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redaktørerne 
 
Her får I årets første udgave af BLANK! Det har været lidt længe tid undervejs, men 
det er jo kun i rigtig BLANK-stil. Som følge af disse forunderlige tider, hvor vi alle er 
hjemme og egentlig godt kan kede os, er der masser af tid til at sætte sig ned og nyde 
denne spændende udgave af BLANK. Der er lidt af hvert i bladet - alt fra den berømte 
Allans Afdeling til Madhjørnet til diskuterende artikler om diverse emner. Så find 
læsebrillerne frem og sæt dig endelig godt til rette! 
 
På vegne af redaktionen: 
 
 

God læselyst! 
 

Charlotte Rackham Håkansson, 2.a, chefredaktør og korrekturlæser 
Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a, chefredaktør og layouter 
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Redaktionen 
 
 
 
 

Charlotte Rackham Håkansson, 2.a, chefredaktør og korrekturlæser 

Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a, chefredaktør og layouter 

Kirstine Skovrider Koch, 2.ey, layouter 

 

 

Emma Katrine Krapalis Mortensen, 3.x 

Frederik Bach Daasbjerg, 2.x 

Juliane Greve Hartmann, 3.x 

Magnus Handberg Alstrup, 3.x 

Nikolaj Rossander Kristensen, 3.x 

Thomas Tapaswi Steensen, 3.b 
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1 
 

1 Sundhedsstyrelsen. (13. marts 2020). Beskyt dig selv og andre. https://www.sst.dk/corona  
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frygtens mange ansigter 
 

Af Frederik back Daasbjerg, 2.x 
  
 

På opfordring af BLANK’s chefredaktører er jeres yndlingsskribent tilbage med nyt, 
helligt skrift. I denne artikel skal det dog ikke handle om pandekager, og hvordan de 
er katastrofalt dårlige til at gøre deres eneste arbejde (jeg står ved min holdning). Nej, 
det skal handle om noget helt andet: Frygt. 
Frygt kan være rigtig mange ting, det kan være alt fra frygten for edderkopper til killer 
clowns, frygten for farven hvid (leukofobi, den er god nok), at blive afvist af dit crush 
eller frygten for en dag at stå op og ikke kunne mærke dine ben, fordi de sover meget 
tungt, hvilket betyder, at du misser din første bus, at du så derefter kigger på rejseplanen 
54 gange, kun for at kigge forkert ved tidspunktet for bussens ankomst alle 54 gange 
og også misse dén bus. Det kan være svært og meget stressende at leve med frygt, og 
hvis det er en hverdagsting, man er bange for, kan det tage fokus fra andre vigtige ting. 
Frygt kan tage over og være årsag til ringere livskvalitet - men kan også være fantastisk. 
Hvornår føler man sig mest i live? Er det, når man afleverer en aflevering ét minut 
senere end tidsfristen? Er det, når man lige snupper to smagsprøver i Meny, selvom der 
står et skilt, der klart signalerer, at du kun må tage én? Det kan det være for nogle, men 
for andre (folk fra ghettoen) er det hverdagskost i livet som semi-kriminel. Men for 
dem, hvor det får adrenalinen til at pumpe i kroppen, er der muligvis en grund: frygten 
for at blive opdaget. Frygten.  
Den kan få os til at føle os i live, hvis vi bruger den rigtigt. Hvis vi er bange for noget, 
hvorfor så ikke sætte os selv i en situation, hvor vi ser frygten i øjnene? I situationen 
er det måske ikke så fedt, fordi din frygt bliver sat på prøve, men i tiden efter kan du 
mærke en forskel. Det er en irrationel frygt, som du er kommet af med, og du har 
oplevet et fantastisk øjeblik, som du kan se tilbage på som en sejr. Jeg siger ikke, at du 
skal droppe skolen for at tage til Australien, fordi du skal bungy-jumpe. Det kan sagtens 
være ting, du måske ikke tænker over; bare noget, du ikke plejer at gøre som det at 
starte en samtale med en tilfældig person på gaden. Det er muligvis meget akavet i 
starten, men det kunne blive et fremtidigt venskab. Eller at tage en dukkert i Limfjorden 
i februar - det er nok pissekoldt, men så har du dén historie, som du kan dele med dine 
venner. Sæt dig nogle mål for 2020, hvis du ikke allerede har gjort det, og uanset hvor 
mærkelige de lyder, så prøv det! Hvad er der at tabe? Der kommer garanteret en 
oplevelse ud af det. 
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I denne tid, hvor vi alle går hjemme og nyder alle de ekstra, daglige afleveringer, som 
vores kære lærere tror, vi har tid til, kan det måske være brugbart med noget andet 
fornuftigt at give sig til. Hvorfor ikke give hjernen et pusterum og læse om – måske 
endda lave – lidt lækker mad, som hele familien kan få glæde af? 
I BLANK har vi skrevet en anderledes madartikel omhandlende rosiner og sammen-
fattet tre skønne opskrifter (selvom fastelavnsbollerne nok er lidt forsinkede, men 
hvem har på den anden side nogensinde haft noget imod en fastelavnsbolle? Og der er 
chokolade i!!!) 
Billederne ser måske ikke helt professionelle ud, men jeg lover, at alt smager ganske 
fortrinligt. Der er jo chokolade i to ud af tre ting! Og til den sidste ret samt artiklen kan 
man naturligvis bare spise chokoladen, mens man kokkererer. 
 
Vi ønsker jer en god bagelyst, og husk at vaske hænder, før I går i gang med jeres 
kreationer! 
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Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 

 
På trods af, at de snegle, jeg formåede at kreere, ikke just ligner kanelsnegle, smagte 
de henrivende! Disse snegle er opgraderede fra den klassiske kanelsnegl til en snegl, 
der har chokolade både indeni og ovenpå - og gør chokolade ikke bare alt liiige lidt 
bedre? 
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Ingredienser - dej: 
• 2½ dl letmælk 
• 25 g gær 
• 1 æg 
• ½ tsk. groft salt 
• 5o g sukker 
• 25 g smør 
• 400 g hvedemel 

 
Ingredienser - fyld: 

• 150 g blødt smør 
• 175 g brun farin 
• 2 spsk. kanel 
• 250 g mørk chokolade 
• 1 æg 

 
Fremgangsmåde: 

• Lun mælken til lillefinger-
temperatur og opløs gæren 
deri, 

• Smelt smør og lad det køle af, 
• Rør æg, salt, sukker, smeltet smør og blandingen af mælk og gær sammen, 
• Rør melet i og ælt dejen let - den er ret klistret, så brug en røremaskine, 
• Lad dejen hæve et lunt sted i 1 time, 
• Forbered nu fyldet: Rør smør, brun farin og kanel sammen, 
• Hak 150 g mørk chokolade groft, 
• Drys mel på bordet, hæld dejen ud på bordet og rul den ud til et stort rektangel, 
• Smør fyldet helt ud til kanterne på dejen, 
• Drys den hakkede chokolade ud over dejen, 
• Rul dejen sammen til en pølse på den lange led og skær 12 skiver, 
• Læg skiverne på en bradepande og lad dem efterhæve i 30 minutter, 
• Pensl sneglene med et sammenpisket æg og bag dem i ovnen ved 200°C i 15 

minutter, 
• Smelt de resterende 100 g mørk chokolade, mens sneglene køler af, 
• Pynt sneglene med den smeltede chokolade - og voilà! Byd nu din familie på 

lækre kanelsnegle med chokolade (eller spis dem selv - vi dømmer ikke) 
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Af Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a 

 
Hvis valget stod mellem en rosinbolle og en chokoladebolle, ville de fleste helt klart 
vælge chokoladebollen. Valget er jo åbenlyst, fordi der ikke rigtigt er tale om et reelt 
valg. Rosinboller er ikke noget, man burde spise… det kvalificerer sig jo næsten til at 
være et dumt spørgsmål. Hvis du derimod spørger din mor, far eller bedsteforældre, vil 
de sandsynligvis vælge rosinbollen og sige, at der ikke er noget bedre end en bolle med 
rosiner i (ingen disrespect, men det er simpelthen for klamt). Rosiner hører ikke til i 
brød, og da slet ikke i en kage for den sags skyld!  
Men hvem har også opfundet at putte små, tørrede vindruer i brød? De har sikkert tænkt 
(efter at være blevet høj på gammel frugt): “Uha, lad vindruerne ligge, så de kan blive 
til indtørrede små kaninlorte, hvorefter vi kan putte dem i brødet!” For det lyder jo også 
som en fin ide, ikke? Nej, det gør det ihvertfald ikke, vil jeg lige hilse og sige! Jeg kan 
ikke understrege nok, at brød med rosiner i er uacceptabelt. Det er bare forkert på så 
mange niveauer!  

 
Der er simpelthen ikke noget værre end at sætte tænderne i en blød, lækker chokolade-
bolle - blot for at finde ud af, at det er en rosinbolle. Hvad kan der gøres? Svaret er 
“INTET”. Resten af dagen er basically ødelagt, fordi du med stor glæde havde set frem 
til at smage kombinationen af brød og chokolade. Det kan du dog glemme alt om. Der 
er for mange rosiner i rosinbollen til, at man gider at bruge energi på at pille dem ud, 
så man endelig kan nyde en helt almindelig bolle, der dog nok ville ende op som et 
hullet brød. “Græd ikke over spildt mælk”, siger de, men at græde over en bolle, der 
kunne have været en fantastisk chokoladebolle, skader vel ikke. I betragtning af, at din 
dag lige er blevet ødelagt, er det okay.  

 
I al denne artikels seriøse alvor vil jeg lige understrege, at dette ikke er en hate-artikel 
omhandlende rosiner (i kage eller brød), men selvfølgelig kan du tage det med et gran 
salt. Uanset hvad end min holdning til emnet er, så vil folk fortsat putte rosiner i de 
brød og kager, de bager, hvilket bare er trist. Derfor følte jeg, at det er min pligt at 
komme med et sidste opråb til en verden, der stadig ser ud til at acceptere rosiner i brød. 
Bare nej! Nogle ville endda sammenligne det med konceptet “ananas på pizza”. Måske 
vil det en dag sive ind… Det vil kun fremtiden vise.  
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Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 
  

Fastelavn er måske overstået, men en fastelavnsbolle kan altid spises, så derfor får I nu 
en opskrift på helt klassiske fastelavnsboller. Da jeg skulle lave dem, fejlede jeg dog 
ubetydeligt lidt med opskriftens oprindelige creme, så den ikke var i nærheden af noget 
spiseligt - så nu har jeg erstattet den del med en anden vaniljecreme. Chokolade gør jo 
alting bedre, så det tilføjede jeg selvfølgelig også, nu jeg alligevel freestylede lidt. 
 
Ingredienser - dej: 

• 200 g smør 
• 1½ dl mælk 
• 50 g gær 
• 350 g hvedemel 
• 1 knsp groft salt 
• 1 spsk sukker 
• 1 æg 

 
Ingredienser - creme: 

• 1 æg 
• 2 spsk sukker 
• 1 spsk hvedemel 
• 1 tsk vaniljesukker 
• ¼ liter mælk 
• 100 g mørk choko-

lade 
 

Fremgangsmåde: 
• Smelt smør, hæld 

mælken i og opløs 
gæren i blandingen, 

• Tilsæt de resterende 
ingredienser, rør dejen sammen, til den er lind og lad den hæve i 30 minutter, 
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• Lav cremen i mellemtiden: Pisk æg, sukker, hvedemel og vaniljesukker sam-
men, 

• Bring mælken i kog og hæld den i æggemassen under piskning, 
• Hæld det hele tilbage i gryden og bring cremen i kog under omrøring, 
• Hak chokoladen groft, 
• Drys mel på bordet, hæld dejen ud derpå og rul dejen ud til en firkant, 
• Skær firkanten ud i 16 mindre firkanter og kom en klat creme på hver, 
• Læg lidt hakket chokolade på hver firkant, 
• Bøj spidserne af firkanterne ind mod midten og klem godt sammen, så cremen 

er inde i bollerne, 
• Læg bollerne med sammenføjningerne nedad på en bageplade og lad dem 

efterhæve i 20 minutter, 
• Bag dem ved 200°C i 20 minutter, 
• Rør eventuelt en glasur sammen af flormelis, kakao og vand og pynt de afkølede 

boller med glasuren. Ta-da! En opdateret fastelavnsbolle er nu klar til at blive 
spist - og de er gode! 
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Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 
 
Der findes et utal af forskellige opskrifter på wokretter, og dette var en, vi faldt over 
ved et tilfælde og måtte prøve. Grøntsagerne er vejledende - brug endelig dem, du kan 
finde i grøntsagsskuffen derhjemme. Denne wokret er super nem at lave, og så gør det 
heller ikke noget, at den også er sund - bon appétit! 
 
Ingredienser: 

• 1 spsk. kokosolie 
• 1 fed hvidløg 
• 1 spsk. finthakket ingefær 
• 400 g hakket oksekød 
• 300 g hvidkål 
• 1 dl hoisinsauce 
• 3 spsk. soja 
• 2 spsk. sesamfrø 
• 2 spsk. sesamolie 
• 250 g woknudler 
• 1 bdt. forårsløg 
• 1 bakke bønnespirer 

 
Fremgangsmåde: 

• Varm kokosolien i en wok, 
• Hak hvidløg og ingefær og steg det i et halvt minut, 
• Tilsæt oksekød og steg det, indtil det begynder at brune, 
• Snit hvidkålen, 
• Tilsæt hvidkål, hoisinsauce, soja, sesamfrø og sesamolie til wokken og steg i 

fem minutter, 
• Kog nudlerne, hæld vandet fra og tilsæt dem til wokken, 
• Tilsæt fintsnittede forårsløg og bønnespirer, 
• Vend hele retten samme og servér! 
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Er det bare mig, 
eller ligner det… 

  
Af Frederik back Daasbjerg, 2.x 

  

Har du nogensinde haft følelsen af, at noget, du gør eller siger, har indflydelse på noget, 
der sker et helt andet sted i verden? Eksempelvis at du siger: ”Jeg holder med hold A,” 
hvorefter hold A går hen og taber. Selvom du godt ved, at der ikke er nogen jordisk 
chance for, at din udtalelse kan påvirke et resultat, får du stadig fornemmelsen af, at 
der er en sammenhæng. Lyder det bekendt? Svaret på dine kvaler og bekymrede tanker 
er her. Det er et psykologisk fænomen, der hedder apophenia. 
Den specifikke definition af apophenia er ifølge Merriam-Webster; ”tendensen til at se 
en sammenhæng eller meningsfuld betydning mellem urelaterede eller tilfældige ting.” 
Jeg vil gerne have lov til at give et eksempel. For ikke særlig længe siden sad jeg og så 
håndbold. Det var EM-finalen, hvilket nok giver et godt billede af, hvornår det var. 
Spanien mod Kroatien. De spiller rimelig lige mod hinanden; det er en intens og 
spændende kamp. Uret tikker, tiden er ved at rinde ud. Med halvandet minut igen har 
Spanien bolden, det står 20-20, og kampen er på sit højeste. Der bliver fløjtet frikast, 
og kampen er på pause i et par sekunder, hvilket er lige præcis nok tid til, at jeg bliver 
tildelt spørgsmålet: ”Hvem holder du med?” 
Uden at tænke videre over det siger jeg ”Kroatien”, fordi det var sandheden. Jeg tænkte 
naturligvis ikke over de konsekvenser for udfaldet af kampen, denne udtalelse kunne 
have, før lige efter, at ordet var trillet over mine læberne. Og ganske rigtigt. Som med 
et tryk på en knap, et hiv i et håndtag, holder Kroatien naturligvis helt op med at spille 
håndbold. Spanien spiller sig fornuftigt ind mellem kæderne og får et straffekast, som 
bliver udnyttet. 21-20 til Spanien. Kroaterne er dog fornuftige, der er stadig tid til et 
mål, de skal bare spille roligt og ikke stresse. 
Blot fem sekunder efter spillets igangsættelse vælger en kroater at tage ni skridt med 
bolden - velvidende, at man kun må tage tre. Spanien får bolden og løber ned og scorer. 
22-20 til Spanien. Spanien har på lige omkring et minut sikret sig EM-guldet i en kamp, 
der ellers var meget tæt og nemt kunne være gået i forlænget spilletid. Naturligt stillede 
jeg mig selv spørgsmålet: Har jeg lige fået Kroatien til at tabe EM? Selvfølgelig er jeg 
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klar over, at mine udtalelser et fuldstændig ligegyldigt sted i Europa ikke kan have 
nogen som helst virkning et andet fuldstændig ligegyldigt sted i Europa. Men tænk 
over det - det er et utroligt tilfælde. 
Hvad er årsagen til apophenia? 
Apophenia er en fejl i vores 
opfattelse. I al den tid, levende 
væsner har været til, har de benyttet 
sig af evnen til at kunne genkende 
sammenhænge. Den er blevet 
opbygget gennem mange års 
evolution (hvis man altså tror på den 
slags). Evnen blev brugt til at finde 
mad og beskytte sig mod rovdyr, da 
det har vist sig at være rimelig vitalt 
at kunne kende de to fra hinanden. 
Evnen er helt lavpraktisk udviklet til 
at se, om noget smager godt, eller 
om man burde få fingeren ud og 
komme afsted. Faktisk bruger 
mikro-organismer det også af præcis 
samme årsag. Det er netop meget 
brugbart, og selvom det kan virke 
underligt at se eksempelvis en sky, 
der ligner Danmark, er det bare 
vores instinkt, der taler. Det er 
faktisk det andet, der er farligt; hvis 
vi ikke kunne se symboler eller 
sammenhænge. Det er en meget 
vigtig del af vores basale overlevelse. Hvis man eksempelvis kommer til Arden og ser 
to skaldede, meget store mænd i læderjakker med rygmærker på, så ved man måske 
godt, at man ikke skal gå hen og spille smart. Men hvis man ikke havde evnen til at se 
disse sammenhænge, ville man med stor sandsynlighed have brug for nye briller 
bagefter. Så hvis du ser sammenhænge i ting, der virker meget mærkelige, skal du være 
glad. Hvis du ikke gør, begynder du måske, og så tænker du, at det er fordi, du har læst 
denne artikel, at du er begyndt på det, og den sammenhæng er i sig selv apophenia. 
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Hvorfor Eminem er den 
bedste rapper nogensinde 

 

Af Frederik back Daasbjerg, 2.x 
 
 

Jeg vil gerne starte denne artikel med at sige, at følgende er baseret på mine egne 
holdninger. Hvilket vil sige, at det er faktuelt og den ubestridte sandhed. Så til alle, der 
er uenige, skal der lyde: "Hold lige kæft..." Det er 2020, jeg må godt. Som du muligvis 
har gættet ud fra titlen, skal artiklen handle om noget, jeg har været lidt inde på i 
BLANK-udgivelsen fra før jul: den velkendte rapgenre. Med mit kendskab til i alt fire 
rappere, vil jeg betegne mig selv som en, der ved, hvad han snakker om inden for 
musikkens og ikke mindst rapkulturens verden. Derfor synes jeg, det var nærliggende 
at komme til bunds i, hvem der er den bedste rapper i verden. Efter min mening (som 
- jævnfør starten af artiklen - er den rigtige) ligger dette svar lige til højrebenet. Det er 
naturligvis den selvudnævnte 'Rap God', Eminem. Nu ved jeg godt, at mit nuværende 
situations-etos ikke er forfærdeligt højt, og at mange nok allerede er gået videre til 
næste artikel, men hvis du er nået så langt, vil jeg gerne forklare, hvorfor netop Eminem 
er dén rapper. 
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Marshall Mathers kan bruge ord, som ingen andre. Man behøver ikke lede langt i 
teksterne, før man finder ord, som andre rappere ikke engang ved, hvad betyder. 
Eminem bruger ordene, om de er én stavelse eller ti, og de passer ind nærmest uanset 
hvad. Ifølge CNN har Eminem i sine 100 mest ordfyldte sange brugt 8.818 forskellige 
ord. Det er det største ordforråd i hele musikindustrien. Hans store ordforråd kommer 
af, at han har studeret den engelske ordbog. Studeret. F*cking. Ordbogen. Hvis man 
ikke ser det som et tegn på, at manden er engageret i lyrik og poesi, så læser man selv 
nok kun Anders And-blade. Samtidigt bruger ’Slim’ rimene på en helt unik måde, med 
både indrim, enderim, bogstavrim og lydrim. Kig på enhver Eminem-sang, se ord, der 
er alt for forskellige, hør derefter sangen og lad din hjerne eksplodere. 
Hans måde at synge på, deler han med ingen andre. Hans måde at skubbe ordene ud 
med en aggressiv kraft, er der ingen andre, der rigtigt gør, og det passer perfekt til hans 
tekster, der handler meget om, hvad der er galt i samfundet og naturligvis at roaste 
andre mennesker. I sine lidt over 30 år har han disset mindst 135 mennesker eller 
organisationer. Alt fra Lil Pump til Al-Qaeda har ’Em’ haft noget at sige om i sin lange 
karriere. Eminem giver ikke en f*ck om, hvem du er, hvor du kommer fra, eller 
hvordan din økonomi ser ud, for du har ingenting på ham. 
De foregående argumenter har været meget meningsbaserede (hvilket - jævnfør… du 
ved, hvad jeg mener). Her kommer dog lige nogle kolde og ret hårde fakta omkring 
Eminems karriere. Han har i alt 42 sange, der har ramt top 40, 32 af dem er nået i top 
10, 9 har været nummer 1 i Storbritannien, mens 13 sange har ramt nummer 1 på 
verdensplan. I 2018 solgte ’Em’ flere album end nogen anden kunstner. Han blev kåret 
som ’Artist of the Decade’. Han har 50 platin-album, seks Grammys, en Oscar for 
bedste soundtrack; her mødte han ikke engang op, fordi han ikke troede, at han havde 
en chance for at vinde. At man kan være så ydmyg og alligevel være roastkongen... 
Det er ikke mange kunstnere i det hele taget, der har evnen til at præstere det, Eminem 
har præsteret i sin karriere, og den er stadig i gang. Eminem laver stadig musik, han 
har stadig ting at sige om verden, og hvis man ikke er enig i, at han er den bedste, så 
kan man i det mindste ikke være uenig i, 
at han er den mest succesfulde og den 
mest lyriske. Mic drop. 
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Vær hilset, mine kære undermennesker! 
 
De fleste af jer har nok allerede haft masser af gavn og glæde af min afdeling her i BLANK, 
og statistikkerne fra adskillige undersøgelser viser da også, at trivslen og livsglæden - ja, 
endda den almene livserfaring - er steget markant her på SGY siden starten af Allans 
Afdeling.  
 
Men af hensyn til de nye og uoplyste ignoramusser, der så småt har fundet fodfæste her på 
stedet, vil jeg alligevel fri dem for uvishedens vildledende slør og præsentere mig selv: 
 
Jeg er Allan, de svages modsætning, de stærkes overmand, fraværets fortaler, antihierarkiets 
ærkefjende, SGY’s orakel og, ikke mindst, rektors værste fjende. Hjertelig velkommen til 
Allans Afdeling!  
 
Her vil jeg dele ud af min ekstraordinært anvendelige og indiskutabelt fornuftige livserfaring, 
jeg vil udfordre jeres underudviklede logik i komplicerede quizzer, og I vil med garanti under 
læsningen opleve en ekspansion af jeres moralske tolerance. 
 
 Jeg håber, at I, i jeres små sjæle, vil føle jer både opløftet og oplyst. 
 

Hilsen, 
            Allan, Ham selv, Oraklet. 
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Find fem fallosser 
 
Allan er indehaver af et stort antal tissemænd. Desværre har han fået gjort en del af 
dem væk. Han har dog en mistanke om, at nogle af dem måske befinder sig på 
biblioteket. Kan du spotte de fem fallosser, der er gemt på billedet? (Som du kan se, er 
der allerede folk på sagen!) 
 

 
 

Allans anbefalinger 
 

• Hvis du ødelægger noget på skolen, så lad være med at sige det til nogen. 
• Gå altid efter de mest eftertragtede varer - du fortjener det! 
• Det er kun det indre, der i virkeligheden gælder, så du kan trygt tage et stykke 

kage til. 
• Spinat kan sagtens opvarmes flere gange. At det ikke kan, er kun et husråd, fordi 

der er en risiko ved spinat, der ikke er vasket ordentligt, og hvor bakterierne i 
jorden så har mulighed for at formere sig og producere giftstoffer. 

• Råd nr. 3 er kun gældende i samfund, der ikke sunket dybt ned i materialismens 
og narcissismens sump, hvor kun det perfekte er godt nok.  
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Sæsonens sexstilling 
 
Allan går op i seksuel orden på Støvring Gymnasium. Det skal gøres på den rigtige 
måde og på det rigtige tidspunkt. Allan hjælper dig med at få et bedre sexliv.  
 

 
 
Gymnasie-oplevelsen er en travl og hektisk affære, og det er meget almindeligt, at 
stressniveauet stiger stødt uden ende, indtil det ender i komplet ugidelighed. I denne 
alligevel højpriste og eftertragtede livsstil er det godt at kunne effektivisere og opti-
mere - ja, at kunne slå to fluer med et smæk. Er du ikke den store multitasker, så frygt 
ikke, for Allan er her som altid for dig. Om så du er en lillebitte, ubetydelig 1.g’er. I 
denne sæson har Allan en sexstilling klar til dig, hvor du både kan fordybe dig i dine 
lektier og din partner på samme tid.  
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1.G’ernes look alikes 
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EDB-undervisning 
 

Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 
 
“I lighed med andre skoleuddannelser indføres fra det kommende skoleår undervisning 
i EDB i gymnasiet. Dette sker i form af et 30 timers kursus i 1. g integreret i de eksi-
Ksterende fag. Dvs. at EDB altså ikke vil optræde som et selvstændigt fag på skemaet, 
men vil indgå i de øvrige timer. Undervisningen varetages af de faglærere, du ellers 
har - f.eks. geografi-, matematik-, engelsk- og dansklærere etc. 
Endnu er indholdet af kurset ikke fastlagt i detaljer, men hovedlinjerne er tydelige 
allerede nu. For det første vil det indeholde end indførelse i brug af EDB-værktøjet - 
altså regnemaskinerne. Et egentligt programmeringskursus vil der ikke være tale om, 
men du vil få vejledning i betjening af maskinerne samt få lejlighed til at udføre visse 
programmer. 
Et andet hovedemne i kurset vil være betydningen af anvendelserne af den nye 
teknologi på godt og ondt. I de kommende år kan vi forvente mange omvæltninger i 
dagligdagen som følge af den hurtige udvikling i informationsteknologien. Dette 
gælder såvel på arbejdspladserne som i den offentlige administration - samt ikke at 
forglemme i hjemmene. 
Det tredje hovedpunkt i kurset er, at du skal stifte bekendtskab med et større EDB-
system - helst i forbindelse med en ekskursion, hvor du kommer ud og ser anlægget i 
funktion. 
For øjeblikket ejer skolen 5 RC-Piccolo mikrodata-
mater, der er opstillet i et særskilt EDB-lokale. Vi 
arbejder på at skaffe midler til indkøb af yderligere 2-4 
datamater i den kommende tid. 
Døren til EDB-rummet står altid åben, så du har 
mulighed for at udnytte maskinerne i mellemtimer, fri-
kvarterer og efter skoletid. Man kan udmærket sammen-
ligne disse faciliteter med lånemulighederne på biblio-
teket. 
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Tanken bag disse nye uddannelsesplaner er, at EDB skal udfylde en plads som redskab 
i de enkelte fag - med tiden selvfølgelig også i 2. og 3. g. Derimod vil det næppe i en 
overskuelig fremtid komme til at optræde som selvstændigt fag. 
Med denne opbygning er det klart, at du selv må være aktiv for at få dybere kendskab 
til skolens anlæg. Det kan du gøre ved at udnytte dine muligheder for at sætte dig ved 
maskinerne og øve dig spørge andre til råds, deltage i studiekredse - eller hvad med at 
lave en »programmerings-klub«? 
Således som udviklingen i samfundet tegner sig, vil du gavne dig selv ved at gøre en 
indsats inden for EDB - og så er det jo tillige spændende! Du får mulighederne her - 
brug dem! /LD og TE” 
 
Sådan skrev de to daværende lærere, Lars Dyhr (LD) og Torben Elin (TE), til eleverne 
på SGY i 1984 i det, der svarer til vores årsskrift. Jeg faldt over denne artikel, da jeg 
bladrede de forskellige hæfter igennem - og beundrede samtidigt de fine billeder af 
Ejnar (EB), Finn (FA), Hanne (HJ) og Keld (KM). Det er bemærkelsesværdigt, at noget, 
der dengang var meget stort (undervisning i regnemaskiner og hele 5 af de dersens RC-
Piccoloer!), er noget, vi i dag tager som en naturlig del af hverdagen. I dag bruger vi 
også vores computere til hvert eneste fag - måske lige bortset fra latin -, og dengang i 
‘84 var det blot en tanke! Måske vi bør være lidt mere taknemmelige for alt det, vi har, 
og som vores forældre ikke havde på samme måde… Til gengæld er deres håndskrift 
som regel flot og langt mere læselig end det, størstedelen af vores generation kan 
præstere! 
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Stop spredningen af kedsomhed 
 

Af Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a 
 

Ved du heller ikke, hvad du skal give dig til i disse coronaramte tider? Det er jeg ellers 
sikker på, din lærer nemt kan svare på eller i hvert fald hentyde til med de mange gode 
afleveringer, der endelig er masser af tid til. Men nok om dem!  
Mere tid betyder også, at der er tid til sjov, så der endelig er rigeligt med tid til at se 
Netflix, hvilket er lige, som det burde være, eller game med vennerne. Listen af ting, 
du kan give dig til, er lang, så her får du et par sjove forslag til, hvad du kan lave: 
 

1. Bag en lækker kage og spis et gigastort stykke! (Tjek gerne Madhjørnet ud for 
skønne opskrifter og andet!)  

2. Gense din yndlingsserie for 21. gang - bare fordi du kan, og selvfølgelig fordi 
den er mega god! (spis eventuelt et ekstra stykke kage fra den, du bagte, for at 
opnå maks hygge!)  

3. Dyrk noget motion. Det er virkelig skønt! Du burde prøve det, så rejs dig fra 
sofaen og forbrænd nogle kalorier, så der kan frigives noget dopamin (så kan du 
også fortælle din biologilærer, at du har lavet noget fagligt-ish!). 

4. Skype med di ne vidunderlige venner og snak om alt det, I hver især har lavet. 
5. Tag på en rejse. Gode destinationer ville være Narnia, Hogwarts eller Valhal. 
6. Spil kort med familien. Du gjorde det sikkert en hel del, da du var yngre, så nu 

har du chancen for at begynde igen. Intet bedre end kvalitetstid med familien! 
7. Lav sjov med dine søskende (hvis du har nogen). I har nu masser af tid til at gå 

hinanden på nerverne. (I har sikkert noget uopklaret business, der skal rådes bod 
på. De fleste kalder det “søskendekærlighed”.) 

8. Sov for filan da længe! (Selvfølgelig kun når du ikke har moduler, for du er jo 
naturligvis en pligtopfyldende gymnasieelev.) Men du må gerne udnytte, at du 
ikke har skolegang på samme måde som før.  

9. Vask. Dine. Hænder. Seriøst, rejs dig fra sofaen og vask dine hænder lige nu.  
10. Læs en bog. Du ved, den bog, du sagde, du ville læse, men aldrig rigtig fik læst. 

Nu er tiden inde til at komme længere end til side 9 (jeg håber, du reelt var nået 
længere end det...). 

 

Disse fantastiske forslag skal nok hjælpe med at spice din hverdag lidt op. Og så er det 
nok ikke sidste gang, du bliver opfordret til det, men for en sikkerheds skyld kommer 
det lige en ekstra gang: Vask. Dine. Hænder. Med. SÆBE! 
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Af Nikolaj Rossander Kristensen, 3.x 

Det er allerede nu tydeligt, at størstedelen af aktiemarkedet er i gang med et større 
styrtdyk end det, Felix Braumgartner gjorde i 2012, da han sprang i faldskærm fra 
rummet. Dog er der en minimal gruppe aktier, som, grundet den ufatteligt store 
mængde af indespærrede mennesker, nok kommer til at stige. Det er i særdeleshed 
underholdningsplatforme som Netflix og HBO, men ifølge mine forudsigelser er det 
også pornohjemmesidernes aktier, der kommer til at stige, nu hvor alle skoleelever er 
sendt hjem uden andet at give sig til. Hvis du overvejer at investere i denne netop 
økonomisk usikre tid, så vil Pornhub eller Brazzers være oplagte muligheder. 

Desværre tyder alt lige nu på, at den landsdækkende karantænelignende tilstand vil 
vare ved over den vigtigste helligdag for alle dem, der stadig er medlem af folkekirken, 
og over en god uges ferie for alle andre - men frygt ej! Der er stadig håb for den 
snapsfyldte påskefrokost. Med flere og flere firmaer som Google og Discord, der 
tilbyder gratis videochat for store grupper af mennesker, kommer påskemiddagen nok 
til at blive gennem en skærm. Dette har sine positive sider, da man her bare kan slukke 
mikrofonen på onklen, der drikker sig stiv. Desuden slipper man også for den yderst 
konservative bedsteforælder, der 
ikke kan finde ud af den moderne 
teknologi, de kritiserer, og ikke 
kan få hjælp, da IT-support ikke 
kan tage ud til dem. En ulempe er 
dog, at hver mand selv må stå for 
maden, og hvis man ikke har de 
store gastronomiske evner, må 
man nøjes med sild og tørt 
rugbrød. 
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Hvis vi laver den antagelse, at vi endelig har fået en fornuftig undervisningsminister 
(statistikken taler ikke for denne antagelse), så vil vi kunne udlede det følgende: 
Sandsynligvis vil niveauet blive nedsat for alle eksamener, hvis de da ikke bliver aflyst 
helt, for alle og enhver kan se, at undervisningsniveauet er faldet drastisk ved at rykke 
den digitalt. Dette vil samtidigt betyde, at dem, der alligevel ikke lavede noget i timerne, 
vil få en endnu højere karakter, end de plejer, og dermed vil hele landets gennemsnit 
stige. Derfor er forudsigelsen, at den afgående 3.g-årgang vil blive den med det højeste 
snit nogensinde. Hvis vi derimod har fået en uduelig undervisningsminister på posten, 
ja, så går det nok den anden vej med samme hårde eksamener uden tilfredsstillende 
læring og dermed de laveste karakterer til den afgående årgang. Uanset hvilken grøft, 
vi hopper i, så må vi i det mindste håbe, at Covid-19 er et afsluttet kapitel ved 
skoleafslutningen. Ellers bliver studenterkørslen umådeligt trist, hvis vi er nødsaget til 
at drikke os selv fra sans og samling derhjemme, mens vi ser på en livestream af vores 
studentervogn.  

Verden har hidtil været indrettet efter de ekstrovertes ønsker med fordele for de elever, 
der skinnede igennem ved klasseundervisningen og turde tale foran større grupper af 
mennesker. Denne æra er dog omme, og vi går en ny tid i møde. Ifølge forudsigelserne 
vil alle de ekstroverte mennesker simpelthen gå ned med stress og depression over de 
næste par uger - især de 3.g’ere, der allerede har været fanget derhjemme i to uger med 
den famøse SRP-opgave. Dette betyder, at de eneste normalt fungerende mennesker, 
der kommer ud på den anden side, er dem, der i de sidste mange år har trænet til netop 
det at være lukket inde alene med en god bog eller et godt puslespil. Disse mennesker 
vil nu have en markant fordel over alle de ekstroverte, der må kæmpe sig til 
opmærksomhed et stykke tid for igen at komme til hægterne. Jeg forudser, at introverte 
i dette tidsrum med snilde vil smide regeringen i de fleste lande på porten og overtage 
verdensherredømmet.  
 

 

Tak for denne gang!  
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