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Ren retfærdighed
- en reportage fra en retssag
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og verbale tæsk
Af: Matthias Smed Larsen
Foto: Nicholas From Andersen
Layout: Simon Wisniewski

Når de fleste tænker på retten, drejer tankerne nok hen på bygninger med store græske søjler og
retssale af skåret egetræ, samt billeder fra amerikanske tv-serier, hvor advokater dramatisk leverer det fældende bevis for at få forbryderen i fængsel, alt imens alle råber ”PROTEST!” Men hvordan er det i virkeligheden? Vi tog en tur i Lyngby Byret for at opleve en rigtig retssag.

Jeg ved ikke, hvad jeg har
forventet, men det er helt
sikkert ikke det her. Retsbygningen er delt op i 4 etager
og receptionen er åbenbart
ikke åben særligt tit. Vi har
selv fundet hen til retssalen
og sidder nu uden for retssal
4.1. Gangen er præget af
siddepladser monteret på
væggen samt et bord med
nogle blade. Vi kunne lige
så godt have siddet i et
venteværelse hos lægen. Vi
er i god tid, så vi sætter os til
rette og venter.
Det er tidligt på eftermiddagen på en hverdag, så
vi regner ikke med, at der
kommer flere tilskuere, det
er trods alt de færreste, der
ved, at de fleste retssager er
åbne for offentligt skue.
Jeg tog fejl, der går ikke lang
tid, før en skoleklasse strømmer ind i venteområdet og
fylder
resten af
stolene,
det ser ud
til, at den
anklagedes
skæbne
vil blive besluttet, mens 26
mennesker ser på. Men en
kriminel fortjener vel den
behandling, eller hvad? Jeg
når ikke at tænke mere over
det, før at retssalen bliver
åbnet.
Retssalen er som forventet
ikke af skåret egetræ, den
er indrettet på en simpel og
moderne måde og udstyret
med kontorgrå vægge. Der
er ikke noget ekstravagant
ved den. Vi sætter os til rette
og venter på den anklagede.
Minutterne går, og pludselig
får vi at vide, at vi muligvis
ikke får lov at overvære
retssagen, da den tiltalte er

under 18 år og ikke synes,
at mængden af tilskuere er
specielt behagelig. Det ender
dog med, at den tiltalte går
med til det, og retssagen kan
fortsætte. Parterne sætter
sig til rette, og traditionen tro
rejser alle sig, da dommeren
kommer ind i lokalet. Sagen
begynder…

Den anklagede

politiet mener, at en pose
med 20 joints som lå i nærheden, også er hans. Under
hans afhøring virker han
undvigende. Han siger flere
gange, at han ”ikke husker
så godt”, og han virker
mere og mere utroværdig.
Der hersker en hvis drilskhed mellem forsvareren og

ved salgsstedet, men det får
tilskuerne altså ikke at se, de
bliver vist oppe ved dommeren, og ikke på en storskærm
ligesom på tv.
Et andet problem er det faktum, at han løb fra politiet,
da de forsøgte at anholde
ham. Tiltalte holder fast i, at
han kun hørte sit navn
blive råbt
af nogen
mennesker i
civilbeklædning og løb
af frygt. Jeg
er skeptisk,
men som
så mange andre af mine
fordomme, skal den blive
nedbrudt.

“Sagen drejer sig ikke om,
hvorvidt han har solgt hash
eller ej, men om hvor meget hash der er tale om”

Den anklagede
på 17 år er iført
posebukser og
en sort sportsjakke, det er ikke
ligefrem det, man
forbinder med en
mønsterborger,
men stereotyper er ikke godt
for noget, så jeg forsøger at
holde et åbent sind. Han har
angiveligt solgt hash ved et
kendt salgspunkt i Lyngby.
Det kan godt være jeg er

”Traditionen tro rejser
alle sig, da dommeren
kommer ind i lokalet”
naiv, men jeg havde regnet
med, at den slags pushere
var nogen skumle mennesker, der i det mindste var i
midten af 20’erne. Jeg undrer
mig over, hvorfor en person
på min alder kunne finde
på sådan noget og føler en
blanding af medfølelse og
vrede mod ham. Det skal
senere ændre sig.

Sagen drejer sig ikke
om, hvorvidt han har solgt

hash eller ej, men om hvor
meget hash der er tale om.
Han mener selv, at han har
solgt to joints og har været i
besiddelse af tre mere, mens

anklageren. Kommentarer
som ”jeg skulle lige se om
du var vågen” bliver diskret
kastet frem og tilbage.

overrasket, rammerne i mit
hoved passer ikke mere på
ham, han virker ikke længere
som en ond kriminel, der
er kriminel bare for at være
det. Han er en ung dreng
med sociale problemer, som
har rodet sig ud i noget møg.
Forsvareren finder et nyere
udsagn fra tiltaltes kontaktperson frem, som beskriver
hans forbedringer socialt og
det faktum, at han er gladere
og passer sin uddannelse.
I hans endelige udtalelse
siger den tiltalte, at han bare
gerne vil videre med livet
og lægge sin uheldige fortid
bag sig.

Retfærdigheden sker
fyldest

Min holdning fra starten af
retssagen har ændret sig
Den anden side af sagen fuldstændigt. Den tiltalte er
Øjenvidneberetning
Den tiltaltes image er ikke
virkelig blevet humaniseret,
Det er tid til vidneudsagn.
ligefrem i god stand. Hans
og jeg har ægte medfølelse
En mand bliver kaldt ind i
eneste chance, er at hans
for ham. Jeg håber, at han
salen, han er politimand,
straf ikke bliver så høj, men
slipper let og får lov til at udmen uden sin uniform er
som det ser ud nu, har han
vikle sit liv til noget positivt.
han bare, som min kollega
ikke en chance. Vidnet forDer går 15-20 minutter, og
beskrev det, ”en lækker
lader retssalen, og anklagealle rejser sig igen. Dommefyr”. Han virker meget
ren går videre til det næste
ren stiller sig ved skranken
energisk og klar til at svare
punkt på dagsordenen, en
og læser den tiltaltes straf
på alle spørgsmålene.
udtalelse fra Lyngbys ungeop; 7 dages betinget fængsel.
Forsvaret har ham først
Jeg føler
og beder ham om at
mig næ”Vidnet bliver verbalt tæsket,
beskrive overvågningen
lettet
mens forsvareren sørger for, at der stet
og anholdelsen. Politiet
på den
ikke bliver hentydet til noget, der
kender den tiltalte, og
tiltaltes
han beskriver, hvordan ikke er dokumenteret og bevist”
vegne,
han havde kontakt til
han får
flere mennesker ved salgsenhed fra dengang, han blev
en løftet pegefinger og får
stedet. Vidnet bliver verbalt
anholdt.
lov til at gå videre med sit liv.
tæsket, mens forsvareren
Ungeenheden (en afdeling
Uanset hvor overdramatisørger for, at der ikke bliver af kommunen, der hjælper
seret retten er på tv, er de i
hentydet til noget, der
unge og familier, der har
virkeligheden en instans, der
ikke er dokumenteret og
problemer) beskriver ham
ikke kun værdsætter loven
bevist, og bliver ved med
som en dreng med gode amned til den mindste paragraf,
at holde fast i, at politiet
bitioner, men også som en
men også ren retfærdighed.
aldrig så ham gå hen til de
person som er ”destruktiv”
20 gemte joints. Der bliver
og ”med selvskadende proogså vist billeder af tiltalte
blemer.” Det er her, jeg bliver
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Jeg vil
helst være

døv
- Interview med 19-årige Philip, der er født døv.

Er du blevet afvist
fra noget grundet dit
handicap?

Hvordan er at være døv?
- Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal svare på det. Jeg er blevet opereret
to gange på begge ører med et implantat, der hedder CI som gør, at jeg
er i stand til at høre. Min mor har presset mig til at prøve at lære at tale,
det har jeg også prøvet, men jeg havde ofte ikke lyst til at øve mig. Jeg
har virkeligt kæmpet med det, men til sidst accepterede min mor, at jeg
helst vil være døv, jeg bruger kun mit implantat til at høre musik. Jeg vil
helst være døv, fordi det er noget jeg er født med, det holder jeg fast i.

- Ja, det er jeg. Jeg lavede
engang en ansøgning til at få
kørekort. I første omgang da
jeg skrev ansøgningen til køreskolen, godkendte de mig og
sagde, at der var plads til mig.
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Derefter skrev jeg mere info
om at jeg er døv og har brug for
tolk. Så blev jeg pludseligt afvist
og fik at vide der ikke var plads,
det blev jeg lidt fornærmet
over. Skal jeg afvises, bare fordi
jeg er døv? Men det er den
eneste oplevelse jeg har haft
med den slags.

Af: Matthias Smed Larsen og Sara Hylling Melgaard
Foto: Sara Melgaard
Layout: Silas Bjørk Ahrenkiel

Har du meget kontakt til hørende unge?
- Ja, det har jeg. Selvfølgeligt
holder jeg mig ikke kun til den
hørende kultur, også til den
døve, når jeg føler, at jeg har
behov for det. Men jeg er mest
til den hørende kultur, fordi
jeg føler, at det passer bedst

Påvirker det din hverdag på en positiv
eller negativ måde, at du er døv?

til mig. Det har ikke noget at
gøre med døve, jeg kan bare
godt lide den ”hørende” måde
at være på.

- Jeg synes noget af det negative er, at jeg går glip af alle de
informationer der kommer i radioen og den slags. De hørende kan bare høre, hvad der bliver sagt, men jeg er nødt til at
bruge internettet til at læse B.T og forskellige andre nyheder.
Det gør, at jeg nogen gange er lidt bagud i forhold til hvad der
foregår. Men hvis jeg får hovedpine, så kan jeg altid få fred fra
larmen.

Noget Philip vil gerne sige til Bazooka.
- Jeg synes hørende skal vide, at de ikke skal være bange
for at tale med døve, døve er virkelig åbne og er klar på at
snakke. Problemet er, at hørende mangler flere informationer
om døve, de er bange for at blive til grin, hvis de snakker med
dem. Hvis jeg for eksempel kommer i kontakt med hørende,
kan det være, at folk bare tænker, at jeg er en handikappet,
men det er faktisk normalt at tale med døve, der er intet
galt med det. Jeg anbefaler, at folk prøver at komme mere
i kontakt med døve, og prøver at finde flere informationer
om dem, man kan få et en stor oplevelse ud af det. Jeg var
for eksempel på besøg på en efterskole og havde det godt
sammen med de hørende der. Man skal ikke være bange for
at kommunikere med døve, døve prøver heller ikke at undgå
at tale med hørende, de vil også gerne snakke med dem.
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De eksistentielle spørgsmål
Livet har mange ubesvarede spørgsmål, som de fleste af os tænker over. Hvor kommer vi
fra? – Hvor skal vi hen, når det hele er slut? Der er mange måder at finde sit eget svar på
spørgsmål som disse, og typisk er det gennem en form for religion. Men hvor forskellige er
vores trosretninger egentlig?
Vil vi i sidste ende ikke alle sammen opnå det samme – eller er vi virkelig så forskellige? Vi
har spurgt en kristen, en sikh, en spiritualist og en ateist nogenlunde de samme spørgsmål
for at finde ud af, hvor forskellige vi egentlig er.

Det kristne syn
Der findes trods alt stadig
mange danskere, der er
meget tæt på kristendommen. Emilie Bruun, 18 år har
gennem hele sit liv har været
kristen. Hendes forældre er
kristne, og deres forældre var
kristne.
”Så det fulgte ligesom bare
med” siger hun, på spørgsmålet om, hvorfor hun har
valgt at være kristen. Religion fylder meget i Emilies
hverdag og er ofte med til at
hjælpe hende med at tage
de rigtige valg. Emilie har
tidligere gået på en kristen
efterskole, og hun læser ofte
i Biblen.
Alligevel synes hun, det er
fedt, at andre har forskellige

trosretninger end hende selv,
da hun føler, at det viser,
hvor forskellige mennesker
er, og hvordan folk tænker
forskelligt. Hun kan ikke se
sig selv nogensinde konvertere til en anden religion eller
blive ateist, men ville ikke
havde et stort problem med
at leve med en person, der
ikke havde samme overbevisning som hende selv. ”Jeg
respekterer alle religioner,
men jeg regner med, at den
respekt også kommer tilbage
til mig”, siger hun. Emilie tror
på, at man kommer i himlen
efter døden. Som de fleste
mennesker er hun tolerant
over for det meste, men
holder stadig fast på sin egen
overbevisning.

Det ateistiske syn
Vi lever i et samfund og et
land, hvor alle trosretninger
bliver respekteret, hvilket
også gør det lettere at vælge
lige præcis den religion, der
giver mening for det enkelte
individ. Alligevel er 84,3 pct.
af alle myndige danskere
kristne – officielt set i hvert
fald.
Morten Andersen, 19 år er
ateist, selv om han teknisk
set er døbt og konfirmeret.
Han fortæller, hans forældre
er kristne, og at det ikke var
svært for ham at komme til

konklusionen, at han ikke
tror på Gud. I hvert fald ikke
den kristne gud. Morten
føler, det er irrelevant at
lede efter Gud i gamle bøger,
når vi i virkeligheden ikke
aner, om det passer. Han
synes, vejen frem er gennem
videnskaben, og som han
siger, har videnskaben kunne
besvare mange flere spørgsmål end religion nogensinde
har kunne. Morten tror ikke
på et liv efter døden, men
udelukker ikke noget.
Mon ikke der findes mange
eksempler som Morten, som
i statens øjne er kristne, men
i virkeligheden ikke følger
religionen? Morten er et godt
eksempel på, at man som kristen dansker meget minimalt
følger de kristne værdier.
Betyder det så, at vi ikke har
ret til at kalde os for kristne?
Eller er det måske en helt naturlig udvikling i et moderne
land som Danmark?

Spiritualist
Abu Rehman Zaman, 19 år er spiritualist. ”Jeg tror på Gud”,
siger han. ”Alle tror på, man skal være et godt menneske – og
jeg havde længe overvejet, hvad meningen med livet er, og
hvor vi kommer fra”. Han fortæller, han har fundet sin mening
gennem meditation. ”Jeg mediterer hver dag. Det er egentlig
bare det, det går ud på. Jeg går ikke op i, hvad andre folk tror
på”.
Abu ser ikke på sig selv som et specielt religiøst menneske i
sidste ende, men finder mening i alle religioner.
Han fortæller, at han tidligere har været meget materiel og
har gået meget op i penge. Efter han begyndte at meditere,
gik det op for ham, penge slet ikke var nok til at give ham
mening i livet. Abu tror på reinkarnation, men at man i sidste
ende selv vælger, hvordan man vil leve det liv, der er givet.

Sikhisme
Der findes mange forskellige religioner i det danske
samfund. En af dem er
Sikhismen, en trosoverbevisning der stammer fra Indien.
Sikhismen lægger vægt på
det spirituelle og på individet. Det er en monoteistisk
religion (hvilket betyder, at
der kun findes en gud). Nishan Singh, 18 år er Sikh. Han
siger, det skete helt naturligt,
fordi hans forældre introducerede det for ham. Han
siger, det vigtigste for ham
er, at man som menneske
skal være tolerant og være i
stand til at dele med andre
mennesker. ”Gud kan findes
i alle mennesker”, mener
Nishan. Han er ligeglad med,
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hvilken Gud man tror på,
så længe man er et godt
menneske. Nishan fortæller,
at alle religioner, ifølge ham,
i virkeligheden står for det
samme. Gud har bare fået
mange navne gennem tiden.
Findes der en oprigtig tolerance hos Nishan, der ikke
er hos den gennemsnitlige
dansker? Selvom vi er i stand
til at tolerere nye idéer, er vi
så gode nok til at tage dem
til os? Eller har vi en sund
balance mellem åbenhed og
bevaring?

Vores egen overbevisning
Her fik vi så fire bud på de eksistentielle spørgsmål. Så nu
er det tid til at stille os selv de samme spørgsmål.

Elias’ overbevisning
Jeg er ikke kristen – hverken
døbt eller konfirmeret. Dog
betegner jeg ikke mig selv
om ateist. Min tankegang er
i høj grad påvirket af de eksistentielle spørgsmål, men jeg
mener, at der kan findes en
mening i næsten alle religioner. Ligesom Abu og Nishan
tror jeg, at så længe man står
for at være et godt menneske, kan religionen sådan set
være ligegyldig.
Jeg føler faktisk ikke, at der
er stor forskel på at være
ung ateist og ung kristen i
Danmark. Helt ærligt tror jeg
at de fleste nyere konfirmander bliver konfirmeret, fordi
deres forældre gjorde det og så får man jo også en hel
masse dejlige gaver. I et land
hvor 84,3 % af befolkningen
er kristne, hvor mange tror
så virkelig på det?
Jeg tror, at jeg har overvejet
kristendommen mere end
de fleste unge kristne, netop
fordi jeg følte at jeg skulle
tage et valg. Jeg gik til præst
selvom jeg vidste, at jeg ikke

ville være kristen. Jeg følte at
det var nødvendigt for mig at
vide, hvad det var jeg sagde
nej til. Og selv om jeg ser
gode ting i de kristne værdier, så er jeg ikke kristen.
Jeg ser på Biblen som en
vigtig del af verdens historie,
og som et fantastisk stykke
litteratur, men jeg kan overhovedet ikke få mig selv til at
tro, at det er den absolutte
sandhed.
I sidste ende omfavner jeg
det faktum, at jeg ikke ved
noget. Jeg føler, at det er lige
så ignorant at være overbevist i en tro, som det er at
være overbevist i, at der ikke
er nogen mulighed for noget
større – for Gud.
Som jeg ser det, er der ikke
noget, der eksisterer, uden
nogen eller noget har sat det
i gang.
Så uanset hvordan jeg
vender og drejer det, kan jeg
ikke udelukke, at noget har
sat universet i gang. En eller
anden form for kraft, som
er over min forståelse. Den
kraft er, hvad jeg kalder for
Gud.

Cæcilies overbevisning
Jeg er kristen som gå-i-kirketil-jul-og-blive-konfirmeretpga-af-pengene-kristen. Det
fulgte med helt naturligt.
Begge min forældre var
kristne, så der var ikke det
store spørgsmål der. Jeg
praktiserer på ingen måde
min religion. Jeg beder ikke.
Jeg går ikke i kirke. Jeg har
ikke læst Biblen. Generelt
ved jeg ikke det store om
kristendom, men kalder mig
stadig kristen. Jeg mærker
ikke kristendommen i min
hverdag. Den ligger bare
gemt væk i den nyudklækkede teenagehjerne. I princippet burde jeg ikke kalde mig
kristen. Min dedikation til
min tro er ikke eksisterende.
Himmel og helvede, Adam
og Eva, Noahs ark… I mit
hoved virker det hele som en
fortælling eller eventyr, man
fortæller til børn, så det hele
giver lidt mening. Og sådan
ser jeg de bibelske fortællinger. Man skal forstå og lære
af dem. De har et budskab
man kan tage med videre,
men jeg tror ikke på dem. Jeg
tror på, der er mere mellem
himmel og jord. Det må der
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være. Når jeg dør, må der
ske et eller andet. Min sjæl
finder en ny krop at overtage, jeg bliver til en stjerne på
himlen, jeg kommer til at leve
i en evig drøm, bare noget…
Jeg er glad for folk har andre
trosoverbevisninger end mig.
Det kan kun gøre mig klogere og hjælpe mig til at se
verden i et andet perspektiv.
Angående ægteskab med en,
der har en anden trosoverbevisning end mig, er det
50/50. Jeg har intet i mod
hvis han skal bede, gå i kirke,
moske eller meditere. Det
gør han bare. Jeg skal bare
ikke tvunget til at følge med,
og det gælder også, hvis der
kommer børn ind i billedet.
Det skal være frivilligt.

Af: Elias Keller og Cæcilie Christiansen
Foto: Emma Maar

Layout: Silas Bjørk Ahrenkiel

Man vil have levende mennesker
- interview med skuespilleren Trine Dyrholm

Af: Cæcilie Christiansen
Foto: Cæcilie Christiansen, Malik Persson
Layout: Nishan Singh

En ung pige i store hvide bukser, sort sømandsjakke, langskaftede støvler og en stor pjusket hestehale kommer ind på scenen.
Danse i måneskin, lig’ så tæt kind mod kind. En kvinde i grønt velour jakkesæt, hvid skjorte, det
korte lyse hår er redt tilbage og skoene med den lave hæl, som kan høres på meters afstand, kommer ind og dominerer rummet. Samme kvinde, bare 27 års forskel.
Trine Dyrholm, Danmarks mest prisvindende skuespillerinde nogensinde.

F

ra året 1987 til 2014 er der sket meget. Den søde, uskyldige lyshåret pige
fra Fyn er blevet til en voksen kvinde med et mere maskulint look over
sig. Trine Dyrholm er aktuel i Maya Ilsøes drama serie ”Arvingerne” hvor hun
spiller rollen Gro.
- Jeg genkender en del ting af mig selv i rollen. Jeg er selv storesøster og kender det at have en kamp med de ting, man er sammensat af. Men udover de
ting er der også mange forskelle, siger Trine Dyrholm.
-”Gro” er langt mindre konfliktsky, end jeg er. Hun er mere parat til at slå en
prober næve, hvis folk ikke makker ret.

Er det forskelligt fra job til job?

Hvordan arbejder du med en rolle?

Hvad med det modsatte?

- Jeg laver et forarbejde gennem manuskriptet, snakker med forfatteren,
diskuterer en del, sørger for jeg er med i alle de valg der bliver taget og
kommer selv med idéer, så jeg får præget tingene og er en stor del af det
hele. Tit er der temaer i spil, som er universelle for os alle og giver genklang,
derfor kan man ofte genkende mange af tingene og sætte sig ind i dem.

- Jeg siger nej til en rolle, hvis jeg ikke synes, jeg er den rigtige, hvis materialet ikke tiltaler mig, eller hvis vi ikke kan blive enige om, hvad rollen skal,
siger Trine Dyrholm. - Det vigtigste er bare der er noget jeg tænder på at
fortælle om.
- Tit er der mange ting der kan være svære at snakke om, derfor kan vi læse
bøger, se på kunst, gå i biografen eller se TV-serier, fordi vi kan dele et fiktionsrum, hvor det kan vær lettere at snakke og reflektere over tingene. Det
er et af privilegierne ved at være skuespiller, at man kan få en rolle, som gør
noget, man aldrig selv ville gøre og få folk til at snakke om det.

- Hvis jeg er med i en serie, forbereder jeg mig fra afsnit til afsnit. F.eks. hvilken tur skal min karakter igennem denne gang? Når man har arbejdet sammen i et længere stykke tid, bliver man trygge ved hinanden, hvilket gør, at
der er en stor generøsitet i forhold til når man går i gang med optagelserne.
Dvs. hvis der er en meget voldsom scene så kører vi full on fra start af. Man
kaster sig bare ud i det og skal ikke prøve en hel masse først. Det skaber
et vidunderligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til fejltagelser og forskellige
måder at gøre tingene på.
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Hvad tiltaler dig ved branchen?
- Det tiltaler mig at fortælle historier, som forhåbentlig gør et eller andet ved
dem, der ser dem. At man får hul igennem, og folk oplever noget.
Trine Dyrholm fortæller at meget stærke emotionelle scener kan være svære
for hende.
- Man skal ramme noget troværdigt, og få ramt plet med det kan være svært.
Udover det kan der også være fysiske hårde scener, fortæller hun.
- En gang skulle vi hoppe ned i noget meget koldt vandt. Det skal man også
lige tage sig sammen til at gøre. Det allersværeste er dog at få det til at virke
levende, siger hun. - Det skal ikke virke produceret. Det skal ikke bare være
folk, der læser replikker højt. Man vil have levende mennesker!

- Jeg har så mange mennesker jeg beundrer og håber at komme til at arbejde sammen med, så forhåbentlig når jeg mange af dem, fortæller Trine
Dyrholm.
Hvis man går rundt med en skuespiller i maven gælder det bare om at gå i
gang. Trine Dyrholm fortæller, at det er en hård branche.
- Det kræver ekstremt meget af én. Det er en eftertragtet branche og det
giver ikke bare sig selv at komme ind i den, man skal kæmpe for det ! Livsrådet fra Trine Dyrholm var dog… Det gælder om at finde sin vej her i livet, og
hvis skuespil er det, så al held og lykke til dig. Men find noget, der driver dig.
Det gør det meget lettere at stå op om morgenen.

Trine Dyrholm er uddannet på Statens Teaterskole i 1995, dog havde hun
sin spillefilmsdebut allerede i 1990 med Springflod af Thomas Vinterberg.
Efter det har der været utallige roller bla. ”Festen” (1998), ”Taxa” (1999),
”Forbrydelser” (2004), ”Hævnen” (2010) og listen er endeløs. Men hvad gør
Trine Dyrholm siger ”ja” til en rolle?
-Det gør jeg, hvis det er noget materiale, jeg synes er interessant, hvis der
ovenikøbet er nogen mennesker, der i en sammensætning bidrager med
noget interessant, er det bare en større gave.
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Banan eller sonde

- en personlig beskrivelse af et liv med anoreksi

Jeg har haft anoreksi i flere år og har været i behandling i over et
år nu. Men det piner mig stadig hver dag at skulle se på mig selv i
spejlet eller kigge på vægten. Læs min -personlige- historie om et
liv med anoreksi.

En dag i mit liv

Jeg vågner, hele min krop er svag. Selv det at åbne øjnene er
en anstrengelse, men jeg ved godt jeg bliver nødt til at stå op,
skal træne, må tabe mig. Jeg stiger ud af sengen med et suk
og skynder mig nedenunder. Jeg tager en skål ud af skabet og
finder yoghurten i køleskabet. Jeg hælder ikke meget
mere end nogle skeer i den og rører rundt, så
det ser ud til, jeg har spist. Min mor kommer ned og spørger om jeg har fået
morgenmad, og som sædvanlig
svarer jeg ja med en klump
i halsen. Jeg bryder
mig ikke
om
at
lyve, især
ikke over for min
mor. Jeg skynder mig
væk så hun ikke kan se mit
ansigt. Hun ved, når jeg lyver, og
jeg må ikke spise, ikke i dag. Jeg løber ovenpå og stiller mig på vægten,
inden min mor finder ud af det.
Jeg kigger ned på tallet, knust over
hvad der står, jeg har ikke tabt mig
nok. Jeg må træne hårdere, jeg må
ikke være fed, jeg skal være tynd.
Tynd og perfekt, ligesom de andre. Jeg får mit træningstøj på og
går imod fitnesscenteret. Jeg stiller
mig på den sædvanlig maskine og
forbrænder 1000 kalorier som jeg
plejer, men min krop er svagere
end den plejer. Jeg kan ikke mere i
dag, og med en følelse af nederlag
går jeg hjem. Det første jeg gør er at
stille mig på vægten, ikke nogen forskel fra i morges. Jeg tager tøjet af for
endnu en gang at stille mig op på vægten. 500g er væk, og jeg smiler stolt, men
det er alligevel ikke nok. Ikke godt nok, jeg
kunne have tabt mere, hvis jeg var blevet
længere tid i fitnesscenteret. Min mor kalder
på mig og siger der er frokost. Jeg går ned for
at hente tallerkenen og siger at, jeg helst bare vil
spise ovenpå. Jeg smider maden i toilettet og lægger
mig ind for at sove, det kan man ikke tage på af.
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Af: Anonym
Foto: Julie Lundqvist
Layout: Theis Selsmark

Anoreksi (anoreksia nervosa)

BMI under 17,5
Markant vægttab, og forstyrret syn på sig selv
Forvrænget kropsopfattelse (man kan se sig selv
som overvægtig selvom man er markant undervægtig)
Psykiatriske følgesymptomer ofte som depression,
angst, selvskade osv.
5000 lider af anoreksi i Danmark
Hos kvinder ophører menstruationen ofte
Lavt selvværd
Stræber efter perfektionisme
Fysiske følger, som svimmelhed, kuldeskær, søvnbesvær, mavesmerter og hovedpine

Faste

Jeg har nu ikke spist i 60 timer, jeg er stolt over, jeg har holdt
så lang tid, det havde jeg aldrig nogensinde troet om mig
selv. Med et smil går jeg nedenunder finder en skål og drejer
yoghurt rundt i den, så det ser ud som om jeg har spist. Jeg
går ind imod sofaen, da en forfærdelig smerte rammer mig,
jeg falder sammen. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har været
væk, da jeg vågner, men det har været et stykke tid. Jeg prøver at kalde på min mor, men det lykkes ikke. Det føles, som
om min krop er lavet af bly, og min stemme er lille. Jeg prøver
igen og igen, sjette gang lykkedes det at tale højt nok så min
mor hører det. Hun kommer nedenunder, da hun ser mig,
løber hun hen til mig. Jeg ryster, og koldsveden er begyndt
at løbe ned af kinden på mig. Min mor halvt bærer mig ud i
bilen og vi kører på hospitalet. De haster mig ind på en stue
og giver mig drop. Efter jeg har ligget der i noget tid, kommer
der en læge. Hun giver mig to muligheder - at spise en banan
eller få sonde. Jeg vælger bananen. Jeg føler det, som om min
mave bliver større og større for hver bid jeg tager. Det tager
mig omkring 10 min at få spist bare halvdelen af den, jeg er
skuffet over mig selv, over mine viljestyrke ikke er stærkere.
Tre døgns faste ødelagt, jeg skulle have holdt i en uge, men
hun ødelagde det.

Hospitalet

Jeg sidder inde på værelset, det sterile hospitalsværelse. Jeg
har kun været her i et par dage, og jeg hader dem allerede.
Jeg er blevet sat på kostplan, jeg skal spise over 5 gange så
meget, som jeg er vant til. Jeg bliver fed, er den eneste tanke
der går igennem mig. Jeg skal ikke være fed igen, jeg er tæt
på at bryde sammen, da jeg høre en banken på døren. Et
smilende ansigt titter ind, og det er min behandler. Jeg er
ikke umiddelbart glad for at se ham, for hver gang jeg skal se
ham, ændrer de i min kostplan. Jeg ser, at bag ved ham står
en læge med en hel masse papirer. De spørger mig om jeg
ikke har lyst til at komme med, selvom jeg mest har lyst til at
sige nej, ved jeg godt, at jeg ikke har et valg. Vi går ned i et af
samtalelokalerne.
Jeg kommer ud derfra helt chokeret og bange, jeg er tæt på
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at bryde sammen. Det kommer som et chok for mig, at det
står så slemt til med min krop. Mine blodtal er dårlige, mine
organer er ved at give op, og mit hjerte slår dårligt. De giver
mig to-tre måneder at leve i, hvis jeg ikke ændrer mine spisevaner, og de skal ændres drastisk, ellers dør jeg

Er jeg sindssyg?

Jeg stiller mig om på vægten og kigger på tallet, lavere end
nogensinde. Jeg kigger mig selv i spejlet, og et blegt udmattet
ansigt smiler tilbage. Sorte rander under øjnene, kindben
der stikker ud, og indtørrede læber. Synet er uhyggeligt, men
igen fascinerer det mig. En mandlig stemme begynder at tale
til mig. ”Det er godt, flot, bliv ved sådan”. Han forsætter med
at komme med opmuntrende ord, og jeg vender mig om for
at finde ud af, hvor stemmen kommer fra, men ingen står
der. Jeg går nedenunder for at tage noget at spise, og en ny
stemme begynder at snakke til mig. ”Fortjener du det mad?
Tænk dig nu om, er det det værd? Du fortjener det ikke, du er
fed, FED!” Igen vender jeg mig om, men ingen står der. Hvad
sker der med mig? Er jeg ved at blive sindssyg? Jeg tager mig
til hovedet og kniber øjnene sammen, jeg er tæt på at bryde
sammen. Hvad er det der sker med mig? Spørgsmålet bliver
ved med at gå igennem hovedet på mig.
Jeg sidder hos lægen og venter på, at de er færdige med at
snakke. Jeg har fået konstateret psykose, grundet min undervægt. Jeg kan ikke rigtig acceptere denne diagnose, da den får
mig til at føle, at jeg er sindssyg, hvilket jeg måske også er?
Måske skyldes alt det her, at jeg er sindssyg?

Bedring

Jeg har gået i behandling i over et år nu, og jeg er langsomt
på vej til at få det bedre. Jeg har nået en rimelig vægt ifølge
lægerne, og jeg kan holde den. Det piner mig stadig hver dag
at skulle se på mig selv i spejlet eller kigge på vægten. Det er
det, der er bedst for mig og min familie, men hvert måltid er
stadig en kamp og kræver enorm viljestyrke. Nogle dage er
værre end andre, men jeg tror altid, at anoreksien vil være
der, jeg lærer bare at kontrollere den.

Bare Navler og Retro-tøj
- dresscodes i to forskellige kulturer To lande, to kulturer, to slags dresscodes. Her giver to teenagere
deres bud på, hvordan dresscoden er i deres fædreland - og hvad
det betyder for de unge.

Danmark
Danmark er et meget frit land, reglerne for tøj og hvordan man
burde klæde sig og udstille sig, er op til en selv. Stilen er forskellig,
det kommer helt an på, hvor du kommer fra, og hvem du omgås.
Der er faktisk ikke noget, der hedder en dresscode. Der har dog
været debat, ligesom i Amerika, om at unge piger ikke må have korte
shorts, crop tops osv. på til gymnastik, på grund af, at det forstyrrede drengenes koncentration. Men det er heldigvis aldrig blevet
vedtaget som en lov. Det viser, at Danmark er et rigtig frit land, hvor
vi i bund og grund er ligeglade med, hvad andre omkring os har på
og kan lide at gå i. Når jeg går offentlige steder, blandt fremmede
mennesker jeg ikke kender, kigger jeg rigtig tit på, hvilket tøj de går i.
Jeg undrer mig over, hvor de har købt det, eller om de har fundet det
i deres forældres klædeskab. Da jeg var mindre, syntes jeg, at det var
ret sjovt at kigge i min mors klædeskab og prøve det tøj, hun havde
gået med før i tiden. Sådan er moden blevet nu, man køber retro-tøj
i genbrugen eller låner sin fars gamle Adidas-jakke fra 80’erne. Det
er det, der er ”in”, hvis man vil være med på beatet. Dog synes jeg
også, at vi unge, her i Danmark, faktisk også er dygtige til selv at vælge vores stil og få nye ting på mode hele tiden. Jeg er hvert fald meget tilfreds med, at jeg kan gå i det tøj jeg vil, uden at blive kritiseret.

Amerika
Jeg kommer fra et land, hvor mottoet ”Land Of The Free” betyder en hel del,
men jeg tror, Amerika er et land, hvor folk er alt andet end frie. Jeg blev tit
dømt på min stil og den måde at klæde mig på, igennem mine skoletid. Min
lærer tvang mig til at tage mit gymnastiktøj af og skifte, fordi de ikke syntes,
at det var acceptabelt at vise lidt hud som 14-årig. Crop tops var bestemt
ikke tilladt, stropperne på ens tank tops skulle være bredere end 3 fingre
samlet, ligesom at længden på shortsene skal gå til midt på låret. Amerikanerne måler det, ved at lægge hænderne ned langs siden, grænsen er, hvor
fingerspidserne går til. Alle pigerne, også mig, syntes at det var absurd, især
fordi at der ikke var en bestemt dresscode for drenge. Det var rigtig ydmygende og flovt at gå rundt i gymnastiktøj, men at ens lærer så ned på en
samtidig, gjorde det meget værre. De stramme regler for måden at klæde
sig på har gjort, at mange unge piger tager mere provokerende og udfordrende tøj på uden for skoletiden. Teenagere vil altid gøre en form for modstand, og i stedet for at lære unge piger at elsker deres krop og respektere
den, prøver den amerikanske kultur at få dem til at tænke, at det er forkert
og forbudt at vise deres krop, og det får de unge piger til at ville det endnu
mere. Fashion i Amerika er forskelligt fra person til person, men dette problem, at unge piger ikke må gå i det tøj der behager dem mest, er noget der
sker i hele landet, endda også i hele verden.

Af: Emma Maar-McGilvray og Rebecca Thomsen
Foto: Emma Maar-McGilvray og Sascha Jensen
Layout: Philip Raun
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Hardball

Af: Cille Fick Grothe
Foto: André Jensen
Layout: Alex Craner & Albert Kuhn

Hvad er det fedeste ved at spille hardball? Hvilke gode og dårlige oplevelser giver det at skyde efter andre? Og hvor meget udstyr har udøverne af denne sport? Læs interviewene og bliv klogere på hardball!
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Emil K. Hansen:
Min bedste oplevelse med hardball var nok, da jeg kom op på et
killstreak på tre.
Der har dog også været nogle dårlige oplevelser med det, blandt
andet da jeg blev nødt til at ringe til min kammerat Andrés forældre, fordi hans ben gik af led, mens vi var herude.
Jeg startede til hardball efter sommerferien 2014, jeg fik interesse
for at begynde, fordi jeg altid har elsket våben.
Af våben har jeg en pistol og fire geværer, men kun to af dem
virker. Det er også meget forskelligt, hvad man tager med af våben
fra gang til gang.

Jonas Maigaard:
Jeg har spillet det en del år, men det har været meget sådan on/off.
Min bedste oplevelse med hardball er nok bare det der med at
komme ud og spille med en masse andre mennesker, jeg elsker
actionen ved det.
Jeg har aldrig haft nogle dårlige oplevelser herude på hardball
banen, folk er altid venlige og hjælpsomme, der er sgu ikke noget
negativt herude.
Jeg går til det, fordi det er sådan en drengerøvs-hobby, sådan noget
action spænding tiltrækker jo nok de fleste drenge.
Jeg har mange geværer, jeg har dog ikke et præcist tal på hvor mange, men det er ikke det hele, man har med hver gang, det kommer
sådan lidt an på, hvad man selv har lyst til.

Kristoffer Dons Lund:
Det fedeste ved hardball er nok bare at skyde et par stykker, hvor
man kan pløkke dem og bare løbe igennem det hele, mens der
bliver skudt på én. Man søger dækning, og så er man klar igen.
Nu har jeg ikke haft så mange oplevelser med det endnu, men det
værste er nok, når man selv bliver skudt, og at man bliver nødt til at
gå ud af banen, ellers har der ikke som sådan været nogle dårlige
oplevelser.
Jeg har ikke noget udstyr, da denne gang er min første gang, så de
eneste penge jeg har brugt på det er 400 kr. for at leje noget udstyr
denne ene gang.
Jeg blev inviteret med af min kollega. Jeg havde hørt fra ham, at det
skulle være fedt, så hvorfor ikke prøve det.

Nicklas Jensen:
Det bedste ved hardball er nok spændingen ved det, samtidig med
den adrenalin man får i kroppen.
Min værste oplevelse med det var, da jeg blev skudt en dag, vi spillede her. Det er virkelig nederen, fordi så kan man ikke være med i
spillet mere.
Jeg har gået til hardball i omkring to måneder, og indtil videre kan
jeg rigtig godt lide det.
Indtil videre har jeg brugt omkring 6000 kr. på udstyr, blandt andet
på - en superfed hobby
det tøj, jeg har på i dag, bukser, jakke
og vest. Så har jeg købt tre våben og en masse skud til.
Jeg ville helt bestemt anbefale andre at starte til hardball, det er en
super fed hobby.

William Gill:
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Det bedste ved hardball er holdspillet, altså når man spiller sammen med mine venner.
Det værste ved hardball er, når folk ikke tager sine skud alvorligt,
altså at de bliver skudt, hvor de så alligevel bare bliver på banen og
spiller videre. Det er en del af spillet, at når man bliver skudt, så er
man ude af spillet.
Jeg har meget forskelligt udstyr, det er meget forskelligt, hvad man
tager med af udstyr, det kommer meget an på hvor man spiller,
hvilken årstid det er. Om vinteren bruger jeg mit elektriske våben.
Jeg har gået til det siden jeg var 16 år, det vil sige for ca. et år siden.
Jeg går tik det fordi jeg kan godt lide det her, det er en anderledes
måde at komme ud på, og så synes jeg, det er en fed hobby at
have.

17

ITALIEN IN
Af: William Acuri
Illustrationer: Amalie Hartmann Østberg
Layout: Ida Skotte og Stine Bay og Silas Bjørk Ahrenkiel

Italien er meget berømt for sin mad og de flotte byer. Mange turister tager til Italien for
at se Colosseum, Pisa tårnet, det smukke Sicilien… Mange elsker at se Italien ”udenfor ”.
Men dette er min historie, der fortæller om Italien ”indenfor ”. For Italien er meget mere,
end det turisterne ser.
Jeg er 17 år - halvt dansk, halvt italiener og født i København, men da jeg var tre år,
flyttede jeg og min familie til Syditalien (Calabrien) i en by, der hedder Steccato di Cutro,
150 kilometer nord for Sicilien. Derfor kender jeg italienernes mentalitet - jeg kender
Italien indenfor.
FAMILIEN

I Danmark bliver der set
mærkeligt på én, hvis man
stadig bor hjemme, når man
er 19 år gammel. I Italien
er familien ”hellig”. Når ens
søn bliver voksen, gør man
lejligheden ovenpå klar til,
at sønnen kan flytte derind,
når han bliver gift. Og hvad
hvis sønnen ikke bliver gift?
Så bliver han i lejligheden
med forældrene. Det er det,
der sker for de fleste nede i
Syditalien.
Jeg har altid været vant til
denne mentalitet. Men her
i Denmark er det meget
underligt, hvis man bor
hjemme, når man er 40 år.
Det er almindeligt for mange
i Italien.
Beslutningen, man træffer,
når man siger, at man flytter
hjemmefra, kommer, fordi
man ønsker det. Jeg ved ikke,
om jeg flytter hjemmefra i
morgen eller om et par år.

Det kommer an på først og
fremmest tre ting: familien,
vennerne og omstændighederne. Atmosfæren, der
hersker i familien, er en af
grundene til, man vælger
at blive eller flytte. Jeg har
det meget godt med mine
forældre og med min søster.
Jeg kan godt lide at være
hjemme. Men sørgeligt nok
er det ikke ualmindeligt
at høre om ægtemænd,
hustruer og forældre, der
udsætter medlemmerne
af deres egen familie for
konstante verbale angreb
eller måske ligefrem fysisk
vold. Det kan motivere en til
at flytte.
Og det at flytte har faktisk
aldrig været en af mine
tanker. Mine venner i Italien
bor også hjemme hos deres
forældre, også selv om de
er mere end femogtyve år.
Men nu er jeg nødt til at indrømme, at det at bo alene

har strejfet mine tanker. Det
skyldes, mine venner her i
Danmark er flyttet hjemmefra for længst.
Den sidste vigtige ting er muligheden, f.eks. et andet sted
at bo, et arbejde og et mål.
Uden dem kan det betale
sig at blive hjemme. Jeg ved,
man skal være klar og moden
nok. Så hvis jeg ikke bor
hjemme, når jeg er 40 år, er
det på grund af omstændigheder, familie eller venner.
Blive hjemme har mange positive sider. F.eks. er familien
altid sammen, nogle gange
hele livet. Når forældrene
bliver gamle, skiftes deres
børn til at passe dem. Og de
gamle ender næsten aldrig på
plejehjem. I Danmark er det
meget almindeligt.
Italienerne sætter familien
over alt andet. Det er rigtigt,
som man siger: ”Blod er tykkere end vand”. De hjælper
hinanden og beskytter hinan-
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den. F.eks. hvis man går på
kommunen, kan man se, at
dem, som arbejder der, er i
familie med hinanden. Fordi
de vil hellere give arbejde til
hinanden end til andre.
Hvis man er i en lufthavn her
i Danmark, ser man flyet lande, og menneskerne går gennem gangen og hen til toget.
Det sker ikke i Syditalien. Der
kan man næsten ikke komme
igennem alle de familier, der
står og venter på dem, der
har været ude at rejse. De
byder dem altid velkommen.
Forældrene lever for deres
børn. Det, de kan skrabe
sammen materielt, giver de
til deres børn; de bygger hus
til dem, imens de lever. Det
er deres største glæde at
hjælpe børnene.
I forhold til ægteskab vælger
italienerne ikke kun at bo
sammen, men at blive gift.
Det er ikke almindeligt at
møde en, der er skilt.

”I Danmark er det normalt
at bo sammen uden at være
gift. Danskerne bliver i stedet
skilt lige så snart, det ikke er
godt mere. I familien siger
man, at det manden, der
bestemmer, men der er det
konen, der bestemmer over
manden. Du kan tro, manden
gør det konen siger! ”, siger
italieneren Santino Arcuri
som flyttede til Danmark i
2014.

NDENFOR
MADEN

Maden har altid haft en stor
betydning for italienerne. De
kan for eksempel ikke lide
at købe pasta, fordi der er
ingen sammenligning med
hjemmelavet pasta, der er
blandet med den tomatsovs,
de selv har lavet. Italienerne kan bedst lide at plante
tomaterne selv, og så elsker
de at gøre tingene med deres
egne hænder som f.eks.
at arbejde med tomaterne
på forskellige måder, så de
bliver til gode sovse.
Om sommeren har de ældre
mennesker familie på besøg,
så begynder damerne tidligt
om morgenen med at gøre
alt klar til familien. Huset skal
være rent og i orden. Også
selv om det kan være svært,
når der er otte fra familien,
der besøger én.
Hvis man går en tur på en
lille gade, cirka klokken ni
om morgenen, i de små byer
som Cutro, Belcastro eller
San Mauro, kan man dufte,
at de italienske ældre damer
er begyndt at koge deres
tomatsovs. At lave sådan
en daglig gammeldags sovs
tager flere timer for at få den
til at smage godt. Når jeg
oplevede det så tidligt om
morgenen, var det ikke altid
der, jeg havde lyst til at dufte
dette. Men når så klokken
blev elleve, og der stadig
manglede en time til frokost,

blev man så sulten, at man
fik lyst til at spise det hele. De
dufte i gaderne har jeg aldrig
oplevet her i Danmark.

SKOLEN

Siden jeg var helt lille, har jeg
gået i skole i Italien. Der fungerer skolerne lidt forskelligt
i forhold til Danmark. Efter
børnehaven begynder ”Scuola elementare”, der varer fem
år. Man får karakterer i hvert
fag, lige så snart, man begynder skolen som seksårig.
Men den by, jeg boede i, var
meget lille, så i min klasse
var vi kun syv elever. Der var
en dreng, som opførte sig
dårligt, så han blev dumpet.
I italienske skoler kan man
godt blive dumpet så tidligt.
Efter Scuola elementare
kommer ”Scuola media”,
der varer tre år, men den
kræver mere intens studie.
Efter tre år begynder ”Scuola
superiore”.
Når man begynder i denne
skole, skal man have valgt,
hvad man vil lave i livet. Jeg
valgte at være kok. Der var
normale skoledage, men
fire timer om ugen er man
sammen med kokkelæreren
i en restaurant og laver mad.
Først lavede vi noget rigtig
godt mad til 24 mennesker,
og så havde vi tre kvarter til
at spise det. Ellers var de an-

dre bare normale skoledage
med fag som matematik og
italiensk.
Sommerferien er det bedste
for dem, der elsker ferie. Den
begynder den 12. juni og er
først slut midt i september.
Der er sådan en lang ferie,
fordi der er meget varmt.
Man kan nogle gange opleve
47 grader klokken fem om
eftermiddagen.

UNGDOMMEN

Danskerne er meget mere
ansvarlige og selvstændige,
hvor italieneren er mere forkælede og meget beskyttede.
Danskeren bliver hurtig kastet ind i ”systemet ”. Måske
begynder de i vuggestue eller
i børnehave og begynder
på fritidsinteresser, og så
lærer de at tage af sted selv,
og måske kommer de alene
hjem og kan finde ud af at
lave mad. Italieneren er mere
beskyttet og får alt serveret.
Jeg har levet noget af min
ungdom i Italien, nu oplever
jeg den i Danmark. Det
skifter rimelig meget. Mange
spørger mig, hvor jeg helst
ville bo, her i Danmark eller
i Italien. Jeg har det virkeligt
godt i begge lande. Men
når man rejser, finder man
hurtigt ud af, at det er lige
meget, hvor man er i verden:
For at kunne have det godt,
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skal
man være
med dem, man har
det godt sammen med. Ens
egne virkelige venner, dem
man kan have det sjovt med,
men samtidigt ikke synes
dårligt om en, venner man
kan snakke med alt om, og
som man ikke skal bruge en
facade til. Så næste gang du
tager til Syditalien på ferie,
må du huske at nyde det
med dine venner og måske
lægge mærke til Italien
indenfor.

MENTALITETEN

Generelt er italienerne meget
gæstfrie, de elsker at være
sammen og de kan godt lide
liv i huset. De er gæstfrie,
fordi de ikke har problemer
med at invitere fremmede
ind i huset. Og når man
kommer ind hos dem, skal
de byde dig på noget, f.eks.
chokolade eller kaffe. De kan
også lide at give dig noget
med hjem, f.eks. delikatesser
de selv har lavet, som hjemmelavet vin eller salami. Og
nogle gange kommer de også
med gaver til lægen. De er
meget gavmilde. Danskernes
mentalitet er anderledes på
det område. Ikke at de ikke
er glade og søde. De er bare
mere reserverede. De lukker
ikke hvem som helst ind i
deres hus.

TIDEN

En italiener vil altid sige,
han/hun er stresset og har
meget travlt. De ældre damer har ikke noget arbejde,
men så har de travlt med
at gøre rent. De skaber sig
arbejde derhjemme og vasker gulv mere end én gang
om dagen. De står op tidligt
om morgenen og koger
tomatsovsen til frokosten,
og så lader de den koge tre
timer, så de sørger for hele
tiden at have travlt. De ældre
mænd arbejder heller ikke.
Nogle passer deres have,
hvor de har plantet forskellige grøntsager og træer, de
kan spise af. Men de fleste
har ingen have, så de går en
tur om morgenen og på bar.
Klokken tolv er de hjemme
og spiser pastaen, konen
har lavet. Derefter sover de
siesta. Når klokken endelig
bliver fire, tager de deres
fine tøj på og deres stok og
går hen til centrum af byen,
de bor i og møder alle de
andre ældre mænd. Så sætter de sig ned midt i byen på
stole, høje stiger eller bænke.
Nogle gange for at hygge sig
spiller de kort.
Danskerne er mere afhængige af tider, fordi de lever i
”et system”. Til gengæld når
de så endelig har fri, nyder
de det mere, hvor italienerne
måske keder sig.

Af: Clara Masson og Josefine Strecker Andersen
Foto: Sasha Jensen
Layout: Philip Raun

Trænger du til glade farver i maven, uden pungen skal føles tom som en ubrugt flyttekasse
bagefter? Med andre ord - savner du også kvalitetsmad til billige penge? Vi har været på udkig efter cafeer/restauranter, der er rimelige i
prisen, og samtidig også sælger lækker mad.
Her har du så fem forskellige steder, som både
tilfredsstiller vores mave og vores budget.

- anmeldelse af spisesteder -

Sticks’n’Sushi
LETZ SUSHI

Letz spice it: 85 kr.

Four wings salat
lille: 99 kr. stor: 145 kr.

(forskellige slags sushi som ses på billedet)

(salat med and)

Sushi er en smagssag: Enten
elsker man det eller også kan
man ikke lide det. Hvis man
kan lide sushi, er Letz et billigt
og godt alternativ til fx Sticks n’
sushi. Letz er god kvalitet og de
bruger friske råvarer.

Hvis man endelig skal tage Sticks
og man gerne vil slippe billigt,
er deres salater også en lækker
måde at tage sulten på. De er
ikke super dyre og man bliver
mæt af dem. Der er mange forskellige smagsnuancer i salaten.

Fred Cosdeli

Salat menu: 75 kr.
(smoothie og salat)

På Fred Cosdeli kan man blande en salat og få en smoothie
for 75 kr., hvilket vi synes er
ekstremt billigt. Det er gode
råvarer, og der er et stort udvalg af ting, man kan komme i
salaten. Salaten er frisk og let,
hvorimod smoothien er sød og
tung, så de kompenserer godt
for hinanden.

Joe and The Juice

Pick me up og
Joe’s Club: 102 kr.
(stor juice og sandwich)

Det er sundt, og Joe and The
Juice har altid friske råvarer.
Sandwichen er lækker let, men
mætter, og juicen er let og frisk
og slukker tørsten. En kombination af alle ting.

Pizza Kochini

En pizza slice: 30 kr.
Pizzaen smager godt i forhold
til andre pizzaer, den er sprød
og saftig, den har meget smag,
hvilket nok skyldes, at det er en
mere smagfuld ost de bruger.
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1990–2015
Medieskolen 25 år

Medieskolen Lyngby, som udgiver det blad du står med i hånden fylder 25 år. Dengang
var der ikke noget der hed internet eller bærbare computere, mobiltelefoner var kæmpestore og havde antenner og musik blev spillet på en kassettebåndoptager.
Skolen startede som et 11. klasse tilbud på Lyngby Taarbæk Ungdomsskole og
udviklede sig hurtigt til en lille medievirksomhed med vokseværk. Klasserne blev
til medieværksteder og da skolen blev til en produktionsskole - med ret til at
producere opgaver for betalende kunder - voksede vi i de følgende år helt ud
af huset og købte vores eget på Firskovvej 4, hvor vi bor næsten 100 personer,
lærere og elever.
Ring - rriinngg - ring..........”Hallo”
”Du har ringet til den KommunikationsteknologiskeproduktionsskolepågyrithelemchesvejWnummer20,
hvad kan jeg hjælpe med?”
”Øhhh, hva’ba???.......?!!!
Det kunne være en typisk
start på en kundeopgave i
de første år. Skolen startede med at hedde ”KOMTEK”. og var et tilbud om
”et anderledes skoleår” på
Lyngby Taarbæk Kommunes
Ungdomsskole.
Den 17. januar 1990 blev
det til en produktionsskole
og der kom et ”PRO” på, så
vi nu hed: KOM-TEK-PRO
(Kommunikations-Teknologisk-Produktionsskole). Ungdomsskoleinspektør Torben
Nellemose havde med sin altid innovative tankegang set,
at han med produktionsskoleloven i hånden kunne give
de unge et tilbud, hvor de
samtidig med praktisk læring
også kunne få et økonomisk
udkomme.
Der var på ungdomsskolen
på det tidspunkt en
11.klasse for
elever, som
skulle have lidt
ekstra hjælp til
at forbedre de-

Tekst & layout: Jette Fabian & Flemming Persson
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res 10. klasses eksamen, eller
bare havde lyst til et år mere
i skolen. Dengang var det
ikke så almindeligt at tage på
efterskole.
Denne klasse blev fra januar
1990 fra den ene dag til den
anden lavet til produktionsskole. Om formiddagen blev
de undervist, som de var blevet tidligere, om eftermiddagen var de på værkstederne
– og så fik de skoleydelse!!
Flemming Persson, som på
daværende tidspunkt var
PR-ansvarlig på Ungdomsskolen, blev sat på opgaven
med at sende informationer
ud til potentielle elever på
årgang 1990/91, og frem
kom en lille brochure med en
ørerenser gennem ørerne og
en tekst som sagde noget i
retning af: nu kan du godt rense ørerne, for nu sker der noget helt nyt i Lyngby –Taarbæk
Kommune. (Vatpinden skulle
udover til ørerne også bruges
til at rense tonehovedet på
kassettebåndoptageren,
for det næste der ville ske

var, at alle unge fik tilsendt et
kassettebånd med reklame for
den nye skole... -kassettebånd,
- jo..., der blæste nye medievinde over kommunen!
De første værksteder var:
Video, Radio, Foto, Computer,
og Tryk/serigrafi.
Senere kom et journalistisk
værksted.
Computerværkstedet blev
senere til ”WebDesign”. Radio
har fået egen radiostation
og udviklet sig til også at lave
film og hedder nu ”Producer”.
Journalistværkstedet er i dag
”Redaktionen”, som skriver
artiklerne her i Bazooka.
Tryk/serigrafi blev til ”Grafisk”
og Video til ”Film”. Foto er
stadig ”Foto” og desuden har vi
fået et skilteværksted - ”Skilt”,
som kan printe på alt og i alle
størrelser.
Grafisk blev startet af
Flemming Persson som stadig
kører det og Jette Fabian, som
nu er vores vejleder.
Radio, nu Producer, har alle
årene været styret af Benny
Hansen.

Udover at glæde os over alle de elever der i de sidste 25 år har været gennem et ophold på Medieskolen Lyngby og derfra rigtigt ofte godt videre, kan vi også fejre, at det
er lykkedes at lave et ungdomsmagasin i alle 25 år med mottoet: fra unge til unge.

Bazooka magazine

Samtlige Bazookaudgivelser - 1–25
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Bladet har, sammen med prisbelønnede radiomontager og film,
fotoudstillinger, artikler i blade, egne
brochurer, alt sammen produceret på
skolens værksteder, været reklamesøjle for Medieskolen.
Det startede med Ungdomsskolens
program, Sidste Nyt, som hen ad
vejen udviklede sig mere og mere fra
kun at være reklame for Ungdomsskolens tilbud til at blive et hefte
med artikler om ungdomsrelevante
ting skrevet af unge for unge. Ideen
var så god, at vi i samarbejde med
en SSP-konsulent i kommunen, Bent

Tekst & layout: Flemming Persson

Tullberg, som det lykkedes at skaffe en
stor bevilling, gik i gang med at udvikle
en lokal Lyngby-variant af bladet ”Ung”
, som blev uddelt på alle landets skoler,
med budskaber, som det kunne være
godt at vide noget om, når man er ung.
Journalisterne begyndte at skrive,
fotograferne tog billeder, og grafikerne
layoutede på livet løs og så lå det der:
Bazooka Nr. 1.
Navnet var resultatet af en konkurrence og signalerer ikke noget agressivt
- det var bare det navn, der klingede
bedst.
Vi lærte også meget af den skæld-ud

vi fik af læserne, fordi der på forsiden
var et flot skaterbillede - men overhovedet intet om skate inde i bladet!
Pengene fra bevillingen slap i løbet
af et par år, fordi bladet blev sendt
med post til alle unge i kommunen, og
det var næsten dyrere end at få det
trykt.
Men nu var vi blevet så glade for
produktet og samarbejdet mellem de
værksteder der lavede det, at vi ville
fortsætte udgivelsen. Det financierede
vi delvis ved annoncer og ved at bruge
det som reklame for Medieskolen
med en stor annonce på bagsiden.
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Tryk på Medieskolen
Medieskolen på tryk

Der er i tidens løb blevet sagt og skrevet meget om Medieskolen. Mange af artiklerne stod
i bladet sidste nyt, hvorfra vi har sakset et par gamle udklip. Blå bøger til minde om alle
eleverne er blevet lavet i mange år, reklamer, annoncer og meget mere.
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Tekst & layout: Flemming Persson

Sådan kunne forsiden
også ha’ set ud på dette
25’ende nummer af Bazooka.

Mulighederne er mange og kreativiteten
stor. Forslagene er altid mange og så må
der vælges...

Bazooka

Medieskole Produktion Nr 24
Reportage retssag Døvekultur
en døv
hhfehuwifh
eksistens mød

ANOREKSI

Trine Dyrholm Interview

spisesteder

hardball interview hhfehuwifh

oldtidens avancerede teknologi

Ånden i glasset
netneutralitet
makeup trin for trin

- sporløs

- gamle elever

quiz
mode, intro og spørgsmål

modeserie

Hår guide trin for trin

økosamfundet dyssekilde

italien hdikjhd

Danmark/Amerika
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A Trip Down Memory Lane
Tidligere Medieskole-elever på nostalgi-tur

Af: Cille Fick Grothe og
Rebecca Thomsen
Foto: privatfotos
Layout: Lucas Nordstrøm

Kan du huske den skole du gik på for 10 år siden?
Tror du at du vil kunne huske din nuværende skole
om 10 år? Sjove historier, du allerede nu ved at du
aldrig vil glemme? Har det du laver nu en indflydelse
på din fremtid?
I anledningen af 25-års jubilæet på Medieskolen satte vi os for at få svar på disse spørgsmål fra tidligere
Medieskole-elever. Typisk er det sjove historier og
gode minder, de holder fast i, også lærere og lokaler
har også en stor plads i deres erindringer.

Julie Sofie Schouboe, 28 år, årgang
04, Grafisk
Hvorfor begyndte du på Medieskolen?
- Det var nok, fordi jeg personlighedsmæssigt ikke
følte mig klar til at gå i skole, altså tage en uddannelse. Jeg var piccoline og havde nogle småjob
rundt omkring, men så lærte jeg Medieskolen at
kende gennem min bror, som gik der året før mig.
Han fortalte mig, at der var et værksted, der hed
Grafisk, som ligesom vakte min interesse. Det var
rigtig fedt for mig, at man havde et år, hvor man
kunne få lov til at prøve noget andet af.
Hvad husker du fra Medieskolen?
- Jeg kan huske, at vi lærte ret mange ting og det
var meget selvstændigt arbejde, hvilket gav mig
mulighed for at sætte mig ind i, hvordan en grafisk
funktion fungerede ”i den virkelig verden”. Så det
var ligesom en smagsprøve på, hvordan det er at
være grafisk designer. Det synes jeg var rigtig fedt,
fordi så skulle man ikke springe ud i uddannelsen
for at finde ud af, om det var den vej man gerne
ville gå. Jeg kan også huske, at jeg havde Flemming
som lærer. Han var en virkelig god lærer, som var
rigtig god til at hjælpe os med at finde ud af, hvad
vi skulle efter Medieskolen.

En rigtig fed oplevelse var skituren til Østrig, som
jeg syntes var en rigtig fed mulighed for at komme
ud og lave noget andet. Jeg husker også, at der var
ret godt gang i den med deadlines, konkurrencer
og meget andet. Og livet var bare fedt, da jeg gik
der, fordi man også fik løn for at gå der, jeg synes
faktisk det var et super fedt år.
Jeg kan også huske, at på det tidspunkt havde produktionsskoler et rigtig dårligt ry, om at det bare
var et år, hvor man ikke lavede noget, og det ville
Medieskolen rigtig gerne lave om på. Det gjorde
de så også for mig, da jeg fandt ud af, hvad jeg ville
og fik prøvet nogle ting af. Det gav mig også meget
motivation for at komme og ikke bare ”slagge den”.
Har Medieskolen gjort en forskel for dig?
- Jeg gik på Mediegymnasiet efter Medieskolen,
som er en kontakt skolen også havde. Mediegymnasiet lå i Sverige i Malmø. Derefter fandt jeg ud af,
at jeg hellere ville gå på teknisk skole som grafisk
designer. Så for mig er Medieskolen grunden til,
jeg er kommet videre. Jeg laver faktisk grafisk design nu, jeg er Artdirector. Så jeg er gået videre af
samme gren, siden jeg gik på Medieskolen.
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Har du stadig kontakt til nogen, der gik her samme år
som dig?
- Ja det har jeg faktisk, en af mine veninder gik på
holdet ved siden af, der dengang hed video. Video
og grafisk havde dengang et lidt tættere bånd, det
var nok dem vi snakkede mest med. Men vi var
også på mange ture sammen. En anden jeg stadig
snakker med er min brors kæreste, som også gik
derude et år, de har så været sammen i 11 år nu.

Tanja Rosengaard
Lauridsen, Årgang
01, Redaktion
Hvorfor startede du dengang
på Medieskolen?
- Jeg droppede ud af 2.g,
jeg var ikke helt ”gymnasie-materiale”. Jeg tog den
fri ungdomsuddannelse (en
individuelt sammensat ungdomsuddannelse, nedlagt i
2002, red.), lige før den blev
lukket, jeg var faktisk en af
de sidste, der nåede at tage
den, vi prøvede på at redde
den, ude på Medieskolen.
Jeg har også altid godt kunne
lide medier og har interesseret mig for det. Jeg har også
lavet lokal-tv, siden jeg var
lille.
Vi havde et sindssygt godt
hold på redaktionen, og Britt
Rosenstand, min lærer, var
skide god. Selvfølgelig var
opholdet på Medieskolen
noget, der var med til at danne min fremtid på en eller
anden måde. Efter Medieskolen kom jeg på Medieskolen
i Esbjerg, hvor jeg boede i et
halvt år også tog jeg film og
teknikeruddannelsen i Viborg. Men så endte jeg med
at blive kok. Så opholdet på
Medieskolen har intet at gøre
med det, jeg beskæftiger

Thomas Olsson 21
år, Årgang 10, Web
Hvorfor begyndte du på Medieskolen?
- Da jeg gik ud af 9., klasse,
arbejdede jeg som mekaniker i noget tid, så startede
jeg på skolen ca. et halvt år
efter de andre. Men så fik jeg
allerede en praktikplads tre
måneder efter.
Kunne du bruge det til noget?
- Jeg syntes bare hele oplevelsen var fed, i modsætning
til folkeskolen hvor man bare
sidder og laver irriterende
ting, man egentlig ikke gider.
På Medieskolen kunne man
lave, hvad man interessererede sig for. Jeg lærte også
at sætte mig ned og begynde
at lave noget, i stedet for det
sædvanlige med ikke at gide
og lave noget. Medieskolen
har gjort en stor forskel for
mig, da jeg fandt ud af, hvad
jeg skulle og fik et arbejde
igennem skolen. Jeg arbejder
i en virksomhed, som hedder
Game Reactor. Jeg er lige
blevet fastansat, efter jeg
afleverede min svendeprøve.
Arbejdet består i en blanding
af grafik og programmering.
Hvad kan du huske?
- Jeg fandt ud af, hvad jeg

ville lave og arbejde med. Jeg
fik faktisk et arbejde igennem Lars, min lærer.
Mine lærere Per og Lars
lærte jeg rigtig meget af, de
gjorde et godt indtryk. De var
også rigtig gode til at tage
god hånd om de forskellige
elever og fik de fleste af os
godt videre.
Jeg havde også meget lettere
ved at komme op om morgenen og komme af sted, fordi
jeg syntes, det var nogle fede
ting, vi lavede.

mig med i dag. Nu er jeg
salesforce manager, jeg sælger fødevarer til forskellige
restauranter, cafeer mm.
Hvad kan du huske?
- Det var en lille hyggelig skole på Firskovvej, og vi var på
teambuilding-kursus i starten
- det var super fedt lavet og
godt arrangement. Vi lavede
også Bazooka, i fysisk form.
Det syntes, jeg de sagde, de
ville stoppe med, fordi det
var for dyrt, men jeg kan jo
nu forstå, at det stadig eksisterer, det synes jeg er vildt
fedt. Så kan jeg også huske,
at de fleste af os nok aldrig
ville få en gymnasial uddannelse, så den sidste dag
kørte vi faktisk rundt i vores
egen dobbeltdækker-bus og
havde lavet vores egne huer
og kørte rundt sammen med
alle studenterne. Det er godt
minde.
En anden mindeværdig
historie er, at vi engang blev
sagsøgt af Anders Frandsen,
fordi vi havde lavet en artikel
som skulle ligne den utroværdige journalistik i
Se & Hør. Vi havde gjort lidt

grin med, at bladet altid bare
smed en eller anden kendt
op på forsiden og skrev et
eller andet omkring dem,
og ugen efter skrev de så, at
de havde lavet en fejl, igen.
Sebastian fra min årgang,
en meget sjov fyr, startede
med at skrive alt muligt
surrealistisk omkring kendte
mennesker på Bazooka. Det
var lidt for at tage pis på Se &
Hør. Han skrev blandt andet,
at Anders Frandsen var
blevet taget med 20 millioner
kilo narko eller et eller andet,
der slet ikke kunne lade sig
gøre. Så blev vi sagsøgt af
Anders Frandsen for 30.000
kr. pga. af den artikel, men
fik det forhandlet ned på
10.000 kr. Et halvt år efter
kom vi faktisk på forsiden
af Ekstra Bladet, og vi kom
også i Go’morgen Danmark,
hvor Sebastian havde en
trøje på, hvor der stod ”Hvem
har skjult smørret? ” fordi
Anders Frandsen laver smørskjulere. Så det var lidt for at
gøre grin.

Rasmus Baunkjær
29 år, Årgang 03,
Radio/Producer
Hvorfor startede du på Medieskolen?
- Jeg gik på efterskole i 10.
klasse, derefter flyttede jeg
direkte til København, for
at tage grunduddannelsen
på teknisk skole som film
og tv/av assistent. Jeg tog et
grundforløb på ca. et år, og
så ville jeg gerne videre. Så
opdagede jeg Medieskolen,
jeg havde set på den før,
problemet var bare, at man
ikke kunne få en uddannelse
på Medieskolen, man holdt
sig bare i gang, men det var
også det jeg havde brug for
på daværende tidspunkt.
Inden Medieskolen havde
jeg søgt mange forskellige
elevpladser rundt omkring
i Danmark. Jeg startede på
Medieskolen udelukkende
fordi jeg havde hørt utrolig
positive ting omkring den, og
at man lærte en masse ting.
Jeg gik på radio-værkstedet.
Jeg har altid lavet noget inden for radio, og det var jeg
rigtig glad for. Radiovært var
det, jeg fortrak at blive. Skolen har gjort, at jeg har holdt
mig i gang og fået en fornemmelse af det. På et tidspunkt
ringede TV2 Bornholm,
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som spurgte, om jeg
havde lyst til at få en elevplads, også droppede jeg ud
af Medieskolen og flyttede
hjem til mine forældre på
Bornholm og fik elevpladsen
der.
Hvad arbejder du med nu?
- Jeg stoppede som elev på
Bornholm i 2008. Siden har
jeg været freelance, det vil
sige, at jeg har mit eget firma
i København, så der er forskellige tv-programmer, der
kan ringe til mig, når de har
brug for mig. Jeg har fx
lige været i Thailand i 3 uger
og lavet ”Kongerne” som
kører på Kanal 5.

Jeg har også arbejdet med
X-Faktor, Allstar og i øjeblikket er jeg i gang med en
dokumentar for Danmarks
Radio. Jeg er TV-fotograf nu.
Hvad kan du huske?
- Skolen gjorde, at jeg blev
ved med at have min interesse for mediefag. Jeg har fået
nogen gode kammerater,
som jeg stadig har den dag
i dag. De venner, jeg har
herfra, er også nogle som
er nogenlunde i den samme
branche som mig, så vi kan
både snakke om det private
og forstå hinanden inden for
jobbet. Jeg kan tydeligt huske
radioen, hvor man fx skulle
lave konkurrencer.

Netneutralitet
- all bits are created equal

Af: Christian Aurig Frøkjær
Foto: Emma Maar-McGilvray
Layout: Alexander Craner

Hvad er netneutralitet?
Netneutralitet er et princip,
der går ud på, at internetudbydere skal behandle al
data på internettet ens og
ikke diskriminere baseret på
bruger, indhold, hjemmeside,
platform, kommunikationsform og andet. Termen
blev opfundet af medie- og
lov-professor Tim Wu i 2003 i
relation til en sammenligning
mellem internetudbydere og
transportfirmaer, som begge
har fuldt ansvar for alt gods,
der går tabt under transporten.

Hvad er net bias?
Net bias er, som navnet
kunne antyde, det omvendte
af netneutralitet. Det er et
markedsprincip, hvis indførsel ville gøre det lovligt for
internetudbydere at selektivt
behandle data og dermed
censurere og blokere
hjemmesider, protokoller og
IP-adresser, samt indføre differentieret betalingsservice.
De fleste netudbydere er in-

teresseret i indførelsen af net
bias eller ophævningen af
netneutralitet, da det betyder
både flere penge, samt mere
magt og indflydelse.
Hvad er de mulige konsekvenser fra ophævelsen af
netneutralitet?
Netneutralitet kan opfattes
som det eneste barriere mellem internetudbydere og fuld
kontrol over den service de
udbyder, hvis denne barriere
bliver fjernet, kan udbydere
indføre specielle priser for
ikke at blive blokeret fra
specifikke hjemmesider eller
for at ikke have et ufunktionelt net på nogle tidspunkter
på dagen. Hvis netneutralitet
bliver nedlagt, er der ikke
længere grænser i udbydernes service, som ikke må
overtrædes, og deres kunder
har ingen kontrol over det
produkt, de betaler for.

Sidst og ikke mindst giver
det internetudbydere fuld
kontrol over “det sidste mil”,
et udtryk brugt om den del
af deres netværk, der faktisk
når ud til kunden. Det er den
fysiske del af deres netværk
som underjordiske koppetråde. Det er gennem brug
af dette sidste mil, at de i
forvejen kan give “fede linjer”
til firmaer, internet hurtigere
end de nogensinde ville sælge til en enkelt kunde. Men
med fuld kontrol kan de oven
i at udbyde “fede linjer” til
firmaer også “krympe” linjen
til den enkelte kunde, uden
at det krænker nogen love.

Læs mere om hvad netneutralitet og net bias er
på http://netneutralitet.dk/, hvor du kan finde ud
af, hvordan du kan hjælpe med at holde Danmarks
internet neutralt.
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Den Økologiske Landsby
- Det fedeste sted i verden

Nordsjælland i en lille by ved navn Torup findes et
lille samfund fyldt med fællesskab, kreativitet og ikke
mindst økologi. Ideen om Dyssekilde kom i 1982, og
den udviklede sig og blev til Danmarks første økologiske landsby. I 1990 flyttede de første så ind i deres
nybyggede huse.

Udsigt ud over landsbyen.

Leif Hierwagen er en af ide-udviklerne og blev en af de første
beboere. Han driver i dag landsbyens største virksomhed,
brødfabrikken Kornsang, og trives godt med familie og venner
i byen. I det lille samfund er alt ude-areal fælles. Beboerne
har hverken hække, stakit eller nogen anden afgrænsning fra
samfundet udenom. Det er ifølge Leif en stor kvalitet da det,
sammen med andre fællesarrangementer som fællesmøder,
fællesspisning og arbejdsdage, er med til forstærke fællesskabet en hel del. Ifølge Leif er det en stor kvalitet, at stort set
alle kender hinanden. Man kan altid få eller give hjælp, hvis
nogen har brug for det.
“Vi er nærværende og træffer fællesbeslutninger, som er med
til at forme landsbyen”, fortæller Leif Hierwagen.
Før Leif kom til landsbyen, boede han i kollektiv i 15 år og havde det rigtig godt med det. “Når man er mange mennesker,
har man mange flere muligheder,” mener han. Hvis man f.eks.
ikke har råd til en bil, så kan man melde sig ind i en bilklub
og dele udgifterne med en gruppe mennesker. Der er mange
børnefamilier i byen, og som forældre må det være vildt fedt,
at man kender de andre forældre, og at man bare kan sende
sine børn ud for at lege med de andre børn og samtidig vide,
at de andre beboere holder øje og passer på børnene.

I denne jord-dome bor to ældre damer i hver deres del.

Byen er bæredygtig på flere måder: Husene i landsbyen er
bygget med bæredygtige materialer, og beboerne sorterer
deres affald i rest, bio, pap, glas, metal osv. Byen har sit eget
pilerensningsanlæg, som renser beboernes spildevand. Ud
over det har byen også en vindmølle. Der er flere bofællesskaber i byen, og så lever de fleste økologisk og med fokus på at
være gode mod miljøet. I dag er der omkring 200 voksne og
50 børn i byen.
“Det er bare det fedeste sted i verden,” lyder det smilende fra
Leif Hierwagen.

Af: Simon Ian Zarlang
Foto: Simon Ian Zarlang
Layout: Silas Bjørk Ahrenkiel

Dette hus er indrettet som to boliger.
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Dette er en såkaldt dome som er blevet bygget med 5kanter og 6kanter. En dome har en lille overflade og et stort rumfang, hvilket gør, at den afgiver meget lidt varme og har en god
varmecirkulation. Det er den mest økologiske form et hus kan have og der skal ikke bruges særlig mange materialer, da den bærer sig selv. Og så er den aerodynamisk udvendigt.

Denne bolig bliver kaldt Fabrikken og har tidligere været indrettet som kollektiv.
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Her bor en af byens håndværkere, som har bygget huset med både solceller og solfangere.

En af byens andre håndværkere er i gang med at bygge et hus under jorden og har en tipi på taget.
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Oldtidens avancerede teknologi

M

ennesket er og har længe været en absolut
magt på jorden. Vi er en race, der har bygget
monumenter og sat mærker på verdenen omkring os i håb om at blive husket årtusinder
senere. Nogle af de største kongeriger ligger som dyner af
støv og grus, og nedskreven viden fra mænd visere end vi
kunne forestille os er blevet brændt i jalousi af rivaler, der
ikke kunne klare at være nogens undermænd.

Men selv med alt det, der er gået tabt, og alt det vi har
glemt, har vi så komplet et billede af fortiden, at vi ved,
hvad en normal egypter havde i deres diæt for 4000 år siden via analyse af tænder og mumier. Gilles de Rais, Jeanne d’Arcs højre hånd, var falsk beskyldt af sine aristokratiske rivaler for at have dræbt op til hundredvis af små børn
og dømt til døden, så de kunne overtage hans ejendomme.
Dette ved vi på grund af analyse af diverse dokumentation
og gennemsøgninger af hans ejendomme. Vi har adgang
til DNA-analyse, der lader os se, hvad hårfarve Ramses II,
som har været et lig i over 3000 år, havde, og at han brugte
henna til at give det en anden kulør af rød i sine senere år.
Via disse fund har vi også lært meget om os selv som en
race: Vi har aldrig været så dumme, som vi troede, folk var
i oldtiden. Kultur og ideologier har udviklet sig uhyggeligt
meget over tusinder af år, men mange elementer i moderne
teknologi kan spores tilbage til den tid, hvor man brændte
kvinder på bålet og kronede afdøde kejsere som guder.
Her har vi en lille samling af moderne opfindelser, du
sikkert kender til, samt hvor de kom fra og præcis hvor
ældgamle disse opfindelser er.

Set her: En klassisk vindfangende bygning.
Kilde: Wikipedia

1. Aircondition
Hvem elsker ikke aircondition? Følelsen af at kunne nyde
en kølig brise indendørs på en varm sommerdag, samt at
køle indendørs nok til, at man ikke føler, at man er ved at
smelte, når man er sydpå er en af de privilegier, som vi har
over folk, der levede i varmen for længe siden, ikke?

var muligt i senere år at opbevare selv is i specielt byggede
lagre uden problemer. Perserne var dog ikke de eneste,
der kom på denne ide, selvom de uden tvivl var
dem, der brugte vindfangere mest. Enkelte
bygninger i Egypten der dateres tilbage
til det nittende dynasti (ca. 1300
f.Kr) har bygninger med vindfangere
kaldet  فقلم eller malqaf.

2. Energi-våben
Våben, der kan skyde uundgåelige
stråler af lys eller usynlige trusler, der
kan udslette modstand, før fjenden ved,
hvad der overhovedet angreb, betegner
vi oftest som science fiction. I 2007 blev
sådanne våben virkelighed i form af det
amerikanske militærs ADS, eller Active
Denial System, et ikke-dødeligt våben
lavet til stoppe voldelige demonstranter
ved at varme huden til omkring 44 grader,
hvilket kraftigt irriterer huden og dehydrerer
personen uden at gøre permanent skade eller
give første-grads forbrændinger. Der er næsten
ingen permanente konsekvenser ved dette våben,
da det kun brænder omkring 0.4mm ind i huden, og
det kan ses som et af de første skridt ind i fremtiden
for våbenteknologi…
...Hvis bare at det første skridt ikke blev taget hele 2200
år tidligere.
Mange læsere har nok hørt om Arkimedes, en genial opfinder, astronom og matematiker, der levede i Siracusa i det
antikke Grækenland, som blev dræbt af en romersk soldat
efter han havde nosserne til at fortælle ham, at han ikke
kunne mødes med den general, der havde erobret Siracusa,
fordi han ikke var færdig med et matematisk diagram.
Nogle har måske endda allerede hørt om, hvordan han ifølge arkitekten Anthemius satte ild til angribende både under
Slaget ved Siracusa (ca. 214-212 f.Kr) med en serie af
spejle, der fokuserede sollys nok til, at det kunne sætte ild
til skroget og sejlet på et skib. Denne tidlige opfindelse er
delvist en legende, fordi spejlene var ikke dokumenterede i
de tidligste historier om slaget, bare at Arkimedes’ geni og
en måde at sætte ild til de angribende skibe var nøglepunkt
til kampen. Ny forskning viser, at det er ikke umuligt, men
lettere upraktisk at sætte ild til et skib ved brug af en serie
af bronze-spejle, og af denne grund er Arkimedes stadig
oftest kaldet opfinderen af strålevåben.

3. Nanoteknologi
Når du hører ordet nanoteknologi, hvad er det første du så
tænker på? Nok futuristiske værktøj, der kan skære ting så
små at vi ikke kan se dem, samt en sværm af robotter på
størrelse med støvmider der overtager verden i en science
fiction film. Det er en af de nyeste og nu største områder
indenfor moderne videnskab, brugt i både lægevidenskab,
maskiningeniør-arbejde og meget andet. Selve navnet blev
først brugt i 1974, så hvordan kan nanoteknologi finde sig
på denne liste?

Og det er hvor du tager fejl.
Mennesker, der boede i den iranske ørken, lærte hurtigt,
at varmen gjorde, at de lige så godt kunne lægge deres
madvarer i solen, da deres isolerede stenhuse blev utroligt
varme i løbet af dagen. For at gøre det muligt at leve i
sådanne områder byggede perserne tårne på eller omkring
deres huse kaldet vindfangere (Persisk: ریگداب eller bâdgir) med en, fire eller otte åbninger, der fanger den kølige
ørkenbrise længere oppe i luften. Strukturen dirigerede så
vinden igennem det isolerede hjem, hvilket garanterede,
at de persiske hjem var behageligt kølige. Disse tårne
blev ikke bare brugt til at køle hjem, men også vand, som
perserne kørte igennem underjordiske tunneller, kaldet
qanat (Persisk: )تانق. Disse metoder var så effektive, at det

Set her: Lycurgus Koppen belyst bagfra.
Kilde: Wikipedia

Simpelt nok med udtrykket: “Alle veje leder til Rom”.

En simuleret tegning som giver en ide til hvordan Arkimedes kunne have bygget en varmestråle.
Kilde: Wikipedia.
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Ser du, i 1958 solgte patriarken af Rothschild familien
nemlig et helt utroligt artefakt til det Britiske Museum,
som havde skiftet hænder blandt et par købere siden
1850’erne. Det var en relativt ordinær glaskop med en
illustration af den mytiske kong Lykurgos på, hvilket
derfor gav koppen navnet “Lykurgos Koppen”. Koppen
skiftede farve i forskellige lysforhold, og i årtier kunne
man ikke finde ud af præcis, hvad årsagen var. Men da
engelske videnskabsmænd kiggede på et par ødelagte
stykker af koppen gennem et mikroskop, fandt de ud af,
at nanometer-tynde partikler af guld og sølv, tusind gange
mindre end saltkorn, var blevet lagt ind i glasset, mens det
blev formet. Miksturen var så præcis, at eksperter mener,
at romerne tydeligvis vidste, hvad de lavede.

Grunden til at koppen går fra grøn til en dæmonisk
rød, når man belyser den bagfra i stedet for forfra er, at
elektronerne i de små guld- og sølvpartikler begynder at
vibrere, hvilket ændrer farven baseret på, hvor man kigger
på den fra. Fordi man ikke har måtte hælde væske i den
gamle kop af frygt for at skade den, har man replikeret
opbygningen i andre formater og fundet ud af, at farven
også ville ændre sig baseret på, hvilken slags væske, der er
i koppen. Vi undrer os over, om alle rige mennesker i Rom
havde så seje kopper.

4. Semi-automatiske våben
Krudt-baserede skydevåben var allerede et stort skridt
i krigsføring, da det for første gang lod soldater skyde
andre med projektiler, der bevægede sig så hurtigt, at de
var uundgåelige, og over hundredvis af år raffinerede vi
kunsten at bygge sådanne våben til en videnskab. En af de
største udviklinger inden for denne slags våben var Ferdinand Ritter von Mannlichers ide om et semi-automatisk,
eller selvladende, skydevåben. Et som efter hvert skud var
allerede klar til at skyde igen uden brug for en klargøringsprocedure, der kunne tage op til et minut for selv de mest
avancerede krudtvåben.
Det, Mannlicher ikke vidste på det tidspunkt var, at han
var i gang med at kopiere en 2400 år gammel kinesisk
opfindelse.
Kineserne er, i hvert fald når det kommer til våbenteknologi, nogle af de hårdeste typer i verdenshistorien. De fandt
ud af at lave krudt allerede i det 9. århundrede i et forsøg
på at lave en taoistisk udødelighedseliksir, og efterfølgende
byggede kineserne ting som landminer og raketvåben med
deres sorte guld. Vesten så først brug af krudt ved Slaget
ved Mohi i 1241, hvor den mongolske horde brugte stjålne
skydevåben og granater fra Kina imod ungarske riddere.
Derfor ville det ikke undre nogen, at selv før krudt var kineserne geniale i kunsten, der hedder mord og bland andet
opfandt Zhūgě nǔ, den semi-automatiske armbrøst. Det
er et genialt våben, man har fundet eksempler på allerede
fra det 4. århundrede f.Kr, som blev brugt helt frem til det
sene 19. århundrede af bondemænd og fattige som en form
for selvforsvar, hvilket gør det til en af de længst brugte
mekaniske opfindelser. Det var et yderst simpelt design
med en trækasse påfyldt med 10 pile, der automatisk lå
klar på strengen, når pilen under den blev affyret. Kombineret med at pilene ofte var dyppet i hurtigtvirkende gift
blev Zhūgě nǔen til en af de vigtigste og dødeligste våben
i kinesisk historie. Mange forskellige versioner af den blev
lavet, som for eksempel Zhuge Liangs alternative Zhūgě
nǔ, som skød op til tre pile på en gang, fordi du kan aldrig
fylde en person med nok pile.

5. Robotter
Nu tager du fis på mig, ikke Christian? Robotter er dårligt
nok ikke længere science fiction, det er da absolut umuligt,
at nogen har produceret robotter før for nylig? Og det ville
jeg også havde sagt for et par måneder siden. Robotter
kræver komplekse materialer, et helt hold af videnskabsmænd og en fuldstændigt ekstrem mængde programmering.
Men nej, den første robot er nemlig fra oldtiden. Og den
blev lavet med en garnnøgle, en jernvægt og cirka et
kosteskafts mængde af træ.
Ser du, i år 10-70 e.Kr levede der en gut ved navn Heron.
Heron var, for at sige det mildt, virkelig super latterligt
klog. Blandt hans opfindelser er blandt andet en dampmaskine, en selvbetjeningsautomat, et orgel der virker via
vindkraft samt et ti minutter langt teaterstykke, der var
100% mekanisk, som for eksempel brugte metalkugler, der
blev tabt på en tromme som torden.
Men vigtigst af alt er, at han opfandt verdens første robot.
Det lignede en trehjulet legetøjsvogn med en vægt bundet
til en kost på mere end de metalliske robotter vi er vant
til, men videnskabsmænd forsikrer os, at det er det samme
princip som en robot. Robotten får sin programmering fra
bogstavelige tråde af koder i stedet for digital data. Med en
serie af små bump på et stykke træ, som man bandt tråden
rundt om, der gjorde at vægten monteret på den anden
ende af rebet svang rundt. Baseret på moderne rekonstruktioner er det muligt for den at gå rundt om hjørner og
snurre på stedet.
Mon grækerne var bange for at en hær af tre-hjulede vogne af træ ville overtage verden?

6. Computere
Før jeg forklarer, hvordan vi var igen 2000 år for sent på
den i forhold til computere, synes jeg, det er vigtigt lige at
definere, hvad en computer er. Der er to slags computere:
Analoge computere og digitale computere. Dem du allerede kender til og nok har brugt dagligt i de sidste 20 år
er digitale computere, et elektronisk apparat der arbejder
på data og elektriske signaler. En analog computer er en
mekanisk opbygning, der bruger en fysisk proces som en

Set her: Illustration af en tidlig Zhūgě nû.
Kilde: “Chinese Siege Warfare: Mechanical Artillery & Siege
Weapons of Antiquity” af Liang Jieming.

Af: Christian Aurig Frøkjær
Foto: Wikipedia
Layout: Silas Bjørk Ahrenkiel

Set her: Indersiden af mekanismen
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analogi til en ønsket beregning og opererer med kontinuerte fysiske størrelser såsom elektriske spændinger,
hydrauliske tryk eller mekaniske stængers position. De
tager oftest form i fx radioer nu om dage.
Igen er vi giga-sent på den. Ser du, i år 1901 fandt man
nemlig et utroligt fund uden for øen Antikythera i Grækenland. På bunden af havet, i et skibsvrag fra omkring
150 f.Kr., fandt en gruppe svampedykkere en masse
dele af en utrolig kompleks maskine, der ifølge nogen
videnskabsmænd har “mere værdi end Mona Lisa”.
Antikythera Mekanismen, som dens yderst originale
navn antyder, er udover at være en computer fra
oldtiden et totalt mysterium, hvilket skyldes, at vi kalder den en “mekanisme”
og ikke “en ting, der måler planeternes
positioner i forhold til solen, månen og
jorden som kan akkurat beregne sol-og
måneformørkelser”.
Antikythera Mekanismen kan nemlig måle positionerne
på de planeter, man kendte til den på tid, og det er selve
mysteriet, fordi på det tidspunkt i verdenshistorien
vidste man hverken, hvordan planeter bevægede sig,
eller hvordan tyngdekraften virkede. Medmindre Isaac
Newton gik 1800 år tilbage i tiden, har vi nogle seriøse
huller at fylde i vores perspektiv på græsk visdom.
Tandhjulene på mekanismen er så fine og raffinerede, at
man ikke så noget lignende indtil den tidlige renæssance, og selvom computeren ikke er helt akkurat, er den
et videnskabeligt mirakel uden lige for dens tidsalder.
Nogle eksperter mener, at Antikythera Mekanismen
minder fund i Arkimedes’ tegninger, så det er ikke umuligt, at den gamle stodder har lavet endnu en sej ting på
denne seje liste.
Hvis du synes, at det her var et interessant indblik i
historie, så ville jeg foreslå, at du fortsætter at læse om
oldtids teknologi selv, for eksempel om Kinas brug
af underjordiske bor og kraner, jernsøjlen i Delhi og
Ægyptens oldtidstandpasta. God fornøjelse!
Kilder: Wikipedia, Smithsonian Magazine, World
Mysteries,
“Chinese Siege Warfare: Mechanical Artillery & Siege
Weapons of Antiquity” af Liang Jieming.

Ånden i glasset
Ren overtro eller virkelighed?

Ånden i glasset går ud på at fremkalde ånder. Nogle mennesker mener det er
muligt og skriver de selv har oplevet, at der har været en ånd. Andre siger,
det er for religiøse tosser og noget pjat. Hvad skal man selv tro på?

Tekst - Trine Kristensen
Foto - Sasha Kaas, Trine Kristensen
Layout - Rikke Holbæk

Ånden i glasset er et meget gammelt redskab
til at kontakte ånder.
Man bruger et oujia bræt til at kontakte
ånderne på, det er en plade med alle alfabedets bogstaver, alle tal og ordene “ja”, “nej”,
“hello” og “goodbye”.
Man fremkalder ånden ved, at man sidder
et ubestemt antal mennesker rundt omkring
glasset. Alle lægger let deres pegefinger på
glasset og så anbefales det, at man kun bruger én person til at snakke med ånden. Personen skal så spørge om der er nogle ånder
tilstede, men man skal være tålmodig. Det er
ikke altid, de svarer med det samme. Hvis der
er er ånd, vil glasset blive rykket mod ordet
“ja”, det er ånden der rykker glasset.
Man kan stille den mange spørgsmål, men man
skal ikke spørge om guds eksistens, da ånder
kan ikke lide at man snakker om kræfter der
er større end dem selv.

1
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Så for at vende tilbage til
om det er virkelighed eller
ej, ja så kommer det jo an
på, hvem du spørger.
Flere forsker i, om hvorvidt det er virkelig eller
blot en “leg” med folks
psyke.

4
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airvoyant
Hvad er en cl

Egne oplevelser
– Trine.

de?
og hvad gør

En fortælling fra Trine Kristensen’s om
overtroiske og paranoide oplevelser.

Fakta om clairvoyanter og hvad de gør under en clairvoyance.
Ordet clairvoynace er fransk og betyder
klarsyn, ikke et syn for det fysiske øje, men
for det psykiske øje.
At være clairvoyant vil sige at man har evnen til at fornemme, føle, se, mærke og høre
forskellige budskaber der ligger uden for
de fysiske sansers normale rækkevidde.
Menneskets intuitive evner er medfødte
og kan udvikles gennem træning, lige som
enhver anden evne kan trænes op. Intuitionen kan trænes, så meget, at den udvikler
sig til klarsyn, hvilket ikke kan forklares
videnskabeligt.
Nogle mennesker har stærkere psykiske evner end andre, det er helt afhængig af hvor
udviklet det er for den enkelte. Som clairvoyant har man stærkt udviklede evner.
Klarsyn er et meget beskrivende udtryk for
hvad en clairvoyance er; det er et klart
syn af hvem og hvad du er som menneske.
Det er meget forskelligt hvad en clairvoyance indeholder. Ingen er ens, hverkem i
form eller indhold. Hver clairvoyant har
sin måde at lave clairvoyance på. Nogle ser
billeder og synmboler, andre fornemmer og
føler klientens følelser eller får ord og
begreber, det kan f.eks. være egenskaber, som
så folder ud idet den clairvoyante begynder
at beskrive klienten.
Enhver clairvoyance er meget personlig, og
den bliver til lige her og nu, den clairvoyante kan ikke forberede sig, og ved som
regel intet inden man begynder. Den clairvoyante bestemmer ikke hvad der skal siges,
det afhænger helt af dine behov og af hvor
du er i dit liv. En anden ting er at du som
menneske inderholder uendeligt meget mere
end der kan siges og behandles i løbet af
den time en clairvoyance varer.

Jeg oplever det kun om aftenen, eller tidligt morgen. Hvis jeg fx er i bad, kigger ud
af vinduerne eller bare er udenfor når det
er mørkt.
Jeg føler, at der står en mand og kigger på
mig.
Han ér der ikke fysisk, men jeg føler og
frygter, at han er der.
Hver morgen føler jeg, at han står ude foran
min dør og kigger ind idet jeg trækker mine
persienner fra.
Jeg føler også, at han står og kigger på mig
når jeg skal sove, så snart jeg har slukket
for lyset og tv’et tør jeg ikke kigge over
mod min dør af frygt for at han skulle stå
lige ved siden af sengen og stirre ned på
mig.
Han forfølger mig også, når jeg skal ned
til busstoppestedet, når jeg skal i skole,
jeg kan nærmest høre, at der går en bag mig,
hele tiden. Men hver gang jeg vender mig om,
er der ingenting.
Jeg kigger ned ad den samme vej på det sammen tidspunkt hver morgen. Der er kulsort
dernede, bortset fra hvor den ene lygtepæl
står, og jeg tror altid, at han står under
den og kigger på mig.
Der er også en dame ude foran mit køkkenvindue. Hun står bare og kigger på mig,
imens jeg spiser morgenmad og børster tænder, og når jeg går ud på mit værelse igen,
står hun og kigger på mig, inde fra køkkenet imens jeg låser døren. Hver morgen, når
jeg trækker mine persienner fra min dør, ser
jeg, at hun står der i et split sekund, men
forsvinder lige efter.
Hun har meget meget langt sort uglet hår,
går rundt i hvidt tøj og er fyldt med jord i
ansigtet
Men jeg føler dem ikke bare… Jeg ser også
skikkelser fra dem. Jeg er i hvert fald ret
sikker på der er nogle. Eller noget.

36

Find din nye stil
Af: Emilie Bruun og Yasmin Yadgar
Foto: Emilie Bruun og Yasmin Yadgar
Layout: Stine Bay og Ida Skotte

Kunne du godt tænke dig at finde din stil til en god bytur? Så tag denne test og se, hvilket af vores fire
looks du får. Når du har fundet ud af, hvordan din stil er, men du ikke helt ved, hvordan du kan sætte
dit hår, lægge din makeup eller hvilket outfit du måske kunne tage på, så er der samtidig en guide med
trin for trin.

Stiltest - tomboy, naturlig grunge, klassisk eller sød?
1. Hvad er et statement piece i dit klædeskab?

6. Hvordan kan du bedst lide
at have dit hår?

- Et par boyfriend jeans

- Dino fletninger

- En sød nederdel

- Beach waves

- En classisk bluse

- Høj hestehale

- En basic bluse

- Top knold

2. Hvordan er din
hverdagsmakeup?

7. Hvad er et must have produkt til dit hverdags makeup?

- Et smudged øjenmakeup

- Sort eyeliner

- Lyserød og let

- Lyserød blush

- Classisk rød læbe og sort
winged liner

- Rød læbestift

- Naturlig

- Highlighter

3. Hvem er dit stil ikon?

8. Hvilken type solbriller
fortrækker du?

- Cara Delevingne

- Pilot solbriller

- Taylor Swift

- Blomster solbriller

- Victoria Beckham

- Cat eye solbriller

- Kate Moss

- Runde solbriler

4. Hvad er din fortrukne
tøjbutik?

9. Hvad er dit must have produkt til dit hår?

- Urban Outfitters

- Hår mousse

- Gina Tricot

- Texture spray

- Zara

- Hårspray

- Topshop

- Tør shampoo

5. Hvilket accessories fortrækker du?

10. Hvis hår kan du bedst lide?

- Hat/kasket
- Sød taske
- Statement halskæde
- Små øreringe

- Kristen Stewart
- Emma Roberts
- Kate Middleton
- Rihanna
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Flest A’er : Tomboy
Du er ikke så feminin i din
stil, men mere drenget. Du er
mere til jeans og løse bluser
end kjole og nederdele. Du
kan ikke lide al for tætsiddende tøj, du er mere til noget lidt
løst noget. Must have for din
stil vil være boyfriend jeans,
skinny jeans, støvler, løse bluser og læderjakke.

Flest B’er : Sød
Du er meget feminin og har
en meget piget stil. Du er til
det lette og lyse, kjoler og
nederdel med søde toppe.
Du kan godt lide at have løst,
men stadig figurtæt tøj på.
Must have for din stil er kjoler,
nederdele, søde toppe, pastelfarver og en sød skuldertaske.

Flest C’er : Klassisk
Du er den klassisk type. Du
går meget op i, at tøjet hænger sammen, at det sidder
perfekt og er stilrent. Du kan
godt lide en pæn skjorte og et
par skinny jeans. Must have
for din stil vil være skjorte,
skinny jeans, cigaret bukser,
enkle højhælede sko og statement halskæde.

Flest D’er : Naturlig
Du har en naturlig stil. Du går
meget op i basismode, og det
skal være behagligt – så kan
alt andet være lige meget. Du
kan godt lide bare at have
jeans, basis t-shirts og en blød
cardigan på. Must have for din
stil er basis bluser, cardigans,
jeans, converse og et stort
blødt halstørklæde.
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Dette er et meget sødt og enkelt outfit. Det er holdt i de naturlia
ge farver, men den farverige bluse giver det hele mere liv ogl
lidt
kgøre at
kontrast i looket. For ikke at give looket for meget farve og
man fokuserer flere steder, er der blevet tilføjet et par hudfarvede
stiletter og en lille hvid taske.
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Drenget
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Dette er et drenget outfit samtidig med at det stadig har et feminint tvist.
Det er et meget mørk outfit, men skjorten og denim boyfriend jeans er
stadig med til at give det en lille smule kontrast. Bukserne og læderjakken
er med til at gøre det mere drenget, siden det ikke er tæt siddende tøj, men
resten af tøjet og skoene er med til at give det lidt feminint. Hvis du synes
det mangler lidt ved siden af, kan du altid taget en statement på.
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Dette er et virkelig simpelt outfit, som kun har sort og hudfarvet tøj i sig. Det er
den simple kontrast mellem det hudfarvede og det sorte, som gør at det hænger
sammen og gør samtidig meget enkelt. De sorte detaljer på kjolen og skoene
gør at det ikke bliver for ens. For at give outfittet et lille pop, er et par statement
øreringe et godt valg.
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Dette er et meget simpelt sort og hvidt outfit. Ved at have sorte
stiletter og sorte jeans får det dine ben til at se lang og tynde ud.
Med samtidig ved at have en hvid bluse og frakke giver det looket
lidt liv og ikke for hårdt med det sorte. Sort og hvid giver det et
meget moderne, men klassisk look. Siden det er et enkle og klassisk look kan man give outfittet et lille pop med en lille sort taske
og et statement ur.
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Makeup guide trin for trin
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Start ud med en BB creme eller en meget let foundation, hvis du har brug for
det så brug en matchende concealer og
dæk røde områder mm. Derefter læg en
lyserød blush og en lille smule bronzer
for at bringe lidt farve og gøre ansigtet
mere 3D. Når du lægger bronzer. skal
den lægges lige på kindbenene for at
markere ansigtet, læg derefter en lille
smule blush lige over, hvor du har lagt
bronzer.
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Pudder

Make-up
Læg en primer/cremet base til øjenmakeuppen, så det holder hele dagen.
Læg derefter en pastel pink øjenskygge
over hele øjenlåget og læg en mellem lilla farve oppe i øjenvigen – tag en børste
og udton farverne sammen. Længst ude
i hjørnet af øjet skal du til sidst lægge en
mørkelilla øjenskygge nede ved vipperne for at skabe fornemmelsen af flere
og tættere øjenvipper.
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Drenget

Make-up

ra

Start ud med en let- til mellemdækkende foundation. Hvis du har brug for
det, så brug concealer til at dække der,
hvor du har behov. Læg lidt bronzer
og brug en mellembrun lilla blush for
at give farve og gøre
dit ansigt mere
Læbestift
markant.

Tip: Hvis du vil have din læbestift til at
holde i hele dagen, så brug en lyserød
lipliner.
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Læbestift

Eyeliner

Til sidst læg et tyndt lag brun mascara.
Fyld dine øjenbryn så de har et meget
naturligt og let look. Til at fuldende
looket, brug en lyserød læbestift.
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Masca

Make-up

gloss

Tag en grå sort øjenskygge og put den
over hele øjenlåget op til globelinjen
og på vippekanten under øjet. Tag en
børste og udton derefter øjenskyggen,
gør så det bliver et undone look. Put en
masse mascara på vipperne både de
øverst og nederst.

39

Make-up
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Tip: Hvis du vil gøre looket mere dramatisk, kan du altid tage nogle falske
øjenvipper på.
For at fuldende looket: Tag en mørk
rød, lilla, brun eller sort læbestift på.
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Læg en brun liner eller øjenskygge så
tæt på vipper som du kan, lav din liner
som du vil have den, tag en lille børste
og kør den over lineren, så den bliver
mere blød.
Tag en mellembrun øjenskygge og
læg den i globelinjen, for at give et
naturligt smokey look. Læg til sidst
mascara.
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Afslut looket med en lys til mellem
brun lipliner og/eller læbestift.
Tip: Du kan også bare bruge læbepomade, hvis du ikke er til læbestift.

Make-up

Start med en mellem- eller fuldt
dækkende foundation. Hvis du har
brug for det så tag en concealer
og brug den hvor du har behov.
Derefter tag en pudder og gør dit
ansigt mat. Hvis dit ansigt er meget
tørt skal du selvfølgelig ikke gøre det.
Tag en mat bronzer/ blush, læg den
på kindbenene for at gøre dit ansigt
Læbestift
mere markant.
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Fyld dine øjenbryn, så de er markante.

Make-up

Klassisk

nat
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Læg en primer/cremet base til
øjenskyggen, læg en mellembrun
øjenskygge over hele øjenlåget, brug
en børste og udton farven op ad for at
gøre den mere undone.
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Start med en mellemdækkende
foundation, hvis du har nogle røde
områder eller mørke rander under
dine øjne, så brug en concealer og
dæk, hvor der er behov. Derefter tag
en bronzer/blush i en brun nuance
og læg den ved kindbenet og de høje
punkter i ansigtet – det er for at give
dit ansigt en 3D fornemmelse samt
lidt farve. Læg en highlighter på de
højeste punkter på dine kindben for at
få en naturlig glød.
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Læg en primer/cremet base over
hele øjenlåget, så din eyeliner holder
hele dagen. Tag en flydende gel
eller blyant liner og skab en klassisk
winged liner.
Fyld dine øjenbryn og gør dem
markante.

n
u

t
a
d

40
o
F

n
o
i

Make-up

Lipgl

oss

Tip: Hvis du vil gøre øjnene mere
60’er stilet, så kan du bruge din bronzer i globelinjen.
Afslutte looket, tegn og udfyld dine
læber med en rød lipliner, og brug en
rød læbestift som matcher.
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Hår guide
trin for trin
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Start ud med at børste dit
hår. Tip: Hvis dit hår er lidt
fedtet eller du gerne vil
have mere greb i håret, så
spray noget tørshampoo i.
Lav en fletning i hver side
ved ansigtet, lav dem så de
kan bindes i en elastik bag
på hovedet.
Spray derefter noget sea
salt spray i håret for at
give det et lidt fald. Leg lidt
rundt med håret, indtil du
er glad for resultatet.
Nu kan du spraye noget
hårlak i, hvis du har behov
for det.
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Tænd dit krølle- eller glattejern.
Børst derefter dit hår, så der
ikke er nogen knuder. Spray
noget heat protecter i håret så
dit hår ikke bliver så ødelagt af
varmen.
Krøl dit hår let fra ørerne og
ned. Bliv ved at krølle alt hår,
indtil det alt sammen er krøllet.
Krøl al hår væk fra ansigtet.
Børst efterfølgende håret let ud,
så det ligner naturlige krøller.
Ryst håret og du er færdig. Tip:
Hvis du vil have at håret skal
holde i lang tid, så spray lidt
hårlak i.
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Hår

Klassisk

Start med at have helt naturligt
hår – hvis du har krøller kan du
glatte det.
Lav en midterskilning og sæt
derefter al dit hår i en stram
hestehale – glat al hår fra
ansigtet tilbage. Spray derefter
hårlak så det bliver siddende.
Tip: Brug en lille børste til at
redde de små hår ud.
Når du har ordnet det, så tag
en lille tot fra hestehalen og
bring den rundt om elastikken.
Sørg til sidst for at alt sidder
som det skal, og du kan redde
hestehalen ud, så der ikke er
nogle knuder i.
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Drenget

Spray noget tørshampoo i håret for at give mere
greb og volume. Red derefter dit hår, så der ikke er
nogle knuder. Tip: Denne stil er bedst uden etager.
Lav en midterskilning og begyndt derefter at lave en
omvendt fransk fletning, det er bare at flette indad, i
forhold til en normal fransk fletning.
Lav en i hver side, og bliv ved med det til du et helt
nede i spidserne.
Hiv en lille smule i fletninger hvis du synes de er for
stramme. Men pas på at der ikke er nogle totter som
falder ud, hvis du har etager.
Spray hårlak i hvis du behov for det og spray noget
hårlak på en lille kam/børst, børst dine små babyhår,
så der ikke er nogle, som stritter.
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En pige – mange sider

Alle piger har en afslappet og sexet side, men begge bliver båret af en
stærk feminin stil.
Lad dit hår hænge afslappet, din bløde cardigan og lad den blive blandet
med en skjorte, bland dit klædeskab på kryds og på tværs
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Ung og vild med medier?
På Medieskolen Lyngby forbedrer du dine
personlige og sociale
kompetencer, og du
bliver en hel del klogere

•
•
•
•

på medieverdenen, og på
hvilken vej du vil gå, når
det drejer sig om uddannelse og job.

•
•
•
•

Web

Design
Animation
Interaktivitet
Webbureau

Web
Grafisk
• Design

Layout
• Animation
Bogstaver
• Interaktivitet
Billeder
• Webbureau
Kreativitet

Du kan vælge dig ind på
syv forskellige linjer: foto,
grafisk design, webdesign, producer, journalistik, skilt og film.
Linjerne fungerer som

•
•
•
•

Producer

Radiovært
Interview
Filmproduktion
Lyd- & filmredigering

små travle arbejdspladser, hvor du som elev selv
får lov til at arbejde med
tingene. Meget af arbejdet og undervisningen

•
•
•
•

Film

Fiktion
Dokumentar
Fortælling
Samarbejde

består i at løse opgaver
for Medieskolens kunder.
Medieskolen Lyngby er
en produktionsskole i
henhold til Undervis-

•
•
•
•

Foto

Billedforståelse
Idéudvikling
Teknik
Komposition

ningsministeriets lov om
produktionsskoler.
Skolen målgruppe er
unge under 25 år, som
ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse, og
som ikke umiddelbart har

•
•
•
•

Redaktionen
Historiefortælling
Journalistik
Kreativitet
Reportage

forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en
ungdomsuddannelse.
Undervisningstilbuddet
er ikke formelt kompetencegivende.

Skilt

• Præsentation
• Kreativitet
• Dekoration
• Folier

www.medieskolen.dk
Medieskolen Lyngby
Firskovvej 4
2800 Lyngby
45 97 09 00

