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The BG-Times
Coronaudgaven, Februar - 2021 

Af 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guld til Danmark! Med en sikker sejr over 
svensken vindes VM for anden gang i træk! 
Læs mere om holdets udfordringer på s. 22 

Patrick takker af efter 30 fantasti-

ske år. 

”Patrick var altid energisk, glad og smi-

lende når man mødte ham på gangene. 

Yderligere er han bare en sjov person, som 

er meget vellidt på skolen.” 
Mere på side 2 
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BG sender en energisk engelsk-

lærer mod nye eventyr 
Efter 30 år, går Patrick pensionen i møde. 

Niels Kudahl og Elias Lagergaard 

 

Patrick G. Leavy var kendt for sin positivitet og 

energirige tilgang til undervisningen. Dog kan 

intet godt vare for evigt. Læreren med de skot-

ske rødder, som underviste i bl.a. engelsk, nå-

ede enden på en 30-årige lang rejse i julen 

2020. BG’s skib sejler nu videre ud i den Co-

rona-besatte verden og Patrick vinker farvel 

på Newhaven Harbour. Vi er en mand i under-

tal og vi har gjort en storstilet efterforskning, 

for at finde ud af, hvorfor Patricks fodspor har 

været så markante, at vi kan føle vores under-

tal i mandfolk.  

Vi har først ladet BG’s egne elever give deres 

kvalificerede bud på vores efterforskning. De 

første par kommentarer er fra Patricks egne 

elever. De ærlige interviews er fra anonyme 

kilder, da vi ønsker et objektivt svar på vores 

efterforskning. 

 ”Han var en herlig fyr med store armbevægel-

ser, som prøvede at få det bedste ud af ti-

merne. Han havde altid humøret højt, og 

mange dårlige jokes. Han var selv meget en-

gageret, hvilket smittede af.” 

Når man igangsætter en efterforskning denne 

kaliber, er det vigtigt at undersøge fra flere 

vinkler. Vi har derfor fået et par kommentarer 

fra folk, som ikke havde Patrick som undervi-

ser. Enhver god detektiv ved at ting skal an-

skues fra alle vinkler.  

”Han havde en sjov måde at undervise på og 

han stillede altid gode spørgsmål til de tekster 

vi læste. Desuden var han lidt mærkeligt, ment 

på den bedste måde. Det var meget sjældent 

kedeligt.” 

Dette er et uddrag fra en anonym kilde. Re-

sten af kilderne består af ensartet positive 

kommentarer. Alle kilderne lader til at være 

enige om en ting. Selvom Patrick var energisk 

i klasselokalet, var han det samme på gan-

gene. Et vigtig led at overveje i vores undersø-

gelse.  

”Patrick var altid energisk, glad og smilende 

når man mødte ham på gangene. Yderligere er 

han bare en sjov person, som er meget vellidt 

på skolen.” 

Udover engelskundervisning, lader det til at 

Patrick var en stor del af den årlige musical på 

BG.  

”Han var en stor aktør i musicalen de sidste år 

(Dengang hvor sociale arrangementer var en 

realitet), og der var han en super humørspre-

der, der hjalp til at gøre oplevelsen god” 

Denne kommentar er interessant, da den gi-

ver os et indblik i hans andre interesser.  

Vi har været så heldige her på redaktionen at 

få et eksklusivt interview med manden ham 

selv, Patrick.  

Patrick siger at han kommer til at savne kon-

takten med elever og kollegaer. At være sam-

men med eleverne er livsbekræftende tilføjer 

han. 
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Det bedste ved at være lærer, mener Patrick 

var kontakten, den faglige interesse og det at 

have muligheden for at kunne gøre det man 

ønsker.  

En episode Patrick specielt kunne huske 

blandt mange andre var en varm sommerdag 

i maj. Der var nogle elever udenfor klasseloka-

let, han underviste i, som havde fritime. De 

larmede så, hvilket først blev et større pro-

blem, da vinduet skulle åbnes pga. det varme 

vejr. Larmen forstyrrede så undervisningen. 

Patrick stak nu hovedet ud ad vinduet og råbte 

“skrid af helvedes til”.  

En elev i klassen spørger så Patrick bagefter 

“Tør du godt snakke sådan til rektorens søn?”. 

En ting Patrick ikke lige var klar over.  

Vi har spurgt efter et godt råd til elever og læ-

rere. Hertil svarede Patrick at vi ikke skulle 

tage skolen alvorlig, men ikke for alvorlig. Han 

tilføjer så at eleverne burde stå tidligere op og 

være mere begejstrede.  

Vi har også spurt om Patrick har en ting han 

gerne vil sige til hele BG. En kollega har engang 

sagt til ham “i har en rigtig god skole, I skal 

passe på den”. Dette budskab ønsker han at 

føre ud blandt os. Han supplerer med “BG er 

noget særligt, og har fordele i forhold til større 

skoler” til citatet. 

For at få et indblik i hans fremtid, har vi spurgt 

ham om hvad han laver disse dage. Han gør de 

samme ting som før pensionen, bare langsom-

mere. Han ønsker at rejse efter coronaen har 

lagt sig.  

Med vores grundige research kan vi her på re-

daktionen konkludere, at Patrick var en sjov, 

energisk og livsglad person. Selvom hans af-

sked blev lidt af en Houdini pga. coronaen, har 

han sat et markant og mærkværdigt spor på 

vores skole. 

Vi skulle hilse alle søde elever og lærere fra Pa-

trick! 
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Corona - elever har dannet deres egen mis-

tillid til den eftertragtede corona-vaccine
Corona på BG: Eleverne på Brønderslev 

gymnasium er bekymret for, hvordan deres 

krop vil håndtere den hurtigproduceret og 

længe ventet corona-vaccine. 

Emil Vad Madsen og Nicklas Bundgaard Nielsen 

emil861j@br-gym.dk 

nick9929@br-gym.dk  

En undersøgelse viser, at elever på Brønders-

lev Gymnasium ikke stoler på den nyankom-

men vaccine. Dette kommenterer rektor Per 

Knudsen på, hvor han uddyber yderligere. 

Vacciner er noget man har brugt i mange år. 

En vaccine hjælper os med at forebygge smit-

tesomme sygdomme, men her under corona-

pandemien er folk begyndt at stille store 

spørgsmål til den hurtigt kommende vaccine, 

som er blevet lavet på godt og vel 9 måneder. 

Nu hvor vi endelig har fået lavet en vaccine til 

at stoppe denne forfærdelige verdenspan-

demi, så skulle man tro, at folk stod og flokke-

des om at få den først. Det gør de altså ikke, 

og dette virker mærkeligt selvom den er ble-

vet godkendt af stort set hele verden. 

”Det kommer ikke bag på mig, at næsten halv-

delen af os ikke frygter at få corona.” 

- Per Knudsen 

Hvad skyldes dette, når vaccinen har fået 

myndighedernes accept? Der er stor enighed 

om én ting, og dette er, at den er lavet på så 

kort tid. Dette svar viser sig at gå igen flere 

gange i en undersøgelse på Brønderslev gym-

nasium. Undersøgelsen omhandler situatio-

nen med corona på Brønderslev gymnasium, 

hvor elever og lærer blev spurgt ind til, om de 

vil tage vaccinen, når de får muligheden, og 

her var som sagt stor enighed blandt dem som 

takkede ”nej”. Det viste sig nemlig, at næsten 

20% af 150 elever og lærer fra Brønderslev 

gymnasium ville takke nej til vaccinen, og enig-

heden var stor i, at dette var pga. den hurtige 

forebyggelse af covid-19 vaccinen. Altså en 

mistillid til vaccinen som  

alle egentlig kun har ventet på siden corona-

epidemiens start i marts forrige år. 

Undersøgelsens resultater blev præsenteret 

for rektor Per Knudsen. ”Det kommer ikke bag 

på mig, at næsten halvdelen af os ikke frygter 

at få corona.”, siger Per Knudsen. Han slår 

også fast, at der er flere årsager. ”Den første 

er, at vi i Danmark er lykkedes med at be-

grænse smitten i forhold til mange andre 

lande, og at vi derfor heller ikke har oplevet så 

slemme konsekvenser af pandemien, som man 

har set i mange andre lande. Den anden årsag 

er, at næsten alle svarene er givet af unge 

mennesker under 20 år. Sygdomsforløbene i 

den gruppe er oftest mildere end for ældre 

mennesker.” 

En ting der vækkede opsigt hos Per Knudsen 

var, at 17,2% svarede at de ikke ønsker at tage 

imod vaccinen, når de får muligheden. Per 

Billede 1(Kilde: www.unsplash.com) 
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Knudsen slår fast at det naturligvis er et valg, 

den enkelte skal træffe. ”Personligt har jeg 

svært ved at forstå, at man ikke vil tage imod 

vaccinen. De fleste af os er jo som børn blevet 

vaccineret imod en række sygdomme igennem 

vores nationale vaccineringsprogram, syg-

domme som vi derved har undgået og som 

næsten er blevet udryddet gennem vaccinen.”, 

lyder det fra rektoren. Herudover opfordrer 

Per Knudsen til at alle bliver vaccineret. ”Jeg 

synes også, man har et samfundsmæssigt an-

svar, at man bør medvirke til at stoppe smitte-

spredningen ved at lade sig vaccinere og der-

med medvirke til, at smitten ikke spreder sig til 

personer, som måske er mere sårbare end én 

selv.”, tilføjer rektoren. I denne forbindelse si-

ger Per Knudsen ”Jeg er klar til at blive vacci-

neret i morgen, men jeg må acceptere, at jeg 

kommer langt nede i rækken, da jeg ikke er i 

risikogrupper af nogen art.” 

En anden ting der vækkede stor undren hos 

Per Knudsen var, at 27,6% svarede at de ikke 

overholder alle retningslinjer og restriktioner. 

”Min umiddelbare reaktion er, at det er for 

dårligt. Men der er naturligvis små og store 

synder, man kan begå i forhold til ikke at over-

holde retningslinjer og restriktioner.” lyder det 

fra rektoren. Per Knudsen håber, at en stor del 

af svarene betyder, at man er kommet til at 

overtræde en regel som f.eks. glemt at få 

mundbindet på, inden man var ude af klassen, 

eller andre små ting man ikke har gjort be-

vidst. Fælles for disse er, at rektoren håber der 

bliver rettet op på det. I undersøgelsen havde 

man også mulighed for at uddybe hvilke re-

striktioner man ikke overholder og hvorfor. 

Her sprang denne kommentar ”Fuck Mette f 

og hendes lort, jeg skal bare drikke øl og 

kneppe damer” i øjnene hos Per Knudsen, 

”Det lyder jo som en dreng i 7. klasse - eller 

måske er det en (dårlig) joke.” konkluderer 

rektoren.  

Forsamlingsforbuddet er ubetinget det der er 

sværest at overholde ifølge undersøgelsen. 

”Det kan jeg godt forstå. Det er jo netop de so-

ciale relationer, der kan være med til at sætte 

en lille smule kulør på tilværelsen, når man nu 

hverken kan shoppe fysisk, komme til koncer-

ter, i biografen, på restaurant og cafe, spille 

fodbold, you name it....” lyder det fra rekto-

ren. Per Knudsen slår fast at forsamlingsfor-

buddet ikke gælder på arbejdspladser og i sko-

ler, men at der er forskellige andre retningslin-

jer i stedet for. ”Det er ikke overraskende, at 

man allermest savner fællesskabet med ven-

ner og familie - 5 personer er ikke mange. Jeg 

håber, vi snart kommer ud på den anden side 

af pandemien, og at vi ved at overholde også 

denne strenge regel kan bidrage til, at vi får 

lov til at se hinanden her på BG inden alt for 

længe.” afslutter Per Knudsen.  

Med hensyn til vaccinen, er det selvfølgelig op 

til det enkelte individ, om man vil tage vacci-

nen eller ej. Alle har valget, og ingen står skal 

forhindre dette, da det er et personligt valgt, 

som den enkelte tager. Hvem ved, om alle 

disse individer, som ikke ønsker vaccinen nu, 

måske ændre meningen omkring dette i den 

nære fremtid. Det kan kun tiden vise.

Resultater af undersøgelse 

• 5,5% svarer at de har haft Corona. 

• 44,1% svarer at de ikke frygter at 

få Corona. 

• 17,2% svarer at de ikke vil tage 

imod vaccinen når de får tilbud-

det. 

• 27,6% svarer at de ikke overhol-

der alle retningslinjer og restrikti-

oner. 
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Aktivitets-review 
Af Søren og Christian

Corona er igen begyndt at gå fuldstændig 

amok, hvilket har resulteret i endnu en inde-

spærringsfase. Kedsomheden begynder rigtigt 

at tage fat, og regeringen har lige forlænget 

indespærringen. Der er ikke meget man kan 

lave, men man kan nemt finde inspiration på 

sociale medier eller ved at spørge dem, man 

bor sammen med. Vi har tænkt os at teste di-

verse aktiviteter, og give jer en gennemgang 

af hvilke aktiviteter man gider, og hvilke man 

ikke gider.  

Spørger man sine forældre vil de sikkert fore-

slå at man går en tur, læser en bog, spiller et 

spil eller noget andet. Spørgsmålet er så, om 

man egentlig gider? Det kender vi alle jo sva-

ret på, men vi tager alligevel lige en for holdet 

og ser om det overhovedet er det værd. 

Det første vi gjorde, var at gå en tur, hvilket 

var yderst ubehageligt, da vejret ikke egnede 

sig til denne aktivitet. Aktiviteten egnede sig 

ikke da der var -1 grad var det meget koldt for 

hele kroppe og især vores fødder, så har du 

som os, overhovedet ikke gjort klar til vinter er 

dette nok ikke en god aktivitet. Har du allige-

vel lyst at gå en tur, vil vi stærkt anbefale at 

hoppe i flyverdragten.  

Hvis man mere er til indendørs aktiviteter, kan 

man jo prøve at spille et brætspil. Hvis man 

gerne vil spille noget der kan ødelægge stem-

ningen resten af dagen og gøre alle i huset 

sure på hinanden, vil vi varmt anbefale et spil 

UNO eller Monopoly. Det er ret sjovt de første 

5 minutter, men lige så snart der går konkur-

rence i den, går det galt.  

Har du derimod allerede fået for meget af dine 

forældre, eller er de ikke hjemme, vil vi varmt 

anbefale diverse streaming-tjenester, som 

Netflix og Viaplay. Der er, som I nok ved, lidt 

af hvert. Nu kan man jo ikke se det i timerne, 

men undervisning er jo også meget sjovere, el-

ler? 

 

“Hvad med rengøring?” havde mor nok sagt. 

Dette var faktisk ikke værst, eller indtil vi 

skulle gøre toilettet rent, hvilket ikke er anbe-

falingsværdigt. Vi fandt det dog en smule til-

fredsstillende at støvsuge, der er jo ingen 

bedre lyd end når man suger noget op, som 

laver den der rasle-lyd i røret. Da vi tørrede 

støv af, opdagede vi at det nok ikke var blevet 

gjort i årevis, dette var ikke noget vi nød for 

meget, vi kan ikke anbefale man gør dette, 

hvis du har husstøvsallergi.  

Vi vil anbefale at rengøring er noget man gem-

mer til en anden dag. 

Mange andre aktiviteter findes, og som Søren 

Brostrøm sagde “sex er godt, sex er sundt”. 

Desværre kunne vi ikke finde nogen frivillige, 

så det må I prøve selv. 
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For at være helt ærlig, ville vi alle nok bare fo-

retrække at alt blev, som det var før Corona. 

Vi må se frem til at få en nål i armen, og 

komme tilbage til alt det, vi savner. I mellem-

tiden kan I jo prøve at banke jeres forældre i 

poker eller et eller andet.   

 

 

 

 

Corona-effekten - Corona er 

mere end en virus
Af Mohamad Dallal 

Udbredelsen af corona og den efterfølgende 

lukning af de fleste dele af samfundet har 

vendt mange menneskers daglige liv på hove-

det. Imidlertid er ikke alle ramt på samme 

måde. En ny undersøgelse af unge studerende 

viser, at mange unge hurtigt kom til at tilpasse 

sig et samfund i en tilstand hvor alle normale 

sociale forhold pludselig har en krav om fysisk 

afstand og også at blive hjemme så meget som 

muligt.  

Gennem kreativ brug af løsninger på nettet og 

evnen til at tilpasse sig i en ny virkelighed har 

nogle unge endda formået at styrke det tætte 

forhold til familie og venner og dermed undgå 

følelsen af ensomhed. For unge mennesker 

behøver verden ikke at blive vendt på hovedet 

eller berøvet, som folk tror. De foretager ju-

steringer i deres daglige liv og er gode til at 

bruge sociale platforme.  

De unge har mistet deres sædvanlige struktur 

og ramme, hvilket kan forårsage uro. Daglig 

skoleundervisning hjemme foran skærmen 

kræver også en høj grad af selvkontrol for at 

holde undervisningsentusiasmen. Derfor skal 

vi indse, at vi stadig har unges behov. Den nu-

værende Corona krise har vist mange unge 

værdien af fysisk kontakt og klasseværelser. 

Det almindelige samfund kan gøre noget sær-

ligt. Derfor kan unge være mere ensomme og 

fulde af udfordringer i en coronakrise. Udfor-

dringer er relateret til personlig udvikling og 

socialt liv.  

 

Mange unge er vant til højhastighedsliv, foku-

ser på at forny sig selv og blive en bedre ver-

sion af sig selv. Dette vil efterlade unge men-

nesker uden noget endeligt mål, og det ulti-

mative mål er, at intet er godt nok.  

Den nye undervisningsramme stiller også høje 

krav til selvdisciplin. Hver skole håndterer 

hjemmeundervisning på forskellige måder. 

Nogle studerende har samtaler i virtuelle klas-

seværelser, mens andre har noget andet. 

Nogle mennesker skal møde op kl. 8.10 hver 

dag, andre skal fortsætte med at aflevere lek-

tier. Som vi alle ved, har mange studerende 

svært ved at udforske det, de ikke forstår. De 

er fuldt optaget af ikke at være dumme i an-

dres øjne. Her er social situationsbevidsthed 

af stor betydning. Det kan ses fra klassekam-

meraternes øjne, at de ikke forstår, hvad læ-

reren formidler. Dette udseende mønstrede 

modet til at stille spørgsmål. 
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Når du modtager instruktioner på skærmen og 

sidder i rummet alene, lærer du også nyhe-

derne alene. Du har ingen andre at stole på, så 

det er svært at spørge. Når al undervisning i 

klasseværelset, der hjælper med at gøre un-

dervisningen levende, forsvinder, vil selv de 

mest ambitiøse studerende have svært ved at 

finde motivation til undervisning. Ensomhed 

har mange psykologiske virkninger på person-

lig lykke og motivation. Selv hvis studerende 

har samfundstænkning til at reflektere over, 

kan de føle sig ensomme. Derfor, når vi bliver 

mere og mere isolerede, skal vi være særlig 

opmærksomme på vores unge. Føler de sig 

ensomme i løbet af denne tid? 

Her er der en figur der viser den gennemsnit-

lige oplevelse af ensomheden under coronak-

risen: Figuren viser enigheden om at de følte 

sig ensom i coronakrisen. 

Som vist i figuren er oplevelsen af ensomhe-

den blandt unge generelt lav, men på samme 

tid er tendensen med social mangel steget 

gennem hele arbejdsdagen og gennem hele 

perioden. 
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Syng sammen - hver for sig
”Syng sammen hver for sig”, coronasange og 

virtuelle koncerter. Der er ikke noget, som vi 

ikke har mødt her i denne usædvanlige og hi-

storiske tid. Vi har stået sammen i form af sang 

og musik. Det har for nogle været en trøst og 

et fællesskab, og for andre et sjovt tvist i 

hverdagen. Sang og melodi forårsager endor-

finer til kroppen, som skaber følelsen af lykke 

og velvære. Derfor har vi også valgt at lave en 

lille coronasang, som forhåbentligt skaber 

glæde hos jer.  

 

Coronalandet, Du og jeg 

Melodi: Under stjernerne på himlen, af Ras-

mus Seebach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Under stjernerne på himlen  

Brænder du og jeg  

Luk nu bar og festivaler 

OL er af vejen  

Vi springer under kurven, og 

ind i 

sommerlandet 

Du og jeg 

 

1. Jeg står i den store vide verden 

Og den bliver sort 

Verden svinder ind til ingenting 

Nu er det forbi 

Det ligger lige så musestille 

Og virker så uvirkeligt lille, imellem 

Kinas mange mennesker 

Men i lufthavnene 

Finder corona vejen 

Ud mod nye eventyr 

 

3. Og hvis du er skræmt af minkene  

Så viser jeg dig strategien, hvor  

du end er i karantænen 

Vil Gud altid være 

Her hos dig, på skærmen 

Send nu trygt dit kram til mig  

4. Under stjernerne på himlen 

Kom vaccinen frem 

Lyset brød de mørke dage  

Mørket er på vej 

Vi springer ind i nyt år, og ind i 

coronalandet  

Du og jeg  

 
5. Under stjernerne på himlen 

Lukker de os ned 

Hjemmeskole og intet håb 

Vi er her igen 

Kamp mod mutationen, og ind 

i coronalandet 

Du og jeg 

Coronalandet, du og jeg 

 

Af Julia og Emma Lyngby 
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Tips til at kurere din lockdown-

depression
 

Den her tid er tørrere end Saharaørkenen, og 

vi mangler alle noget at lave. Vi har derfor 5 

gode idéer til, hvad du kan give dig til enten 

alene eller sammen med de nærmeste. 

 

Counter Strike Global Offensive 

Har du som de fleste ikke en at se How I Met 

Your Mother med, så er det ikke noget pro-

blem. Du har alligevel firkantet øjne efter en 

lang virtuel skoledag, så hvorfor kan du ikke 

lige så godt spille CS:GO, når du har fri og lade 

dine øjne forblive firkantet? Du både undgår, 

at dine øjne bliver forvirret, og du har mulig-

hed for at spille med nogle gutter, så du virker 

bare lidt mindre alene i verden. 

 

Snask 

Der er altid én ting, der hjælper på dårligt hu-

mør og for lidt selskab, og det er mad. Det skal 

sågar være mad, som er så usundt, at man er 

nødt til at gøre noget for at fjerne den dårlige 

samvittighed, som det giver. Det er netop det 

spark i røven, som man har brug for i den her 

tid. Opskrifter på cookies eller brownies med 

alt for meget sukker er nemme at finde på net-

tet, og så har vi løsningen på, hvordan det kan 

blive endnu mere usundt. Ekstra chokolade, 

nødder, peanutbutter og vingummibamser. 

Sågar rosiner kan man proppe i, hvis man er til 

sådan nogle djævleskaber. DET ER LØSNIN-

GEN.  

 

 

Puslespil 

Hvis du som så mange andre har en mor, som 

brokker sig over, at I aldrig laver noget sam-

men, så har vi løsningen. Puslespil med både 

få eller mange brikker er tilfredsstillende at 

blive færdige med, og det synes din mor helt 

sikkert også. Du burde derfor lægge et pusle-

spil med din mor og ødelægge det, når hun 

skal til at putte sidste prik på sin plads. Din mor 

får sit ønskede selskab, du har noget at lave, 

men du slipper også for, at din mor ønsker dit 

selskab igen. To fluer med et smæk. 

 

Instrument 

En god ting i disse tider er at lære noget nyt, 

så hvorfor ikke lære et nyt instrument? Det 

kan sågar være alt fra guitar til mormors stø-

vede blokfløjte. Når det så er sagt, hvem har 

ikke altid haft lyst til at fløjte med under 

Darude Sandstorm. Kun fantasien sætter 

grænser!!! Lad os nu være ærlige. Vi har alle 

set Jeppe spille saxofon, og det er lige sexy 
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hver gang, og hvem vil ikke være sexy. Pro-

blem solved. Skal du være besværlig, så kan du 

selvfølgelig også lære harmonika eller tuba. 

 

Blokhus 

Vi er alle stolte af vores flotte Nordjylland, og 

hvordan vi er langt bedre til at drikke end Sjæl-

lænderne/svenskerne. Dog har vi ikke mulig-

hed for at mødes en masse og drikke nogle ba-

jere, så der er kun én løsning tilbage, og det er 

skøjtebanen i Blokhus. Man skal bare booke 

en tid, og så kan man skøjte alt det, man vil, og 

det er slet ikke noget problem, at du ikke kan 

skøjte. Man kan nemlig købe en fin holder til 

nybegyndere under 6 år, og den virker! Ellers 

kan I bare gøre som Mathias Haese og sørge 

for, at I har inviteret nok piger med på skøjte-

banen. Så kan I blive skøjtet rundt med en pige 

på hver side, og se langt bedre ud end de is-

hockeyspillere, der tror, de ejer skøjtebanen. 

Dette gælder selvfølgelig ikke pigerne. I ved 

selvfølgelig, hvordan man skøjter. 
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Unge kigger mod stjernerne 
Astrologien oplever i disse år en stigende in-

teresse fra især unge, der bruger stjerneteg-

nene til at guide sig igennem livets svære situ-

ationer. 

Marie Bjerre og Emma Viborg 

 

Ifølge astrologerne indeholder stjernerne me-

get information, som vi mennesker kan bruge 

i vores søgen efter svar. I gamle dag brugte 

man stjernetydning til at afgøre, hvornår jor-

den var frugtbar, hvornår man skulle gifte sig 

for at få et lykkeligt ægteskab, eller hvornår 

man skulle drage i krig for at sikre sig sejrene. 

I dag bruger man hovedsageligt stjerneteg-

nene til at forstå ens liv og sig selv bedre. Især 

blandt unge er der de senere år sket en til-

vækst af tilhængere af astrologien i takt med 

samfundets stigende pres på den enkelte. 

 

Stor fremgang på internettet 

Der er rigtig mange, som læser horoskoper i 

aviser, ugeblade eller på nettet. Især udbre-

delse af horoskoper på nettet har øget inte-

ressen for dem. Undersøgelser viser, at i USA 

tror ca. 25% af den voksne befolkning på 

astrologi, hvor det tilsvarende tal i Danmark i 

dag kun er 6%, men stigende. Den amerikan-

ske app ”Daily Horoscope” har haft stor frem-

drift. Over 10 millioner mennesker på ver-

densplan har downloadet denne app. 

Udover de mest kendte horoskoptyper som 

dags- uge og månedshoroskoper er der et vok-

sende marked for horoskoper med fokus på fi-

nansiel vejledning, dating og kostvejledning 

ud fra dit stjernetegn, og en undersøgelse vi-

ser, at både i USA og i Danmark er der 

eksempler på, at firmaer hyrer astrologer til at 

ansætte mennesker efter deres horoskop og 

ikke kun ud fra uddannelse og erfaringer på 

cv’et.  

 

Unge nordjyder følger ikke trenden 

En undersøgelse viser, at unge, studerende 

nordjyder på BG ikke følger trenden. Hvorfor 

findes der ikke et entydigt svar på, men vi har 

interviewet en af dem, som ikke tror på astro-

logi, og hun svarede følgende: ”For mig virker 

astrologi en smule fjernt og uvirkelig, og stjer-

netydning har derfor aldrig sagt mig noget”. 

”Læser du aldrig horoskoper så?” ”Jo, en gang 

i mellem, men det er mest for hyggens skyld.” 

”Tror dine veninder på astrologi?” ”Nej, ikke 

rigtigt.” Den voksende interesse for astrolo-

gien har tilsyneladende ikke slået helt igen-

nem i Nordjylland endnu, hvilket kan hænge 

sammen med, at nordjyder generelt bliver op-

fattet som mere jordnære mennesker, der 

kræver syn for sagen.  

 

 

Kvinderne går forrest 

Det er især unge kvinder, som lader sig til-

trække af astrologien. Mange unge føler et 

pres fra samfundet, da det i denne tid er præ-

get af konkurrence og præstation. Forskere 

mener, at en del af interessen for astrologi 

skyldes, at astrologien kan give de unge en for-

klaring på, hvorfor ting sker. Dette giver på en 

måde en mulighed for at kunne lægge ansva-

ret lidt fra sig. Det er stjernerne, som har be-

stemt deres skæbne, og derfor er der ikke 
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noget galt med dem eller situationen, hvilket 

kan give en form for tryghed. 

 

En usikker fremtid 

I et interview med Femina udtaler lektor på 

Aarhus Universitet Institut for Kultur- og Sam-

fundsafdeling for religionsvidenskab Lars Ah-

lin at den stigende søgning mod astrologien 

ikke bag på ham. Mange unge føler, at de er 

afhængige af kræfter uden for dem selv, som 

styrer deres tilværelse, og i en Corona-tid, 

hvor fremtiden er usikker, kan astrologien 

medvirke til en form for retfærdiggørelse for 

de unge. 

 

 

 

Unge stiller spørgsmål 

Der findes mange holdninger til troen på stjer-

netegn og horoskoper. Blandt andet mener 

Lars Ahlin, at der er en lille fare for, at troen 

på en skæbnebestemt fremtid kan fjerne an-

svaret fra det enkelte individ, hvilket kan med-

virke til at passivisere individet. Andre mener, 

at astrologien netop kan gavne de unge, som 

kan bruge det til at distancere sig en smule fra 

præstations- og konkurrencesamfundet. Unge 

stiller spørgsmål i deres søgen efter at finde en 

forståelse af sig selv og en dybere mening med 

tilværelsen, og om man kan bruge stjerne som 

pejlemærke til dette, må være op til individet 

selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange unge stiller spørgsmål til meningen med til-
værelsen i en usikker Corona-tid. (kilde: 
https://www.dreamstime.com/photos-images/lock-
down.html ) 

 

26%

74%

Tror unge på BG på 
horoskoper?

Ja Nej

https://www.dreamstime.com/photos-images/lockdown.html
https://www.dreamstime.com/photos-images/lockdown.html


 

Side 14 af 28 

 

Månedens horoskop - Februar 

Vandmanden: 21. januar - 19. 
februar 

Vandmanden har en tendens 
til at hænge fast i det gamle. 
Derfor har du det bedst, når 
du tænker dig om og finder ud 
af, hvad du gerne vil ændre, 
for at få det godt og nå dine 
drømme. Du skal have brudt 
dine mønstre og kun være i 
det, der føles godt. Du skal dog 
huske din humor og opti-
misme.  
Månedens råd: 
Ryd op i dine mønstre. 

 
 
 
 
 
 
Fisken: 20. februar - 20. 
marts 
  
Fisken har en tendens til at 
bekymre sig for meget, men 
du har brug for, at der sker 
noget nyt. Du har brug for 
at være alene for at kunne 
nytænke projekter. Du skal 
dog have færdiggjort dine 
nuværende projekter, men 
det hele skal nok ordne sig.  
 
Månedens råd: 
Kast dig ud i det spirituelle.  

Vædderen: 21. marts - 20. april 
Vædderen har en tendens til at 
arbejde dømme sig selv og ar-
bejde for hårdt. På det seneste 
har der vært meget modstand, 
hvilket har gjort det svært at 
opnå dine mål. Dog er du kom-
met langt og skal ikke lægge så 
meget energi i det mere. Det er 
derfor vigtigt, at du husker det 
positive, samt det du drømmer 
om. Du vil derfor få mere energi 
ved at få hjælp af andre.  
Månedens råd: 
Sæt ambitiøse og spændende 
mål. 

 
 
 
 
 
 

Tyren: 21. april - 21. maj 
 
Tyren har en tendens til at ville 
have kontrol over tingene. Du 
er derfor meget fokuseret i år. 
Du vil måske komme til at 
glemme de ting du holder af, og 
har svært ved at passe på dig 
selv, dels fordi du sætter alle 
andre foran dig selv. Det er 
nødvendigt, at du giver slip en 
gang imellem og husker dig 
selv.  
Månedens råd: 
Tro på dig selv, du kan nå langt.  

 
 
 
 
 
 

Tvilling: 22. maj - 21. juni 
 
Tvillingen har en tendens til 
gerne at ville opleve noget 
nyt og udfordrerne sig selv. 
Der vil derfor åbne sig nye 
muligheder, hvor du kan 
lære noget. Du har brug for 
at forbedre din krop og må-
ske guide og hjælpe en an-
den til en bedre tilværelse. 
Du har brug for at rejse og 
opleve verden. 
Månedens råd: 
Brug tid på at lære nye ting. 

 
 

Krebs: 22. juni - 22 juli 
 
Krebsen har en tendens til ikke at 
tolerere for mange forandringer, 
men du vil samtidig prøve at 
nyde, hvad året vil bringe. Du vil 
se på dine værdier og sortere i, 
hvad der er vigtigst for dig. Du vil 
tage de chancer der kommer, og 
du vil føle dig tryg.   
 
 
 
Månedens råd: 
Vær kærlig og god ved dig selv. 
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Løven: 23. juli - 23 august 
 
Løven har en tendens til at 
være imødekommende over 
for nye mennesker. Du vil der-
for udvide dit netværk, men 
det er også vigtigt, at du ryd-
der op i din vennekreds. Du 
skal ikke være bange for at 
spørge om hjælp, da du også 
ved denne vej kan lærer noget 
fra andre. Dette vil spare dig 
for energi og en masse be-
kymringer.  
Månedens råd: 
Lyt til andre, det inspirerer. 

 
 
 
 
 
 
 

Jomfruen: 24. august - 23 sep-
tember 

Jomfruen har en tendens til 
ikke at kunne sige nej. Du har 
derfor mange bolde i luften på 
én gang, fordi du gerne vil 
hjælpe andre Det er derfor 
vigtigt, at du får slappet af og 
kommer helt ned i gear, ellers 
vil det gå ud over dit helbred.  
 
 
 
Månedens råd: 
Det vil gøre dig godt at dyrke 
motion. 
 

Vægten: 24. september - 23. 
oktober 

Vægten har en tendens til at 
have høje ambitioner. Du vil 
derfor ikke komme nemt til 
ting, og du vil skulle arbejde 
hårdt for dine projekter. Du vil 
helst have alt planlagt ned til 
mindste detalje, men prøv at 
have det sjovt, så du ikke bli-
ver alt for alvorlig og seriøs.   
 
 
Månedens råd: 
Begynd på kreative projekter 

 
 
 
 
 

Skorpionen: 24. oktober - 23. 
november 

Skorpionen har en tendens til 
ikke at passe på sig selv. Det 
er derfor vigtigt for dig, at du 
har dine grundlæggende ting i 
orden, for at du kan fungere. 
Det er en god ide at ændre på 
gamle mønstre, som ikke fun-
gerer mere, og derved finder 
ud af, hvad du værdsætter og 
ønsker.  
 
 
Månedens råd: 
Skab en indre fred og balance. 
 

 
 
 
 
 
 

Skytten: 24. november - 21. 
december 

Skytten har en tendens til at 
føle sig begrænset og du vil 
derfor have svært ved at gøre 
det, du i virkeligheden ønsker. 
Det vil give dig mulighed for at 
kigge indad. Dog være op-
mærksom på, at det du ser, 
måske ikke er ønsket. Det er 
derfor vigtigt, at du finder din 
optimistiske side frem, da 
dette kan hjælpe dig. 
 
Månedens råd: 
Se efter muligheder og vær 
positiv. 

 
 
 
 
 
 
Stenbukken: 22. december - 

20. januar 
Stenbukken har en tendens til 
at blive stresset og bruge for 
meget unødig energi. Du har 
derfor brug for at trække vej-
ret dybt og finde ro. Du skal 
finde ud af, hvilke værdier der 
er vigtige for dig og bruge din 
tid og energi på dette. Det vil 
gøre dig mere kreativ, hvilket 
vil resultere i, at du nemmere 
vil nå dine mål.  
 
Månedens råd: 
Brug dine ressourcer fornuf-
tigt. 
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Gæt sangen ud fra linjen

Across 

3 "Hoppin' out the jet, Lears..." 

5 "I want you out of my head..." 

8       "Trapping like the narco, got dope like Pablo..." 

10     "Hold nu kæft, du' dejlig..." 

13 "I said, certified freak" 

14 "I did some wrongs, but i'm always right..." 

15 "700, three high fives..." 

18     "Brand new whip just hopped in.." 

20     "All she wanna do is party all night..." 

22 "Shawty's like a melody in my head..." 

23 "Har røget så meget cigar, jeg stinker af Maradona.." 

26 "I needed some shit with some bop in it..." 

27 "Get down girl, go 'head, get down..." 

28 "Min' løvehjerter på blokken.." 

30 "Ah, ro på, Ice kommer ind med fede sko på..." 

31 "Du Kim Kardashian-dejlig..." 

32 "Brown and white, like i got cunch..." 
33 "Du ved vi griner hele vejen til banken..." 

 
Down 

1 "Smokin' the zaza, it go straight to the māthā..." 

2 "I tell your girl to link me at the coffee shop..." 

4 "I try to make you stay, but your..." 

6 "Why you always in a mood?..." 

7 "They say you ain't wifey type..." 

9 "I like you 'cause you cut how i'm cut too..." 

11 "It go, right foot up, left foot slide..." 

12 "I don't know if i could ever go without..." 

16 "Sun is down, freezin' cold..." 

17 "Brand new Lamborghini, fuck a cop car..." 

19    "Jeg slapper dem, ta'r Louis task' og Gucci kicks fra 
dem..." 

21    "Poor up the whole damn seal, i'ma get lazy..." 

24 "My last made me feel like i would never try again..." 

25 "You ease my mind, you make everything feel fine..." 

29    "She's callin', i'm yawnin', she's jarrin', no stallin’..." 
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Der kommer en tid, hvor du hø-

rer englændere sige: ”We want 

to ”hygge” us”
Det danske ord ”hygge” er ved at blive kendt 

rundt omkring i verden, og mange lande vil 

snart begynde at bruge det, men hvordan vil 

mennesker fra andre kulturer og miljøer 

kunne hygge sig? Og hvordan kan det være at 

musik også er blevet en naturlig del af det at ” 

hygge sig”? 

 
Billede 2 Et billede, der viser en ”hyggelig” stemning. 

Hvorfor hygge? 

”Det er så hyggeligt.”  

”Ej, hvor hyggeligt.”  

”Vi skal nok hygge os.”  

”Hyg dig.” 

Hygge er et ord, som nogle af de meste kendte 

internationale nyhedsaviser en gang har for-

talt om. Aviser som The Guardian, New York 

Times og Le Monde har flere artikler om det 

specielle danske ord ”Hygge”. Ved I præcis, 

hvad ordet betyder? 

Mens Ordnet.dk forklarer ordet som ”Have 

det hyggeligt; opleve eller skabe en behagelig, 

tryg og afslappet atmosfære.”, kommenterer 

nogle danskere, at ordet hygge aldrig kan for-

klares med ord! ”Det er en stemning, der er 

forbundet med særlige følelser, som ord ikke 

kan beskrive.” sagde en ældre kvinde. Andre 

beskriver en hyggelig atmosfære som at være 

med venner, familie, eller elskede, hvor der er 

stearinlys på bordene sammen med blid mu-

sik, men det, der gør stemningen anderledes, 

er, at man kan sidde og snakke åbent og trygt 

om alt. Dette betyder imidlertid at man godt 

kan hygge sig alene. Man kan simpelthen 

sidde med en bog og kop kaffe, mens man hø-

rer noget musik. Efter en lang dag vil det være 

en god ide, at man har lidt tid med en god at-

mosfære omkring sig, hvor man har mulighe-

den for at slappe af og dermed hygge sig. 

 

Hygge med musik? 

Selvom ”Hygge” er et dansk ord og det er 

svært at oversætte det til andre sprog, så på 

den ene eller anden måde kan man sige, at alle 

mennesker, uanset hvor de kommer fra, har 

en slags oversættelse for ordet ”Hygge”, men 

det er ofte i situationer, hvor musik spiller en 

rolle.  

Eksempel på hygge er afslappende musik, fa-

milien sidder tæt, der er ild i brændeovnen og 

der drikkes varm chokolade. 
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Når man taler om hygge er det nærliggende at 

komme ind på musik. Guitaren er ofte ind-

begrebet af hygge. Det er det smukkeste in-

strument mennesket nogen sinde har lavet. 

Men hvor stammer den fra og hvor fik menne-

sket inspiration til at skabe det. 

Igennem mange generationer har man spillet 

musik for det var noget man gør for at tilføre 

stemning og liv og historier til de mennesker, 

der er sammen. I Mellemøsten var oud det pri-

mære instrument, hvor tjenere plejede at 

spille på den for sultanen, for at få ham til at 

slappe af efter en lang dag. Og det er på en 

måde, hvad man kalder ”Hygge” i dag. De hi-

storiske arkæologiske fund beviser, at oud går 

5.000 år tilbage. I det nordlige Syrien blev der 

fundet stenindskrifter, der repræsenterede 

kvinder, der spillede ouden.  

Derefter kom den ud af de østlige nationer og 

flyttede til Andalusien - Spanien i dag - og over 

Europa, og dens navn flyttede med. Og oud 

anses for at være en stamfader eller bedstefar 

til et moderne guitarinstrument. Men det me-

ste spændende er, at begge instrumenter bru-

ges, når man sidder sammen med familien og 

venner og synger, mens der spilles på oud el-

ler guitar.  

For at give læseren indtryk af hygge og musik 

med oud, så det kan være en god ide at høre 

på den irakiske musiker og oud-spiller Naseer 

Shamma, som er en af de bedste oud-spillere 

og et eksempel på at musik og hygge ofte hø-

rer sammen. Et godt forlag for læserne er en 

sang lavet af Nasser Shamma der hedder 

”From Assyria to Seville”, men det er vigtigt, at 

have en hyggelig atmosfære og lytte godt til 

melodien for at kunne forstå den arabiske 

hyggelige stemning. 

 

Linket til sangen: 

https://www.yotube.com/watch?v=WuwGfP

9JCz0  

  

Figur 1: Et billede der viser en mand med oud 

https://www.yotube.com/watch?v=WuwGfP9JCz0
https://www.yotube.com/watch?v=WuwGfP9JCz0
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GÆT EN ANSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et 

I 1969 startede jeg i 1.g på Hjørring Gymna-

sium. Der var dette tidspunkt en debat om, 

hvor det 4. universitet skulle bygges. I Roskilde 

eller Aalborg? I løbet af efteråret pegede pilen 

meget kraftigt mod Roskilde, hvilket gjorde os 

Nordjyske gymnasieelever rasende. Så̊ ra-

sende at det blev vedtaget at lave en stor de-

monstration foran Christiansborg. Vi 

skulle rive en skoledag ud af kalenderen og 

rejse samlet til København. Da det kom vores 

strenge rektor Brodersen (jeg ved ikke 

en gang hvad han hed til fornavn) for øre, tru-

ede han med alle mulige straffe herunder evt. 

bortvisning. Alligevel tog jeg, noget nervøs, 

sammen med stort resten af gymnasiet og de 

andre gymnasier i Nordjylland med tog til Kø-

benhavn, og gik i demonstration med mange 

hundrede gymnasieelever mod Christians-

borg, bevæbnet med klistermærker, som vi 

satte på alt på vores vej herunder politifolk og 

deres motorcykler. På slotspladsen skrå-

lede vi: NORDJYSK UNIVERSITET NU!  

Vi rejste tilbage med toget, og måtte fejre vo-

res kamp med øl i massevis og slagsange som 

f.eks. "Vi er ikke som de andre" af De 

Gyldne løver - vi kom trods alt fra Hjørring 

PS. RUC blev alligel 

bygget før AU. Men 

vi kæmpede - og 

jeg blev ikke bort-

vist. Vi var for 

mange - husk det!  

 

 

To 

Da jeg var barn, var mine morgener meget 

korte. Jeg blev vækket af min mor kl. 6.50 - jeg 

stod op, tog tøj på, spiste morgenmad og så 

skulle jeg cykle til skolebussen kl. 7.10. En 

morgen da jeg gik i 2. klasse og var 8 år gam-

mel, var jeg særligt træt, så det var først, da 

min mor havde kaldt på mig 4 gange, at jeg 

stod op, så mit program blev presset. Jeg cyk-

lede dog af sted og nåede bussen. Da jeg tog 

min jakke af, da jeg var kommet frem til sko-

len, opdagede jeg, at jeg stadig havde mit nat-

tøj med Peter Plys på... Jeg husker det som 

meget pinligt at være i skole en hel dag i nat-

tøj. Men jeg overlevede :-) 

 

Tre  

Hvilken ansat er 

ham den lille 

dreng til højre?  

 

  

Lær din lære bedre at kende 

Her er seks historier eller billeder 

fra de ansatte på BG. Gæt hvilken 

historie eller billede som passer på 

hvem. 

Valgmuligheder  

BJARNE 

CARSTEN 

LENE 

PER 

PERNILLE 

LASSE GRØNBORG  
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Fire 

I mine yngre år var jeg med min kæreste på 

interrail-tur gennem Europa. Med rygsæk og 

tandbørste og meget lidt penge på lommen, 

skulle vi ud for at se den store verden. På et 

tidspunkt blev nattoget gennem Schweiz 

standset i Bern på grund af togstrejke. Alle 

måtte forlade togvognen, og vi stod så på per-

ronen med en flok andre rejsende. Ventesalen 

var låst af, og der var hundekoldt, og gode råd 

var dyre, især da et hotelophold var for dyrt! 

Det var før mobilens tid, men det betød til 

gengæld, at der var opstillet en række temme-

lig store telefonbokse lige udenfor banegår-

den. Vi fik kantet vores rygsække ind og place-

rede os selv ovenpå, så var indgangen ligele-

des blokeret. Om det var os der var innova-

tive, ved jeg ikke, men kort efter var alle tele-

fonbokse på pladsen besat af rejselystne fry-

sende unge. 

 

Fem 

Det var i sommeren 1992, hvor der var EM i 

fodbold i Sverige, og Danmark havde vundet 

semifinalen og landet var på den anden 

ende. En kammerat og jeg stod aftenen før fi-

nalen og spillede lidt fodbold, da to mindre 

drenge kom forbi. De stod begge med åbne 

munde og gloede det bedste de havde lært. Til 

sidst sagde den ene af dem at hvor var det 

bare en god kamp du spillede forleden. Jeg 

troede at de mente weekendens kamp for 

Skalborg og takkede dem. Den ene af dren-

gene spurgte så hvorfor jeg var i Danmark, når 

jeg skulle spille fodbold aftenen efter i Sverige, 

mens den anden spurgte om de måtte få min 

autograf. Hvilket de da gerne måtte, men jeg 

kunne ikke lige se hvad de ville med 

den🤔 Hvortil de svarede i kor, men du er jo 

Peter Schmeichel… 

Her måtte jeg desværre skuffe dem og sige at 

jeg altså ikke var Peter Schmeichel, hvilket de 

ikke ville tro på.  Først da det var min tur til at 

stå på mål og de kunne se hvor håbløs jeg var 

til det, troede de på mig, hvorefter de sluk-

ørede smuttede hjem.  

 
 

Seks  

Billedet er fra den dag, 

jeg blev student - jeg 

havde været oppe i hi-

storie (ved Erik Bais-

gaard!). Det er sjovt at 

se, at studenter-tradi-

tionerne næsten er de 

samme som nu! 

Bjarne - et, Lene - to, Per - tre, Carsten - fire, Lasse Grønborg - fem, Pernille - seks. 
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Sporten 
VM i håndbold i Egypten 

På trods af et fantastisk VM for 2 år siden, går 

Danmark ikke ind til VM i Egypten som favorit-

ter. Danmark går nemlig svækket ind til VM i 

Egypten. Stjerner som Rasmus Lauge, og Hen-

rik toft bliver ikke en del af Danmarks VM-

trup.  

Der er dog ting at glæde sig over som dansk 

fan. Eksperter mener at Danmark har fået en 

“drømmelodtrækning”. Gruppen består af 

Danmark, Argentina, Bahrain og Den demo-

kratiske republik Congo. 

Den danske Landstræner var bestemt heller 

ikke utilfreds med lodtrækningen. 

 

- Jeg tør godt sige, at vi ikke har været uhel-

dige. Det er en god mulighed for at komme 

godt ind i turneringen – specielt, hvis vi har Ar-

gentina i den sidste kamp, siger Nikolaj Jacob-

sen og fortsætter: 

 

- Vi kan godt tage guldmedaljerne igen, men 

det er der også andre, der kan. Vi vil være et 

af de hold, der bliver snakket om, Udtalte Den 

danske landstræner til tv2 sport  

 

Danmark blev ramt af corona, for første gang 

siden januar, hvor landsholdssamlingen star-

tede. GOG-fløjspilleren Emil Jakobsen blev te-

stet positiv for Corona, og blev derfor sendt i 

isolation. Det samme blev værelseskammera-

ten Morten Olsen.  

 

Dansk Håndbold Forbund (DHF) og det inter-

nationale håndboldforbund (IHF) meddelte: 

- Han får ikke lov til at spille aftenens kamp  

 

 

 

 

mod Bahrain. Hans værelseskammerat skal af-

levere en negativ test, før han kan få lov til at 

spille kampen og deltage i turneringen, skriver 

IHF. 

Efter flere dage i isolation, blev Emil Jakobsen 

genforenet med holdkammeraterne. Det ne-

gative testresultat betød nemlig at Emil Jakob-

sen blev spillerberettiget og kun derfor træde 

ind i kamp truppen til kampen imod Qatar. 

I Kairo sad der 20 håbefulde håndboldspillere 

med dansk pas. Alle ønsker at komme i kamp 

i Danmarks åbningskamp imod Bahrain. 

Landstræneren Nikolaj Jakobsen, vidste alle-

rede hvilke fire han kommer til at skuffe. 

” - De kommer til at vide det senere i dag. Nu 

skal vi lige træne – og folk skal træne ordent-

ligt – og så vil der komme en besked senere, 

siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 SPORT torsdag 

formiddag.  

 

Meddelelse fra redaktionen: Artiklen er selv-

følgelig skrevet før de danske håndboldherrer 

hev trofæet med tilbage til gode gamle Dan-

mark, som forsvarende verdensmestre. Dan-

mark skrives i håndbold historiebøgerne med 

denne sejr, da det kun er sket meget få gange, 

at et land har forsvaret titlen som verdensme-

stre.  
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Martin Braithwaite i Barcelona  

I de her Corona-tider er professionel sport 

nærmest det eneste, der bliver holdt i gang, 

derfor vil vi gerne give en opdatering på, hvor-

dan fodboldlandskabet udvikler sig. Lige nu 

ligger der meget fokus på den dansk angriber 

Martin Braithwaite. Mange er tvivl om Braith-

waite kommer til at spille sæsonen færdig 

med FC-Barcelona? 

Martin Christensen Braithwaite er en 29-årige 

dansk fodboldspiller, som spiller i den spanske 

liga for storklubben FC-Barcelona og for det 

danske landshold.  

Braithwaite har spillet for 7 forskellige hold 

igennem sin karriere. Efter hans flotte præsta-

tion i Esbjerg Fb og den danske pokalturnering 

fik han i sin 22-årige fødselsdag debut på det 

danske fodboldlandshold. Mange europæiske 

klubber blevet derfor mere interesseret i ham. 

Braithwaite sluttede sig til CD Leganés fra 

spanske La Liga i begyndelsen af januar 2019 i 

en låneaftale indtil slutningen af sæsonen.  

Den 20. Jan 2019 fik Braithwaite afsluttet li-

gaen med fire mål i 19 ligakampe. Mange 

spanske hold begyndte at få øje på ham. Den 

20. feb. 2020 betalte FC Barcelona opsigelses-

klausul på 18 millioner euro og fik underskre-

vet en fire-og-et-halvårlig kontrakt med 

Braithwaite. Barcelona fik en undtagelse i 

nødstilfælde for at underskrive en kontrakt 

med ham uden for et transfervindue pga. Ou-

smane Dembeles langvarige skade.  

Braithwaite havde en fin start i Barcelona, 

hvor han startede som en bænkspiller i de før-

ste kampe. Braithwaite spillede i de sidste 20-

30 minutter af kampene. Han blev involveret i 

nogle af målene, og det blev han ved med i ca. 

2-3 måneder. Den 13. juni scorede hans sit før-

ste mål, og den 24. nov. scorede han sine to 

første mål i UEFA Champions League.   

Braithwaite udviser seriøsitet til træningen, og 

var blandt de bedste spiller i form efter Cor 

ona-pausen og det gjorde, at han blev til en 

fast spiller i Barcelonas startopstilling.  

I november var det ikke kun kampens resulta-

ter, der var skuffende for Barcelona, Braith-

waite begyndte at falde i niveau. Der kan hel-

ler ikke forventes, at alle kampe skal være på 

højeste niveau, Men flere statistikker har vist, 

at Braithwaites indsats i kampene slet ikke kan 

sammenlignes med hans klubkammerater. 

Hans deltagelse i kampene har ikke givet stor 

opmærksomhed, og som ender ofte med at 

være en anonym spiller på banen. 

Braithwaite har i dag fået rigtig meget spille-

tid, men desværre har han ikke nået de for-

ventninger som er stillet til ham fra den cata-

lanske klub og fra klubbens fans selv. Derfor er 

der opstod flere spekulationer om danskeren 

skal fortsætte i klubben til enden af sæsonen. 

Den debat er åben igen, fordi Bárcas angriber 

Ousmane Dembele ikke er skadet længere, og 

han er en meget effektiv og talentful spiller. 

Klubben har undervejs foreslået om Braith-

waite skulle skifte til den engelsk Premier Lea-

gue, de spekulationer opstod i slutning af sid-

ste år, og lige nu står alle spekulationer stille.   

I et interview bliver Braithwaite spurgt om si-

tuationen i klubben, og om hvordan det ser ud 

i fremtiden, han oplyser at “Jeg forlader ikke 

Barca”.  Braithwaite fortæller også, at han er 



  

 

Side 23 af 28 

 

 

meget glad for klubben og har et meget godt 

samarbejde med de andre spillere i klubben. 

Dermed siger han, at han kommer til at spille 

sæsonen færdig, og at han glæder sig til at 

samle flere titler til klubben. 

Mange eksperter mener, at Braithwaite får 

ikke den rigtige succes i FC Barcelona, og at 

han er der kun i denne her periode, indtil de 

økonomiske problemer for klubben og Corona 

er overstået. Klubben har sammen med træ-

neren Ronald Koeman været i gang med at 

kigge efter ny angribe spiller, såsom den hol-

landske angriber Memphis Depay, som har i 

lang tid været favorit. Braithwaite oplyser i et 

interview, at han er glad for at klubben er i 

gang med at kigge efter nye spiller, fordi Bar-

celona er også en stor klub og har altid bruge 

for nye spillere.  

På den anden side mener mange eksperter, at 

han er en udmærket spiller, hvor han til tider 

sammenlignes med topspilleren Griezmann. 

Griezmann er en af verdens bedste angrebs-

spillere, og siden hans ankomst til Barca har 

han vist et bundniveau. Udover det har Griez-

mann haft svært med at spille sammen med 

Barca-spillerne. Derfor sammenligner man 

Braithwaite med Griezmann. Braithwaite 

fremviser en god indsats fra sin side og det 

hårde arbejde gør sit præg på banen, hvor han 

efterhånden scorer i hver anden kamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferrygter  

Januars transfervindue er perioden man, som 

fodboldklub kan handle med spillere. Reelt set 

kan der købes spillere året rundt, men det er 

først i transfervinduet spilleren kan skifte 

klub. I løbet af en sæson er der to transfervin-

duer i henholdsvis sommeren, som varer 12 

uger, og i vinterpausen som varer hele januar.                                                                                                                                            

Oftest er det først i transfervinduet klubberne 

for alvor handler spillerne ind, og det er også 

her, man er mere villig til at sælge profiler for 

så at kunne forstærke sig i samme vindue. 

Mange spillere rygtes til adskillige klubber og 

visse rygter formår ikke at til, at blive til en re-

alitet. 

 

Christian Eriksen til PSG?  

Den danske landsholdsstjerne rygtes til den 

franske storklub i Paris. Eriksen spiller i øjeblik-

ket for Inter i Italien, hvor han ikke er blevet 

budt på meget spilletid. Rygterne kommer 

især af at Eriksens gamle træner fra Totten-

ham, Mauricio Pochettino er blevet ansat. Han 

skulle angiveligt være interesseret i at hente 

uønskede Christian Eriksen i Inter til den fran-

ske storklub. 

Hollandsk Liverpool-spiller rygtes væk   

Midtbanespilleren Gini Wijnaldum rygtes væk 

til Barcelona. Med mindre end et år tilbage af 

sin kontrakt, ligner det et farvel. Det kommer 
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af at Wijnaldum sammen med klubben ikke 

har kunnet blive enige om kontraktforhandlin-

gerne. Barcelona og træneren Ronald Koeman 

holder øje med situationen. Den nye Barca-

træner Ronald Koeman kender udover uenig-

heder omkring kontraktforhandlinger, Gini 

Wijnaldum fra det hollandske landshold.  

 

Serie A-klub jagter AaB-spiller 

Den italienske klub Sampdoria er interesseret 

i at hente talentet Lukas Klitten. Venstre-

backen har ikke formået at spille sig ind i start-

opstilling i den nordjyske klub, hvor det er ble-

vet til 8 kampe i den igangværende Superliga. 

Klitten har alligevel vækket interesse i en klub, 

der i forvejen har en dansker på kontrakt nem-

lig Mikkel Damsgaard som i sommeren kom 

fra FC Nordsjælland.  

Martin Ødegaard rykker til Arsenal 

Mange rygter siger at Martin Ødegaard fra 

Real Madrid højst sandsynligt tager til Arsenal 

i England. Der er ikke tale om et køb, men det 

forventes at Madrid-spilleren lejes ud resten 

af sæsonen.    
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Skader det mere end det gav-

ner? 
Jorden har snart drejet en hel omgang rundt 

om solen, siden vi første gang satte vores liv 

på pause. Gymnasielivet indebæ-

rer mange hårde ting; bunkevis af afleverin-

ger, lektier til ud på natten og uende-

lig lange skoledag. Men vi levede livet samti-

dig. I weekenden var der nemlig tid til fester, 

druk og tid med ens bedste venner. Denne tid 

føles meget langt væk. I stedet kæmper vi for 

overlevelse, alle hver for sig, hjemme på væ-

relserne, for at redde verden. Vi afsoner lige 

nu en Coronatid, som ingen ende har, sådan 

kan det i hvert fald føles. Det er ikke længere 

festerne og alkoholen, vi savner. Vi sav-

ner helt grundlæggende ting, som at se vo-

res venner og klassekammerater, at mødes og 

snakke om ligegyldige ting, som ikke omhand-

ler Corona.    

2021 var det længe ventede år. 2020 var ikke 

kun præget af Corona, men også af skuffelser, 

aflysninger og ensomhed. Derfor skulle 2021 

være en ny start, som umuligt kunne være 

værre end 2020. Dog ramte skuffelsen endnu 

engang og i 2021 starter året med en nedluk-

ning. Det føltes som at gå 10 skridt tilbage og 

det seneste års anstrengelser var 

spildte. Selvom smittetallene falder og vacci-

nerne er påbegyndt, så synes jeg alligevel, det 

er svært at se frem til ting. Alle de aftaler, fe-

ster og sociale arrangementer, jeg havde glæ-

det mig til i 2020, blev aflyst. Jeg er blevet 

skuffet så meget i 2020, at jeg snart 

ikke kan blive ved med at bevare 

troen og håbet. Hvad er formålet egentlig 

med alle de restriktioner og ensomheden, hvis 

smittetallene alligevel bare stiger?  

Ensomheden har ramt hele Danmark, som en 

steppebrand. Mere end 40% af de unge føler 

sig ensomme og dette kan være svært at ku-

rere i denne tid. Selvom det er nemt at skrive 

med sine venner over de sociale medier, så er-

statter det aldrig længslen efter en kram-

mer eller en rigtig snak ansigt til ansigt. Derfor 

er denne tid også ekstra svær. Folketinget, 

skolerne og facebookbrugere kæmper alle en 

ihærdig kamp for at bevare positiviteten, men 

gode råd er dyre. Alt vi kan gøre er at blive 

hjemme og afsone, men er den evige venten 

det hele værd? Vinder vi i sidste ende, ved at 

blive hjemme og holde skak med krisen, el-

ler nedbryder stressen, ensomheden og de-

pressionen den danske befolkning in-

den? Dette er et spørgsmål, der kan få mig til 

at overveje, om det gavner mere end det ska-

der.  

I marts måned var det hele nyt og ens “drøm” 

om at kunne gå i skole iført nattøj var op-

fyldt. Selvom det efter ganske kort tid blev 

frustrerende at være hjemme hele dagen, så 

var motivationen i top. Vi blev fortalt, at hvis 

vi blev hjemme, så ville landet snart åbne. Ti-

den gik og vi har nu snart levet et år med re-

striktioner og stræben efter en normal hver-

dag er for længst opgivet. Dagene ligner efter-

hånden hinanden så meget, at klimaks på 

ugen er en vagt på arbejdet.  
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Inden Corona var fredagsvagterne en afstraf-

felse, men nu er de vagter i høj 

kurs, for så har man noget at se frem til i slut-

ningen af ugen.   

Hverdagen er en test for hele den danske be-

folkning og hele verden. Alle er presset til 

det yderste; lærerne, sygeplejerskerne, de 

gamle, de unge og resten af landets sam-

fundsgrupper. Selvom det er ved at være 

umuligt at forstille sig en anden side af dette 

mareridt, så ved vi fra alle kriser, de fortsæt-

ter ikke i uendelighed. Selvom det ikke er med 

negativitet, vi kommer igennem udfordrin-

ger, kan det stadig være nødvendigt at 

komme ud med frustrationerne. Jeg har svært 

ved at se det positive indimellem og føler tit, 

at jeg står alene midt i alt kaosset. De sociale 

medier er ofte med til at vise en anden virke-

lighed. Når de offentlige platforme fyldes med 

positive coronavibes og overskudsenergi efter 

hjemmeundervisning, er misundelsen bemær-

kelsesværdig. Jeg sidder tilbage og fø-

ler mig snydt af en positiv oplevelse.   

Corona har været der i lang tid efterhånden. I 

stedet for at sætte sig og give op, 

kan vi tage os sammen og lære at leve med 

den nye hverdag. Dette vil dog være nem-

mere, hvis ikke vi blev ved med at 

få ”hvis’er”... Hvis nu vi bliver hjemme.... Hvis 

nu vi aflyser... Hvis vi nu lige holder ud.... Men 

hvad, hvis vi aldrig åbner op igen? Uvidenhe-

den om fremtiden er svært. Vi mennesker el-

sker at planlægge og have noget at se frem til, 

dette har Corona taget fra os. En ting, som vi 

derfor instinktivt har lært er, at livet på ingen 

måde, er som vi regnede med. Vi kan ikke an-

det end at tage en dag ad gangen. Der er intet 

rigtigt facit på, hvordan vi skal håndtere 

denne slidsomme tid, men en af muligheder 

kunne være at lære af de udfordringer livet 

byder. Gymnasietiden, er den tid, hvor vi ud-

vikler os allermest og lærer at stå imod nogle 

af livets udfordringer. Vi har lært mange vig-

tige ting under Corona, både negative og posi-

tive, som vi vil huske resten af livet. Jeg våg-

ner op hver dag med en følelse af at være hel-

dig over at bo i et land, hvor vores velfærds-

samfund fungerer og aldrig giver op.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Side 27 af 28 

 

 

Året der gik på BG
 

Det forgange år her på skolen var ikke just 

præget af spændende sager og aktiviteter, og 

derfor var det også en mindre udfordring at 

finde noget at skrive om i denne udgave af avi-

sen. 

Vi har her givet vores bedste bud på det for-

gange års mest sindsoprivende skolerelate-

rede ting.  

Januar måned bød blandt andet på, at davæ-

rende vice-rektor Thomas Svane opsagde sin 

stilling til fordel for en stilling som rektor i Fre-

derikshavn. 

 

Februar var måneden, hvor vejrguden Peter 

Tanev gæstede BG, der skabte vildt postyr på 

matriklen, da han informerede om klimaets 

udvikling. 

I marts måned ramte corona Danmark, og det 

endte med en hjemsendelse af bl.a. gymnasie-

elever. De første par uger, var nu meget rolige, 

og der var god tid til at slappe af. 

 

April. Her skete der ikke voldsomt meget, der 

er værd at fortælle om. 

 

Efter en 11 ugers lang hjemsendelse, blev sko-

len endelig åbnet op igen i maj, og mange fik 

en velkomstgave med et par dejlige prøver. 

 

I juni bragede studentervognene derudaf for 

afgangsklasserne, mens resten af skolen-

kunne se frem til en velfortjent ferie.  

 

 

 

Juli var en meget rolig måned af gode grunde, 

og her blev en velfortjent ferie afholdt. 

I august stod den på modtagelse af nye elever 

og en start igen efter en alt for kort sommer-

ferie. 

September måned stod på modtagelsen af en 

ny elev, Hr. Corona, der på ingen tid fik gjort 

et stort navn ud af sig selv. 

I oktober blev kravet om brug af mundbind 

indført, for både elever og lærere indført. 

November måned bød på det største masse-

mord i Danmark. En aflivning af de ellers så 

søde mink. Og ja, Nordjylland blev selvfølgelig 

også lukket ned. 

December kørte derudaf, indtil vi blev sendt 

på juleferie med endnu en hjemsendelse. Alt i 

alt har det været et meget trivielt år, der for 

mange klasser har betydet aflyste studieture 

og meget andet. Vi håber selvfølgelig på, at 

tingene snart ændrer sig, og den normale 

hverdag snart gør sit indtog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Side 28 af 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


