for halloween på HTG, så meld dig ind på festudvalget!! Du 
kan blive hørt mht fester der!! 

 

 

Hvordan siger man til sin ven at han/hun er grim? 

- Sygt, du laver bare den der på din ven. Illoyal ven du er. Det er ikke udseendet der tæller. 
Det er personligheden. (Ikr, kliche-ord, men stadig guld) 

 

 

Hvordan kan det være, at det sociale på HTG stinker? 

- Det er eleverne, der gør, sådan så det sociale er dårligt her. Vi laver en fest, 10 kommer. Vi 
laver cafe. Efter 5 min er alle gået. I gør det mod jer selv jo. 

 

 

Jeg ELSKER gymnasiet og jeg gider ikke at stoppe, for jeg kommer til at savne mine 
klassekammerater og mine højt elskede lærere, så hvad skal jeg gøre? 

- Du kan bare lade vær med at være en god elev og gå om hele tiden. Tadaaaa, du er forever 
en gymnasie-elev 

 

 

Hej jeg kender en pige, som sidder ved siden af mig. Jeg kan ikke lide hende, og ved ik 
hvordan jeg sakl fortælle hende, hvor meget jeg afskyr hende. 

- Du er ik bedre selv 
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Kan der komme en lyskryds fest 

- Det skulle der komme på et tidspunkt, men jeg ved ik. Tror det blev aflyst. Meld dig ind i 
festudvalget for at få en stemme!  

 

Hvis man har tinnitus, hvilken frekvens har den "tinnitus-tone" man kan høre? 

- Biiiipppp 

 

 

Hvad for en HF linje er bedst? 

- Den mest naturfaglige 

 

 

kan i skifte tlf. nr. til 26302630 

- Flovt nummer ærligt 

 

 

Hej Brevkassen. 
Hvordan kan jeg blive motiveret til at lave lektier? 

Nogen gange virker det bare så kedeligt eller ligegyldigt. Hvad nu hvis jeg ikke kom-
mer til at bruge det til noget? 

- Se, lektier er rigtig kedelige ærligt. Men du skal jo lave dem, for ellers kan man ik følge 
med.. Og jeg ved godt, at man ik kommer til at bruge noget af det, men du skal knokle!   

 
 

 
Hvem er verdens mest magtfulde, nulevende person? 

- Det er nok Jakob (JBT). Han er over det hele. Det er helt vildt hvordan den mand har så 
meget energi. Selvom jeg er flere år yngre end ham, så er min krop 273618739 år ældre end 
hans. Jakob er bare aldrig træt af livet. Ej, og så har han en cute søn 

 

 

Kan der ikke snart gøres noget ved kantinens mad? 

- Enten, så tager du op på højeren og køber så. Eller du kan tage madpakke med. Eller også 
kan du melde dig ind i kantineudvalget og prøver at blive hørt der! 

 



13 

 

af Lukas 2s 
 

Mikkel Drygaard (MD) 
Underviser i matematik, student fra HTG i 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkel Drygaard blev selv student på HTG i 

2016, altså ikke særligt mange år siden. Nu 

læser han kandidat i matematik på universite-

tet og underviser én klasse her på HTG.  

Er HTG anderledes nu, end det var, 
da du var elev på skolen? Hvordan? 
Umiddelbart er der ikke specielt meget, som 
har ændret sig. Til den ene morgensamling, 
der har været, foregik det på samme måde 
(og der blev snakket om mange af de samme 
ting), som det gjorde den gang. Det er også 
mange af de samme pedeller, IT-ansatte, kan-
tinepersonale, lærere osv., der stadig arbejder 
her, så der er mange kendte ansigter. 
 

Hvilke lærere havde du, da du selv 
var elev her på skolen (som stadig 
arbejder her)? 
Mange af de lærere jeg havde, underviser 

stadig på HTG. I de følgende fag havde jeg: 

 

Historie: Liv, Anne Marie og Jette 

Tysk: Per 

Samfundsfag: Jakob 

Biotek: Elizabeth 

Religion: Sanne 

Fysik: Jonathan 

Idræt: Jessie og Anders 

Engelsk: Stine 

Oldtidskundskab: Janni  

 

Er det meget anderledes at opleve 
skolen som lærer frem for som 
elev? 
Det er ikke meget anderledes, men der er 
selvfølgelig nogle ting, man kan nu, som 
man ikke kunne som elev. Der er f.eks. flere 
lokaler, jeg slet ikke var opmærksom på eksi-
sterede, da jeg var elev. Derudover foregår 
der også en masse ting blandt lærerne, som 
man ikke oplever som elev. 

 
Jeg kan forstå, at du har været 
Sjællandsmester i skak. Har din in-
teresse for skak noget at gøre med 
din interesse for matematik? 
Det tror jeg bestemt. Den måde, man lærer at 
tænke på for at blive god til skak, er meget 
ens med det, der skal til for at blive god til 
matematik, så jeg tror uden tvivl, at det har 
gjort at interessen for matematik kom meget 
naturligt. Da jeg valgte, at jeg skulle læse 
matematik, havde jeg også en idé om, at jeg 
en dag skulle løse skak. Jeg fandt senere ud 
af, at det er meget mere vanskeligt end som 
så, og at det angiveligt kræver en masse vi-
den inden for datalogi. 

Lærerfacts! Interviews med to af 

skolens lærere  
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Hvorfor finder du matematik inte-
ressant? 
 
I min verden er matematik noget af det 
smukkeste, der findes. Jeg ser helt klart faget 
som en form for kunst (på samme vis som 
f.eks. musik) fremfor en egentlig videnskab. 
Jeg synes også, det er fantastisk, at man kan 
bevise til fulde, om en påstand er sand, hvil-
ket man ikke kan på samme måde i andre 
fag. Derudover har jeg altid været glad for at 
gå i skole/studere, men ikke specielt begej-
stret for at læse. I matematik handler det i 
højere grad om at løse nogle svære opgaver 
og forstå nogle komplekse begreber, hvilket 
passer mig godt. 
 

Har du et slogan eller ordsprog, 
som siger noget om, hvordan man 
bør forholde sig til livet? 
 
Prøv først at gøre det mest simple, hvis det 
ikke virker, så prøv noget andet. Fortsæt så-
dan indtil det lykkes. 

 
Hvad synes du om sokker i sanda-
ler? 
 
Det er da helt klart ikke det kønneste, men 
man skal da bare gøre det lige så tosset man 
vil, hvis man synes. 
 

 

Jan Falkencrone (JF) 
Underviser i dansk, musik og oldtidskund-
skab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er ifølge dig det vigtigste fag 
og hvorfor? 
 
Ud fra en egoistisk synsvinkel burde jeg vel 
sige, at musik, dansk og old er de vigtigste 
fag. Men faktisk mener jeg, at alle fag er lige 
vigtige, idet de jo udvider elevernes horisont, 
uanset om de så er noget, den enkelte elev 
kommer til at beskæftige sig professionelt 
med senere i livet. Selvfølgelig vil man nok 
have mere FAGLIG gavn af sin matematik-
undervisning end af sin old-undervisning, 
hvis man satser på en karriere som ingeniør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men for det første kommer man i kraft af de 
fag, man præsenteres for i gymnasiet, i besid-
delse af en bred vifte af viden, som man må-
ske en dag (evt. mod alle odds) vitterlig kan 
trække på (altså en passiv viden, der kan ak-
tiveres). Og derudover er der jo også andre 
værdier i livet end de erhvervsmæssige - 
f.eks. at kunne forholde sig (analytisk) til et 
stykke musik og derved kunne "forstå" dette 
bedre i kraft af det, man lærte i musikunder-
visningen, uanset at man ikke er musiker, 
men blot nyder at lytte til musik. Eller sagt 
på en anden måde: at den faglige variation 
virker almen dannende på den enkelte elev, 
som derved (hvis han/hun er modtagelig her-
for) vil kunne få et åndeligt rigere liv. 
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Hvad er det mærkeligste spørgs-

mål, du er blevet stillet af en elev? 

 

Generelt oplever jeg ikke, at jeg får stillet 

mærkelige spørgsmål af eleverne - men nog-

le gange overflødige spørgsmål. Dog husker 

jeg, at der engang var en elev, der spurgte 

mig, om jeg styrketrænede - hvilket jeg ikke 

selv synes, at jeg signalerer at gøre. 

Har du et slogan eller ordsprog, 
som siger noget om, hvordan man 
bør forholde sig til livet? 
 
Livet er for kort til at ærgre sig i længere tid. 
Anlæg hellere en positiv synsvinkel, uanset 
at du af og til uvægerligt vil støde på idioter. 
Vi er her efter al sandsynlighed kun én gang. 
 

Hvad synes du om sokker i sanda-
ler? 
 
Jeg er en stor og svoren tilhænger af sokker i 
sandaler. 
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Fremtiden er nu. Fra trådløse høretelefoner, der kan spille en minikoncert lige ind i skallen 
på dig, til virtuelle badeferier på Bahamas med hele familien - der er ufatteligt mange ting at 
tage sig til bare med en computer og en internetforbindelse. Vores teknologiske fremskridt 
indenfor de sidste 50 år har dog ikke kun bragt os et skridt tættere på at have samleje med 
vores yndlingstegnefilmsfigur, men det har også fuldkomment ændret, hvordan vi agerer 
socialt. For 50 år siden skulle man, du ved, fucking gå ud af sit hus og alt muligt besværligt 
lort. Nu kan du bogstavelig talt møde hundredvis af mennesker indenfor få sekunder, bare 
ved et tryk på en knap.  
 
Social interaktion på nettet er på mange måder lettere og mere tilgængeligt end i virkelighe-
den. For det første er en stor del af den risiko, det indebærer at bevæge sin fede, lugtende, 
ubarberede abe-krop uden for sit hus, blevet skåret væk. Du behøver ikke længere at be-
kymre dig om dit hår, din makeup, dit tøj og i mange tilfælde heller ikke engang din stem-
me eller dit udseende. På mange måder møder vi folk med få til ingen fordomme på nettet. I 
en virtuel verden, hvor alle kan vælge lige det navn og avatar deres syge hjerner lyster, er 
det umuligt at dømme folk på deres hudfarve, køn, social baggrund, økonomiske forhold 
osv. Man bliver blot mødt med en tegning af en japansk pige, der smasker en cigar i sig, 
med tilhørsnavnet; ”GamingGrandpa2001”, og derfra starter festen. Derfor kan man kun 
dømme folk, på det de siger og gør, deres handlinger og ord.  
 
Dette gør på mange måder social interaktion på nettet til en mere retfærdig og neutral arena, 
fremfor i byen hvor de fleste har gjort sig 200 antagelser om, hvilken slags person du er i 
løbet af de 0,2 sekunder, de bruger på at vade forbi dig, imens du sidder og hænger i baren 
med et varmt glas whisky og en bartender, der er lige omkring 1200% ved at være træt af 
dine dårligt huskede Kim Larsen-sange fra folkeskolen og er parat til at kalde på vagterne 
og sige, at de skal ondulere dig, give dig en på hovedet og smide dig ud af baren på røv og 
albuer, så du kan ringe til din bro og tude over, hvor stor en kælling hende bartenderen var. 
Det kunne aldrig ske på nettet.  
 

På nettet er der også mulighed for at møde en større varians af mennesker. I modsætning til 
dit job, skole eller anden form for midlertidigt fængsel, er der en uendelige mængde menne-
sker på nettet og en uendelig slags mennesker. Hvis du i løbet af de to første uger har snak-
ket med alle på din skole, og ingen af dem kan lide Power Puff pigerne, jamen fuck, så er 
der jo ikke andet at gøre end at holde sit fanart for sig selv og lukke røven om, at den grøn-
ne er mega lækker. Men på nettet vil du altid kunne finde mindst en person, der er villig til 
at debattere om, hvorvidt den grønne eller den blå er lækrest. Nettet er som et bundløst øl-
horn af internet-freaks og pony-elskende familiefædre. På nettet kan man møde folk, ikke 
kun fra Danmark, men fra alle steder i verden. Det kan være med til at udvide ens horisont, 
give nye perspektiver på tingene, måske endda ændre ens holdning til abort.  

Virtuelle venner 
af Bertil 3kw 

 

”Mød folk på nettet, men lad være med at lukke dig inde i dig selv. Gå i byen, 

snak med folk, men husk at der på din IPhone venter dig 7,5 milliarder frem-

mede villige til at snakke om alt fra Dragon Ball Z til damplokomotiver.” 
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Nettet kan være med til at gøre en til et klogere, mere åbent menneske. Nettet er det mest 
tilgængelige lort nogensinde. På nettet kan man bogstavelig talt skræddersy sin individuelle 
oplevelse, man kan simpelthen vælge, hvilke ting man interesserer sig for og opsøge folk 
med lige præcis den fælles interesse. Det er simpelthen så let, det er, at møde folk på nettet.  
 
Det er den sociale agerens version af færdigretter, åben lortet, prop det i din klamme, fedt-
plettede mikrobølgeovn og slug det i dig som det svin, du er. Det bliver ikke lettere. Men på 
trods af manglen på fordomme og den super-tunede tilgængelighedsfaktor, findes der dog 
også ulemper ved at møde folk på nettet. For desto dybere man dykker ned i det mørke, kol-
de, hav af Discord-servere, Whats-app-grupper og Skype-opkald, desto sværere bliver det at 
finde fodfæste på den tørre, glohede sandstrand kaldet virkeligheden.  
 
Pludselig kan man ikke længere huske, hvordan man giver hånd eller ser folk i øjnene uden 
at svede. Man begynder at citere absurde YouTube-videoer fra 2005, og det føles som om 
ens mund er gået konkurs. Man har vænnet sig til letheden. Man er blevet blød. Derfor er 
det vigtigt at holde en god balance. Mød folk på nettet, men lad være med at lukke dig inde 
i dig selv. Gå i byen, snak med folk, men husk at der på din IPhone venter dig 7,5 milliarder 
fremmede villige til at snakke om alt fra Dragon Ball Z til damplokomotiver. Find en sund 
balance. Brug den lille mini-Jarvis du har i baglommen til at udvide dine horisonter, lære 
nye spændende mennesker at kende, men glem ikke at sige hej til din sidekammerat. Balan-
cér lortet. Det bliver ikke lettere. 
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Af Maria  Schou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studieretningsvalget er vigtigt - men frygt 
ikke: Vælger du forkert, er der et hav af mu-
ligheder for at råde bod på det senere: Der 
kan vælges andre valgfag, der kan suppleres 
- og måske ender du alligevel et helt tredje 
sted, når du bliver færdig med gymnasiet. Al-
le 1.g-elever over hele landet i de nærmeste 
uger vælge en studieretning. Vi har talt med 
Sebastian og Vishma fra grøn om deres stu-
dieretningsvalg: jeg interesserer mig for sam-
fund, og jeg kan godt lide engelsk. Jeg har 
faktisk tænkt sådan siden jeg startede, så 
selvom der er nogle fag, der faktisk har over- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rasket positivt her på gymnasiet, ser jeg ik- 
ke anderledes på studieretningsvalget i dag 
end for 6 uger siden, da jeg startede på 
HTG.” Vishma tænker på at vælge biotek-
studieretninger: ”Jeg læste om den allerede i 
sommerferien, og jeg synes, det lyder rigtig 
spændende. Jeg synes også fagene i NV har 
været spændende.” I ugen efter efterårsferien 
bliver 1.g-eleverne præsenteret for alle de 
mulige studieretninger. Både Sebastian og 
Vishma vil gerne høre om dem alle. Vishma: 
Det er jo rart at vide, om der er noget, man 
går glip af!” 
 

A-fag eller arbejdsløshed - Sci-
ence eller slikbutik? 

Det er nu, det afgørende valg skal tages. Valget, der peger dig ind på din fremtid, sæt-
ter en retning i dit - indtil nu - retningsløse liv. Det er et valg, der kan få fatale konse-
kvenser, og et valg, der kommer til at afgøre størrelsen på din livsindtægt. Eller 
hvad?  
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Nye klasser, nye venner…. 
 
De to grøn-elever er en lille smule utrygge 
ved at de nu snart skal til at skifte klasse. 
”Det er jo stadig samme skole, men det er 
alligevel lidt nederen. Nu har man lige lært 
en masse at kende, og så skal man blandes 
igen,” lyder det fra Sebastian.  
Vishma minder ham om at de faktisk har tysk 
sammen med elever fra rød, og de kender 
dem jo også fra idræt. ”Vi spiser faktisk også 
tit frokost sammen med nogen af dem fra 
rød,” supplerer hun. De bliver enige om at 
det nok kommer til at gå uanset hvad.  
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Af Lukas 2s 

 
Barokken betragtes af mange som begyndel-
sen på det, der i vore dage kaldes klassisk 
musik. Men inden vi går i gang med barok-
ken, skal vi lige lære lidt om, hvad der skete 
før. 
 

Renæssancens musik 
 
Forud for barokken har vi renæssancen, en 
periode, hvor kirken står i centrum for mu-
siklivet i Europa. Næsten al kunstmusik blev 
sunget af kirkekor, hvor melodi og harmoni 
var vævet sammen til ét stort lydbillede. Ko-
rene var inddelt i fire stemmer: sopran, alt, 
tenor og bas, og hver af disse havde helt be-
stemte roller i musikken. 
 

Barokken 
 
Man kan meget groft sige, at barokken hører 
til 1600-tallet. I denne periode bliver sang-
stemmen mindre dominerende i musikken, 
og skellet mellem melodi og harmoni tager 
til. En melodi kan beskrives som den række 
toner, man kan synge i musikstykket, mens h 
monier simpelthen er akkorder. Ordet harmo-
ni introduceres dog først i 1722 af musikteo-
retikeren Jean-Philippe Rameau. Harmonier 
(eller akkorder) spilles oftest på et  
 
 
 
 
 

strengeinstrument. Ordet ”akkord” betyder 
ganske enkelt ”for strenge”. Den stemme i 
musikken, som harmonierne spilles af, kaldes 
basso continuo eller generelbas, mens denne 
nye ”genre” kaldes monodi. 

 
Et omsonst opgør og operaens op-
ståen 
 
Opera stammer også fra barokken. Det er ik-
ke afklaret, hvem der skal have æren for den 
første opera, men komponisterne Jacopo Peri 
og Giulio Caccini er i hvert fald de bedste 
kandidater. Peri skrev i 1597 operaen Dafne 
og året efter operaen Eurydike i samarbejde 
med Caccini. Teksterne blev skrevet af libret-
tisten Ottavio Rinuccini (en libretto er tek-
sten til en opera, så en librettist er altså en 
tekstforfatter. Det er ret sjældent, at opera-
komponister helt selv skriver librettoerne til 
deres operaer). Men hvem, der skal have 
æren for den første opera, er stadig et ube-
svaret spørgsmål, da disse tre herrer ligger i 
konkurrence med hinanden. Caccini skulle 
angiveligt have skrevet sin egen Dafne i 
1595 og skriver senere operaen Kefalos’ 
bortførelse. Desuden skriver Caccini også sin 
helt egen Eurydike samtidig med sit samar-
bejde med Peri om operaen med samme navn 
og sørger for at få sin Eurydike udgivet seks 
uger før Peris. Hvorfor han gør dette, ved in-
gen, men måske har han opdaget, hvor stort 
et potentiale der er i opera og vil have al be-
rømmelsen (og pengene) for sig selv. Men 
alle deres opgør er forgæves. I 1607 skriver 
komponisten Claudio Monteverdi operaen 
L’Orfeo, som gør ham til en berømthed i hele 
Europa og lægger grund til operagenren. 

Barokken 

Hej, og velkommen til min serie om europæisk musikhistorie. I det-
te skoleår vil jeg i hvert nummer af HTG -Updaten skrive en artikel 
om en periode i den europæiske musikhistorie. Den første periode, 
jeg vil tage fat på, er barokken.  
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Ikke flere kirketonearter 
 
En anden forandring i barokken finder vi i 
musikkens tonalitet. Før barokken var det to-
nale grundlag for næsten al musik de syv kir-
ketonearter, som var syv forskellige skalaer 
eller tonerækker (dog blev den lokriske skala 
stort set aldrig brugt), som du kan se skrevet 
ud på noder på figuren her. Musik, der byg-
ger på en kirketoneart, kan beskrives som et 
væld af forskellige farver (billedligt talt, ikke 
bogstaveligt!), som vi passerer undervejs, og 
ingen akkord føles vigtigere eller mere hjem-
lig end de andre akkorder. Denne måde at 
bruge akkorder på kaldes for modalharmo-
nik. 
I barokken bruger komponisterne færre og 
færre forskellige akkorder. Nu er der et helt 
fast system af akkorder, som komponisterne 
gør brug af, og resultatet er et musikstykke i 
enten dur eller mol i stedet for en af kirketo-
nearterne. De tre berømte akkorder i dur- og 
moltonearterne kaldes tonika, subdominant 
og dominant og hører til de første begreber, 
som alle musikteoristuderende i dag skal læ-
re for at analysere et musikstykke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I tonearten C-dur svarer de hhv. til ak-
korderne C, F og G. Hvis man spiller 
akkorderne efter hinanden, får man det, 

der kaldes en tonal kadence. Hvis du  
 
kan spille klaver eller guitar, så prøv 
selv at spille progressionen C - F - G - 
C. Kan du høre, hvordan den sidste C-
akkord, føles meget mere hjemlig, som 
om den falder helt til ro i modsætning 
til den foregående G-akkord? Dette er 
princippet bag den nye måde at bruge 
akkorder på, og denne måde kaldes 
funktionsharmonik og har været grund-
læggende for næsten al musik i de sid-
ste næsten 400 år. Selvom funktionshar-
monikken har færre akkorder end den før-
nævnte modalharmonik, skal den ikke ses 
som et tab for musikken, men snarere som en 
ny landvinding. Kirketonearterne bruges den 
dag i dag i meget jazz, rock og metal. At star-
te et musikstykke i en kirketoneart kan be-
skrives som at tænde for en strøm af musik 
med alle mulige farver (stadigvæk billedligt 
talt, og ikke bogstaveligt), og denne strøm 
kan man slukke for når som helst, uden at det 
føles helt forkert. Hvis man derimod slukker 
en funktionsharmonisk sang midt i det hele, 
kan det føles, som om der mangler noget. 
Kirketonearterne er altså gode til at skabe en 
bestemt stemning, mens dur- og moltonear-
terne bygger på at skabe spænding og frem-
drift, som er det bærende princip i denne 
form for musik. 
 

Vivaldi, Vajsenhusbørn og vidun-
derlige violiner 
 
Ak! Det var et langt teoretisk afsnit. Skal vi 
ikke bare lytte til noget af den dejlige musik 
fra barokken? Der er mange berømte barok-
komponister, men jeg vil fokusere på Anto-
nio Vivaldi, der især er kendt for sine Fire 
Årstider. Vivaldi blev født i 1678, så han er 
altså en af de senere barokkomponister.  
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Billedet, du ser her, er det typiske billede af 
Vivaldi på internettet og er formentligt malet 
i 1723. Dog er det ikke sikkert, at han så så-
dan ud i virkeligheden, da han ifølge alle de 
skriftlige kilder skulle have haft rødt hår. Til 
trods for, hvor kendt han er i dag, var han 
faktisk ikke særlig kendt helt op til 2. ver-
denskrig. Først med nogle indspilninger efter 
krigen begyndte hans popularitet at vokse. 
De Fire Årstider er fire violinkoncerter, der 
hver forsøger at gengive stemningen af en 
bestemt årstid. Og hvad er en violinkoncert 
så? I barokken er det såmænd bare et stykke 
for soloviolin og strygerensemble (men i de 
senere perioder vil det ligefrem være et helt 
orkester!). Disse fire violinkoncerter består 
hver af tre satser. Men hvad de fleste ikke 
ved er, at hver af disse violinkoncerter blev 
udgivet sammen med et tilhørende digt, der 
omhandler den tilsvarende årstid. Vivaldi 
skrev værkerne således, at musikken forsøgte 
at gengive noget af det, som blev beskrevet i 
digtene. F.eks. kan man høre de syngende 
fugle i første sats af forårsviolinkoncerten. 
En anden ting, som er værd at nævne ved Vi-
valdi, er hans arbejde som violinlærer på pi-
geskolen Ospedale della Pietà. Skolen tog sig 
af hjemløse børn efter Vajsenhuskonceptet. 
Pigerne blev oplært i musik og fik det, der i 
dag svarer til en konservatorieuddannelse, 
selvom formålet først og fremmest var at gø-
re dem til bedre brude. Mange af de piger, 
Vivaldi underviste, blev rigtige virtuoser, og 
skolens orkester var et af Europas bedste. 

Langt de fleste af Vivaldis violinkoncerter er 
skrevet i undervisningsøjemed til hans ele-
ver. Hvis han f.eks. havde en meget dygtig 
elev, så kunne han lige skrive en svær solo til 
hende i sit næste værk.  Han havde  f.eks. en 
meget dygtig elev, så kunne han lige skrive 
en svær solo til hende i sit næste værk. 
Noget, som Vivaldi konsekvent gør i sine 
værker, og som man med rette kan tilskrive 
ham, er tempoet gennem værket. Den første 
sats vil ofte have et hurtigt tempo, den anden 
sats et langsomt tempo og den tredje sats 
igen et hurtigt tempo. Denne tempo-struktur 
forbliver en standard struktur i eftertidens 
musik.   
 

Og alt det andet 
Der er mange andre komponister i barokken, 
som man kunne bruge meget mere tid på, 
men som jeg desværre ikke når at komme 
ind på. Der er dog to komponister, som jeg 
lige kort vil nævne. Den første er Johann Se-
bastian Bach, geniet over dem alle, født i 
1685. Han skrev musik med en nærmest ma-
tematisk præcision efter kontrapunktregler-
ne, og musikken lyder stadigvæk meget le-
vende, hvilket er meget imponerende. Han 
fik tyve børn, men kun ti af dem nåede at bli-
ve voksne. Desuden var han virkelig kristen. 
Den anden komponist er George Friedrich 
Händel, som også er født i 1685. Man kan 
med rette kalde ham for den tyske kompo-
nist, der komponerer italienske operaer på 
engelsk jord. Efter et besøg i Italien, hvor 
han opdagede italiensk opera, fik han som 25
-årig job som kapelmester hos hertugen 
Georg i Hannover, som var kurfyrste over 
Braunschweig-Lüneburg. Men Händel var 
heldig. Det viste sig nemlig, at Georg stod til 
at overtage den britiske trone, og Georg var 
rigtigt glad for Händel, hvorfor han blev an-
sat som komponist ved det engelske hof. 
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Opsummering… 
 
Så hvad var det nu, der skete i barokken? Jo, 
instrumenterne fik en meget mere domine-
rende rolle i musikken, så musikken ikke 
længere næsten udelukkende bestod af sang. 
Operaen kom til, monodiet blev den domine-
rende form for musik, og kirketonearterne 
blev udkonkurreret af dur- og moltonearter-
ne. 
 
 
 

God barokmusik 
 
Her er en liste med noget af min egen ynd-
lingsmusik fra barokken, som jeg helt klart 
synes er værd at tjekke ud: 
 
 
 

 

Canon i D-dur af Johann Pachelbel 

Rondo from Abdelazar af Henry Purcell 

De fire årstider af Antonio Vivaldi 

Violinkoncert i a-mol af Antonio Vivaldi 

Violinkoncert i G-dur af Antonio Vivaldi 

”La Rejouissance” from Music for the Royal Fireworks af George F. 

Händel 

”Minuet 1& 2” from Music for the Royal Fireworks af George F. Hän-

del 

Brandenburgkoncert nr. 3 af Johann Sebastian Bach 

Toccata og fuge i d-mol af Johann Sebastian Bach 

Partita nr. 3 i E-dur af Johann Sebastian Bach 
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HOROSKOPER! 
Af Aleyna 3x 

Tvillingen (21. maj - 20. juni) :   

Ej, du har et godt øje til en, men mon ikke vedkommende også 
har et godt øje til dig? Dette skal du finde ud af! Prøv at hænge 
ud de samme steder som dit crush. Måske udvikler der sig no-

get? ;)  

Skorpion (23. oktober - 21. november) : 

Du vil have en forklaring på alt, men det får du bare ikke. Så hvad med 
at du måske skulle lade det hele være? Du styrer ingenting og du behø-

ver ikke at vide alt. Det hele skal nok komme. 

Jomfruen (23. august - 22. september) :  

Du er forvirret omkring hvad du egentlig vil med dit liv. Er det 
mon det rigtige valg du tager eller ender du et forkert sted? Du 

skal bare følge dit hjerte, for alt sker af en grund 

Krebsen (21. juni - 21. juli) : 

Alle omkring dig tripper dig og du forstår ikke hvorfor. 
Derfor skal du snakke med de mennesker, som gør dit liv 

sværere og høre deres tanker ad.  
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Tyren (20. april - 20. maj) :  

Du er alt for snæversynet, og du kan ikke se ting fra an-
dre perspektiver. Du skal måske give dig selv plads til at 

se situationer fra flere vinkler. Husk det nu!  

Vægten (23. september - 22. oktober) :  

Yaaay, du har lige haft fødselsdag, eller snart skal fej-
re det. Du får en masse gode gaver, som du kan være 

super glad over. Tillykke!!  

Vandmand (20. januar - 18. februar) : 

Du vil gerne ud på eventyr! Du vil hele tiden finde på noget 
nyt at lave, så måske skulle du begynde på en sjov fritidsakti-

vitet? 

Stenbukken (22. december - 19. januar) :  

Du kan godt lide at træne og pludselig vil du leve op til 
kropsidealerne. Prøv at høre; du er flot som du er! 
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Fisken (19. februar - 19. marts) : 

Du har det rigtig godt her for tiden, men fordi det går så godt, 
glemmer du dit skolearbejde. Derfor skal du huske at lave dine 

lektier, for i denne måned er du ikke særlig god til det :/  

Løven (22. juli - 22. august) :  

Du får rigtig mange penge her for tiden, og du forstår ba-
re ikke hvor de kommer fra. Det gælder bare om at bruge 

dem!!!  

Skytten (22. november - 21. december) :  

Du har det ikke særlig godt, så mon ikke du skulle tage en 
slapper fra alt? Det ville være det bedste 

Vædderen (20. marts - 19. april) :  

Du orker ingenting og vil hele tiden være hjemme. Men det be-
tyder ikke, at du ikke orker at se en masse serier! Du ser så 

mange serier, at du begynder at drømme om dem, men husk nu 
at der også er et liv udenfor din værelsesdør :D 
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Af Aleyna 3x 

 

 

 

 

 

 

Merdan - Grøn  

 

"Første gang jeg skulle gå ind i min nye klas-
se, følte jeg lidt, at det var akavet, fordi jeg 
ikke rigtig kendte nogen. Men til pauserne 
var jeg mere tilpas, eftersom jeg kendte an-
dre elever fra andre klasser. Derfor ville jeg 
skifte klasse, men jeg måtte ikke, og jeg vid-
ste faktisk ikke, at det ville være så godt at 
møde nye mennesker, fordi jeg kendte slet 
ikke nogen fra min klasse, og nu snakker jeg 
godt med dem alle. 

Jeg valgte HTG, fordi jeg bor ret tæt på her-
til, og også fordi jeg havde venner, som også 
går her nu. Jeg havde hørt nogle ting om 
HTG, men jeg kan med sikkerhed sige, at ik-
ke alle rygter, der går rundt om skolen pas-
ser. Jeg synes, det er en god skole. 

Jeg har selv ingen forventninger til de kom-
mende 3 år, jeg skal gå her. Jeg tager det ba-
re, som det kommer, men jeg ved selvfølge-
lig også, at det kommer til at blive hårdt. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali - 1.p 

 

"Inden jeg startede her, hørte jeg, at der 
var rigtig mange indvandre, som er sja-
kaler på skolen, og lærerne var ikke så 
gode nok, men da jeg startede var det 
nærmest modsatte. Lærerne var rigtig 
gode, og det passer, at der er indvandre, 
men de ikke sjakaler i hvert fald! 

Det var lidt mærkeligt at starte den før-
ste dag, da jeg ikke kendte nogen fra 
klassen, men jeg valgte HTG, fordi jeg 
kendte et par venner, som gik her." 

INTERVIEWS MED  

 NYE ELEVER 

New school, who dis? 
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”Bare fordi vi går i en autistklasse, behøver vi ikke at opføre os autistisk” - 

Autist 

 

”Ok hej” - Person der troede, at spørgeskemaet var en ny chatfunktion i 

Lectio 

 

”Det er så kedeligt, at mine øjenæbler tørrer ind og ruller ud på bordet” - 

Asta 2.s  

 

”Dine sko ligner ”pushersko - En historielærer 

 

”Sikke en smuk bøftomat” - Hørt i billedkunst 

 

”Hvad sagde lyskrydset til bilen? Lad være med at kigge, jeg skifter” - Hør 

nu her, jokes er ikke tilladt i bagsidecitaterne. Meningen er, at nogen til-

fældigvis siger noget, der lyder sjovt uden kontekst, og nogen sender det 

ind. Det er dog en sjov joke, så jeg tillader det denne ene gang. 

 

”Det lyder som en dildo, der er ved at løbe tør for strøm” -  Christian, efter 

en lampe knirkede 

 

”Rex Max er friking sjovvv” - Det kan godt være, men så må du fortælle 
mig, hvad han har sagt, der er sjovt, så jeg kan citere ham. På bagsiden 
af skolebladet. Bagside-CITATER.  

SAGT PÅ HTG  


