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TRYKNING

Dette Magasin er trykt på
genanvendeligt papir,
fremstillet uden anvendelse af klor.
Og derfor er det svanemærket.
For fremtidens skyld.

Af Ditte Poulsen

D

en danske ordbog definerer ordet slutning, som den sidste del af noget, som forløber i tid. Antonymet til slutning er begyndelse. Og for os var søndag d. 6. januar i
år en helt ny begyndelse. Begyndelsen på knap et halvt år, der skulle komme til at udfolde
sig på måder, der gik ud over alle vores forventninger. Men vi er nu nået et punkt, hvor
det halve år lakker mod enden. Et synonym til ordet slutning er finale. Og det er her, vi
er nået til nu.
Kære højskolekammerater - det her er finalen. Slutspurten. Den sidste tid, hvor vi
alle stræber efter at få det sidste med. At få snakket med de personer, som vi endnu ikke
har fået en ordentlig sludder med. At komme op til morgensvømning. At tage på tur i
det smukke Søhøjland, der omgiver os, og som vi snart må forlade. At være den sidste på
floor til festen, og at få støbt en kop i keramik.
Silkeborg Højskole har været vores faste ramme gennem et helt semester nu. Ikke kun
fysisk, men også psykisk. Vi har levet i vores egen lille boble, hvor det ofte har virket helt
uoverskueligt at skulle forholde sig til den verden, der har eksisteret på den anden side.
Hvorfor skulle vi egentlig også det? Vi har skabt vores egen lille verden. Og i den har der
været rigeligt at skulle forholde sig til. For som de fleste af os har regnet ud, så er det at gå
på højskole en intens affære. Vi lever ved og med hinanden på både godt og ondt. Vi har
været dage igennem, hvor vi har skrabet bunden, og andre hvor vi har været på toppen
af verdenen. Vi har grædt og grint, diskuteret og debatteret, sunget sammen, sovet sammen, gjort rent sammen, festet sammen. Og alt der i mellem. Vi har oplevet et hav af ting
sammen og lært af hinanden, samtidig med at vi har skabt bånd og relationer i processen.
At slutningen er nær, er vist lidt en presbold for mange af os. For hvad skal der ske nu?
Det er et spørgsmål, de fleste af os skal til at forholde sig til, for på den anden side venter
der beslutninger, der skal træffes. Men uanset hvad der sker fremadrettet, går vi herfra
med uundværlige oplevelser og stærke værdier, som vi kan tage med videre i livet.
"Livet forstås baglæns - men må leves forlæns" som en vis og velkendt filosof engang sagde. En sætning, der virkelig bliver sat i perspektiv, når man ser tilbage på et helt
højskoleophold. Fra da vi begynte vores rejse i januar og til nu. Finalen er snart ovre, men
nye begyndelser venter på den anden side.
Så kære venner, før I rejser videre ud i verden:
Husk at I ikke behøver at nøjes. Lad være med at læse dårlige bøger færdige. Forlad restauranten, hvis du ikke kan lide menuen. Sig fra hvis du er utilfreds.
Husk ikke at lade det fortære dig.
Husk at livet er for kort til dårlig kaffe.
Husk at forelske dig i dig selv, for det gør dig ikke forfængelig eller selvisk, men derimod
uovervindelig.
Husk at ting er, hvad du gør dem til.
Husk at alkohol eksisterer.
Husk at dårlige beslutninger nogle gange kun leder til midlertidig lykke.
Men husk at tage dem alligevel. For hvad er livet uden alle dets op- og nedture.
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SKARPE FRA
VIGGO

2
Hvorfor er det så fucking fedt at gå
på højskole? Fordi her er ingen tidspres

og man kan fordybe sig i sine interesser og
måske få ny indsigt i emner og forhold man
ikke havde før.

1

Har lærerne deres eget lille
højskolefællesskab?

Nej, lærene har ikke en loge. Men der
er et par stykker, der mødes kl. 21 hver
torsdag til nøgenbrigde.

4

3

Af Nikolaj Walther
& Holger Guldager

Hvad er dit forhold til
koriander? Jeg synes, det

er forfærdelig med det korianderhelvede, som vi skal æde os
igennem.

4

Hvilke kurser, uddannelser
og færdigheder har du?

Jeg er uddannet håndboldinstruktør,
elektriker fra Riga Technical University i Letland, og gymnastikinstruktør.
Derudover var jeg udvekslingsstudent i Wisconsin i USA, hvor jeg tog
et collegekursus i "Bowling Industry
mamagement and Technology .

5

Hvad er din fritidshobby? At arbejde på SH, at spille

golf og så opdrætter jeg juleænder som en sidegesjæft.

GUIDE TIL SILKEBORG
Er du lige så lost som alle andre når du tager cykelturen ind til
Silkeborg? Så læs blot denne guide og find frem til alle de fedeste
steder og oplevelser.
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Kaffekanden

Devils ink

Højskole er året for gode tider og
spontane beslutninger. Spontane beslutninger=piercinger. Og nu tænker
du sikkert, hvornår er en synål og en
frossen forårsrulle dårlige piercing
redskaber? Jamen så skal du da prøve
en rigtig piercer. Ørene, næsen, munden eller dine nipples? Der er noget
for en hver smag.

Selvom kaffen på skolen redder dig
hver morgen, så kan man altid drikke
en ekstra kop. Kaffekanden sælger god
og friskbrygget kaffe og måske en lille
kagetapas til?
Og nu er vi så heldige, at have en SH
elev der arbejder dernede. Derfor kan I
alle finde et stempelkort der giver den
tiende kop kaffe gratis og gratis refill.
What's not to like?

Okkels is

Som I alle nok kan mærke i luften, så er
foråret på vej. Hvad medfører foråret?
IS. Derfor er okkels is, da det bedste sted
at tage årets første kugler i munden.

Onkels grill

Vi kender alle trangen til en god
kebab efter byen. Men hvad
med en god burger? Onkels grill
har også åbent når du snubler
ud fra Zeiw og har brug for
noget friture.

Af Ida Madvig Hansen

Italiano I/S

Selvom det er sjældent pizza slår fejl
kan man stadig lyste noget god kvali
pizza. Her kan du ikke kun få lækre
italienske pizzaer, men også tage dem
med hjem og bage dem færdige i ovnen
selv. Say whaaat?

6

Silkeborg sportscenter

Eftersom søen ikke er optimal til at
skøjte på (med mindre man er vild
med vinterbadning), så har Silkeborg en løsning. I sportscenteret
er der bla. mulighed for ishockey,
skøjteløb og curling.

Evald

Craver du noget andet end sovs og kartofler
fra det gode højskole køkken?
Nej? Når men her har du alligevel et sted
med god mad. "Den eneste gode café i
Silkeborg" - Christian Hjortkjær.

Havnen

I den iskolde danske vinter kan man snildt
drømme sig til varme dage og kolde øl. Og nu
hvor temperaturen vender er havnen i Silkeborg det optimale sted at få den drøm til at gå
i opfyldelse. Køb en kold øl på tanken, tag en
ven i hånden og kig ud på den smukke å.

Indelukket

Lidt længere nede af åen finder man det som gør
alle gode sommerdage perfekte. Minigolf.
Udover dette finder du også flot natur og en god
kiosk med alt hvad øjet kan begære.
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ER DU UNDVÆRLIG?

Af Marie H. Christiansen

H

jertet banker løs, tankerne står i kø;
det ene ubesvarede spørgsmål erstatter det næste. Luften dirrer af spændning.
De mange nye ansigter ser sig spændt
omkring, smiler nervøst, griner usikkert.
Hvem er de? Snakken og latteren flyder sammen med den klikkende lyd fra
de mange tunge rullekufferter, der bliver
trukket henover de røde fliser. Et svedigt
håndtryk, et "velkommen til dit nye hjem”.
Et nyt hjem, en ny familie. Hvad vil tiden
bringe, og hvor vil vi ende?
For efterhånden nogle uger siden flyttede
cirka 120 spændte unge mennesker ind på
Silkeborg Højskole. Højskolen er et fælles

8

knudepunkt i deres liv. Fra alle steder er
de flyttet til, her skal de leve sammen for
en tid i deres eget fællesskab, inden deres
veje igen skilles, og de fortsætter ud i den
virkelige verden. Ud af boblen de lever i
nu og her.
Her skal vi leve sammen for en tid i vores eget fællesskab. Noget fælles vi selv må
skabe. Da vi den første dag trådte op ad
trappen og ind ad hoveddøren til højskolen, var det som individer uden et tilhørsforhold til hverken stedet eller personerne.
Kun med det til fælles, at vi havde valgt
den samme højskole. Måske havde vi en
mor, en far, en bedstemor med, men da

kaffen var drukket, og de vinkede farvel,
var vi virkelig på egen hånd. Måske for første gang, måske for tiende gang. Og vi gik
straks i gang, ikke et øjeblik skulle spildes.
“Hvad hedder du? Hvor kommer du fra?
Hvilken linje skal du have?” Snakken gik
og ti minutter senere kunne man stille de
samme spørgsmål til selvsamme person.
Man glemmer en anden, og man bliver
glemt af en anden.
Hele højskolen befandt sig de første par
dage i en undtagelsestilstand. Sjældent er
Hint og Partners blevet brugt så flittigt.
Alle havde ja-hatten på, for hvad nu hvis
nogen laver noget uden mig? Frygten for

Pludselig er det et andet fællesskab, der
at gå glip af noget - FOMO. Alle var aktivt
fylder hverdagen. Et fællesskab, man ikke
i gang med at rage potentielle venner til
kan tage for givet, et fællesskab alle skal
sig. Forsøge at finde en tryghed i alt det
arbejde på at opbygge. Her er man ikke
nye, i alt det overvældende uvante. Og
på forhånd uundværlig. Her kan man
der gik da heller ikke mere end et par
erstattes. Måske? Men hvis vi
dage, inden de første slængede
ikke er uundværlige, er vi
sig i sofaerne og nussede
så undværlige? Undværhinandens hår og ryglig. At undvære; noget
ge. I alt det nye søger
man kan undvære;
vi en tryghed. En
"I alt det nye søger vi en
som man ikke har
følelse af at høre til,
tryghed. En følelse af at høre
brug for; unødvenen følelse af at være
til, en følelse af at være uunddig; overflødig.
uundværlig. En slags
kerne. En kerne i det
værlig."
I større fællesskaber
fællesskab, vi arbejder
vil der ofte dannes minpå at opbygge. “Du er
nødt til at gå glip af nodre grupperinger. I et stort
get.” Splittet. Glemmer de
fællesskab kan vi ikke forholandre mig, hvis jeg tager hjem en
de os til alle mennesker på én gang,
hel weekend? Hvis jeg tager en lur på væog vi får ikke lige stærke relationer til alle.
relset? Hvis jeg siger nej til at spille Hint?
Vi kan indgå i mange forskellige grupperinger eller konstallationer indenfor samme fællesskab, men ikke på én gang. Og
Derhjemme er man oftest uundværlig.
det er svært. Vi er nødt til at gå glip af noBlandt familien, blandt vennerne. Man
get. Frygten for at gå glip af noget, føle os
indgår i et fællesskab, hvor man ikke kan
undværlige. Accepten af, at de andre kan
undværes, man er uerstattelig. Det er dengodt klare sig uden mig. Vi er ikke længene uerstattelighed, der skaber tryghed.

re uundværlige som derhjemme, men alligevel heller ikke helt undværlige. For vi
er hverken unødvendige eller overflødige.
Måske kan vi undværes af hinanden endnu, men vi kan ikke undværes af fællesskabet. Vi er uundværlige for det fællesskab,
vi allesammen er i gang med at opbygge.
Vi bliver måske glemt for en stund, når vi
går glip af noget, men vi bliver også husket igen.
Hvad vil tiden bringe, og hvor vil vi ende?
Hvor står vi i forhold til hinanden, når vi
langt ude i fremtiden igen træder ud gennem højskolens hoveddør, ned ad trappen
og vinker farvel til det sted og de personer,
der har været vores hverdag igennem fem
måneder? Det vil tiden vise, men én ting
er forhåbentlig sikker; vi bliver kun mindre
og mindre undværlige for hinanden. ■

Læs opfølger på side 40
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SPØRG MIG OM
Du har helt sikkert mødt Parisa Mousavi på højskolen. Men hvem er hun? Hvordan er hun havnet her? Og hvordan er
det at genstarte sit liv i Danmark? Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du måske aldrig tog mod til at stille

ER DER NOGET, DU HUSKER SÆRLIGT
FRA DIN FLUGT FRA IRAN?

HVORFOR VALGTE DU DANMARK?

HVORDAN VAR DET AT FORLADE IRAN OG VIDE,
AT DU IKKE KUNNE KOMME TILBAGE?
HVORDAN ER DET AT VÆRE
KRISTEN I IRAN?

Man må gerne være kristen i Iran –
hvis man er født som kristen. Men
hvis politiet opdager, at man konverterer fra islam til en anden religion, så
kan du enten blive sat i fængsel eller
blive hængt. I Iran vil man sige, at Islam er en overlegen religion. Man kan
godt gå fra én religion til islam, men
aldrig den anden vej.

Jeg har egentlig ikke så mange følelser
om det. Jeg tror, at et land er som en
mor. Man kan ikke sige farvel til sin
mor for evigt. Iran vil altid være ”min
mor”. Men jeg står på egne ben i dag.
Jeg er flyttet hjemmefra. Og jeg har ingen planer om at flytte hjem igen.

Jeg kunne ikke huske hvordan mit ansigt
så ud, for jeg havde ikke set det i to måneder. For vi var så sjældent på et toilet eller
i bad. Jeg husker, at vi var 47 mennesker i
en gummibåd fra Tyrkiet til Grækenland.
Den var illegal. De var ikke professionelle.
Der var ingen fra min båd, der druknede,
men det var der på båden før. Og så husker jeg, at jeg rejste igennem hele Serbien
uden sko på, fordi de var gennemblødte og
kolde. Jeg har stadig de sko i dag. De står
på mit værelse her på højskolen.
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HVAD ER DIN
SEKSUALITET?

HVAD LAVEDE DU I IRAN?

Jeg tror ikke at ens seksualitet er den
samme hele livet igennem. Den kan
ændre sig i løbet af alderen. Men jeg
er ikke heteroseksuel. Jeg vil helst
ikke have et bestemt 'label' på min
seksualitet.

Jeg gik i folkeskole. Arbejdede i 5 år. Valgte
så universitet. Startede på Grafisk Designer-uddannelsen. Blev færdig. Startede på arkitekt-uddannelsen, men blev ikke færdig. For
så blev jeg nødt til at flygte.

Jeg valgte faktisk ikke Danmark. Jeg ville faktisk til Finland. Men på vej gennem Europa taler flygtninge meget
med hinanden, og nogle sagde: Nej, det er koldt i Finland.
Du skal ikke tage derhen. Nogle sagde så: Tag til Sverige. Det er et godt sted for kvinder. Så det blev min plan.
Det var først da jeg sov på Københavns banegård, at nogen
hjalp mig og fortalte mig, hvordan jeg måske kunne blive i
Danmark.

ALT
FØLER DU DIG OFTE ENSOM?
HVAD ER HISTORIEN
BAG DEN TATOVERING,
DU HAR PÅ DIN FINGER?
FØLER DU DIG
VELKOMMEN
I DANMARK?

Af menneskerne, ja.
Af systemet, nej.

Det er en fugl, der bringer besked om fred,
kærlighed og harmoni.
Det er det, de tre symboler betyder. Min veninde lavede den for mig.
Men tatoveringer er forbudte i Iran. Der findes
slet ikke tatovørsteder i
Iran.

Mener du på højskolen
eller i livet?
Christian: Begge dele tror jeg.
Det er for stort et spørgsmål til den her ramme...

Fortsættelse følger... Side 36
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FRA FORSTANDEN
»I har været gode til at sætte ting i gang
og til at bære hinanden

«

Tradtitionen tro er der her i semestrets sidste magasin en artikel med en af højskolens forstandere. Hør hvad
Jacob har at fortælle om gamle mænd og floorball - og om hvem vi er.

Af Mathias Weller

vornår føler du dig som en succesfuld forstander?
Når man møder tidligere elever, som fortæller, hvad højskole har betydet for dem.
For nogen er det et frirum, nogen bliver
udfordret, og nogen har virkelig lært noget
om sig selv. Jeg bliver virkelig glad, når højskole har fået elever til at ændre holdning,
f.eks. når en elev har ændret sin holdning
til folk med flygtningebaggrund.

Hvad bruger du din sparsomme fritid
på?
Jeg leder en lille FDF-kreds, men ellers er
det pt. børn og højskole, der sluger det
meste af min tid. Jeg håber at jeg får mere
tid til at læse og motionere. Men jeg elsker
at tage i sommerhus med familien, og jeg
elsker at sidde med en bog om aftenen, når
der er helt ro. Desuden håber jeg om nogle
år at få tid til at spille floorball for gamle
mænd, som jeg tidligere har gjort på her på
skolen i en periode. Det var virkelig sjovt.
Tidligere har jeg også gået til klatring og
kørt på mountainbike.

Hvad ville du lave, hvis du ikke var forstander?
Så ville jeg nok være præst, men lige nu kan
jeg ikke forestille mig, hvad jeg ellers skulle
lave. Det er så alsidigt, man har ansvar for
elever, medarbejder, bygninger, det økonomiske, strategi og samarbejdspartnere.
Blækspruttearbejde passer mig godt, dog
synes jeg det giver god mening at arbejde
med unge. Desuden elsker jeg at bo på en
højskole og give mine børn det med, at de
møder mange forskellige mennesker og får
åbnet deres øjne for verden.

Nu hvor valget er lige om hjørnet, vil
du så røbe, hvor du befinder dig på det
politiske spektrum?
Jeg hører nok til omrking midten. Som
ung var jeg VU'er, men det har ændret sig.
Jeg er glad for, at debatten om flygtninge
ikke længere fylder så meget. Man skal
selvfølgelig kritisere det, der skal kritiseres,
men jeg er virkelig meget imod den dæmonisering af muslimer, som har fundet sted
i flygtningedebatten. Samtidig er jeg meget optaget af, hvordan vi uddanner vores
børn, og så fylder klimaet selvfølgelig også

H
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meget i mit hoved. Desuden mener jeg er
at vi i Danmark i høj grad har brug for EU,
og ikke kan klare os selv. Det er en kedelig
tendens, at lande lukker sig om sig selv og
bliver mere nationalistiske.
Hvad har særligt kendetegnet dette
semester sammenlignet med andre semestre?
I har været meget sociale, og I har været
meget dygtige til at bakke op om det fælles, f.eks. bryllup, og I har været gode til at
rydde op bagefter.
I har været gode til at sætte ting i gang
og til at bære hinanden, og I er ikke bange for at tage et sabbatår mere, hvis I har
brug for det. 3 år tilbage hørte jeg tit: "nu
skal jeg også i gang, men jeg har egentlig
ikke lyst". I er blevet klogere og ved godt,
at I skal være klar, inden I går i gang.
En anden ting I er rigtig gode til er
at vise sårbarheder, f.eks. til morgensamlingerne. Det sker mere og mere efterhånden som semestret er ved at være slut, og
I er blevet trygge ved hinanden. Der er
brug for de morgensamlinger, fordi I er en
generation overladt til jer selv, og I får at
vide, at alt er jeres eget ansvar. ■
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SKARPE FRA
SIMON

2

3

Hvorfor begyndte du til karate?
Da jeg var mindre havde jeg et iltert temperament, og karate var en måde hvorpå
jeg kunne få afløb for min vrede.

1

Hvad er din yndlingsøl?
Jeg kan rigtig godt lide Mikkeller og
Westmalle, men DP er jo også fabelagtig til de fleste lejligheder.

Af Mathias Weller

Har du nogen skjulte talenter?
Jeg er utrolig god til at stege de bøffer, som jeg
spiser med gutterne engang imellem, selvom jeg
er vegetar. Derudover har jeg været fast hæver på
et volleyhold.

4

Er der noget, du ikke er god til?
Friluftsliv. Lange formålsløse gåture
og forfrosne nætter i det fri tiltaler
mig slet ikke, jeg er mere til spa og
champagne serveret af en lækker
kvindelig tjener på D'Angleterre.

5

Hvad laver du i din fritid?
Jeg kan godt lide at gå i biografen, spille på flygelet, og desuden spiller jeg meget Bubble
Bobble på min Nintendo.
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KEND DINE VENNER
Af Amalie Christine Bagger og
Gull-Maj Sand

START

Har du været i søen?

N

u da vi befinder os i den sidste periode på højskolen,
kender vi efterhånden hinanden rigtig godt. Vi er
alle kommet tættere på hinanden og måske har vi været
så heldige at vi har knyttet ekstra stærke bånd med en
håndfuld personer.
Vi har oplevet meget sammen og muligvis også blevet mærket af ændringer undervejs i opholdet. Måske du
er blevet vegetar, måske har du endelig fået fat på den
person du havde et godt øje til, og måske har du oplevet
at have hjemve.
Fordi vi er sammen i dette fællesskab på højskolen
har vi naturligvis en interesse i hinanden og i vores forskellige holdninger. Så hvis du også har undret dig over
hvor mange der foretrækker hygge frem for dak og hvor i
landet du kan finde folk efter 8. juni

SLUT

Nej

Ja

Ja
Nej

- så led ikke længere!

Her på siden har vi stillet de skarpeste statistikker op til at
besvare alle de mest presserende spørgsmål du nu skulle
gå rundt med.

Secret
Hitler
Ticket
to
Ride

3
14

1

Codenames

2

BRÆTSPIL

Status på kærligheden

Nej

Havde du en
i kikkerten?

Ja

Ja
Nej

Er du blevet kærester /
har du noget kørende med
en fra skolen?

Morgensvømning?

Tutten på kaffetønden skal...
Op
Ned

Nej

Ja

Har du haft hvemve?

Nej

Ja

Hygge eller dak?
Er du vegetar?
Hygge
Ja, var
også før

Nej

Dak

Yndlingsøl?

Ja, er blevet her

Westmalle

IPA

Hvor skal du bo?
Ser du GOT?
Ved ikke
Udlandet
Fyn

Nej

Jylland

Ja
Sjælland
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ASSASSIN
Af Asta Garfiel & Lise Boesgaard

De sidste mord er så småt ved at blive begået, og vinderen af Assassin 2019 skal kåres. I denne
anledning vælger vi nu at se tilbage på nogle af de vildeste mord begået her på Silkeborg Højskole. Der vil komme sandheder på bordet og hemmelige alliancer vil blive offentliggjort. Så hvis du
endnu ikke er helt opdateret på, hvem der endte med at myrde din bedste ven, får du svaret her.

Tiltalte 			
Offer			
Gerningssted 		
Våben 		

Frederik Andersen
Jan Fjeldhagen
Køkkenkælder
Keramikskål

Liget af Jan blev fundet i kælderen i køkkenet. Han
var blevet brutalt myrdet med en keramikskål. Den
mordtiltalte er Frederik Andersen i en alliance med
Julie Kaster, der med stor list havde lokket Jan ned i
køkkenkælderen med løftet om, at hun havde fundet en masse lækre fisk på dåse i ét af kælderrummene. Som nogen måske ved, er fisk på dåse en stor
svaghed for Jan. Under udførslen havde Lisbeth dog
advaret om, at der kunne være tale om et mord, men
Julie fik banet Lisbeth af vejen.
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Tiltalte 			
Offer			
Gerningssted 		
Våben 		

Ellen Forsberg
Camilla Gry
Værelse 43
Westmalle

Det var på vej til husgruppemøde hos Nana T., at
Camilla Gry blev offer for et brutalt mord begået
på værelse 43. Den tiltalte, Ellen, havde aftalt med
resten af husgruppen at fodre Gry med falske oplysninger og på den måde lokke hende med ind på det
forkerte værelse. Som de fleste ved, er Camilla Gry
tit den sidste, der ankommer til husgruppemøderne, og dette blev udnyttet til fulde.

Nede i kælderen måtte Julie åbne samtlige døre i
kælderen for at finde de ikke-eksisterende fisk. Da
det hele var lidt ved at gå galt, fik Julie overbevist
Jan om, at hun skulle have taget et billede. For at billedet blev insta-worthy måtte Jan stå i døren ind til
det kælderrum, hvor Frederik havde gemt sig med
mordvåbnet. Julie fik skubbet Jan ind i rummet,
der desperat kæmpede for sit liv. Der udfoldte sig
en kamp om at få lukket døren, før det til sidst lykkedes for Julie at smække døren i. Herefter var det
den mordtiltalte Frederik, der stod for udførslen af
mordet.

Udover at hele husgruppen hjalp med mordet blev
Camilla Gry også forrådt af sine nærmeste kollegaer. Den anden husgruppelærer, Jan, var nemlig også
involveret i mordplanen og selveste Simon Nielsen
solgte Ellen mordvåbnet - en Westmalle af fineste
kvalitet. Det var mordet, der ikke kunne gå galt. Med
navneskilte, der blev byttet om, beskeder med falske
oplysninger, og et hav af medskyldige, der samarbejdede lykkedes det Ellen at overfalde Camilla Gry,
da hun lettere forsinket trådte ind på værelse 43. Liget blev fundet senere på dagen sammen med den
knuste flaske Westmalle. Simon Nielsen udtaler:
"Det er spild af god øl. Havde jeg vidst, at den skulle
bruges sådan, havde jeg givet Ellen en DP."

Det er uvidst om Frederik fortsat er aktiv morder.

Det er uvidst om Ellen fortsat er aktiv morder.

Tiltalte
Offer		
Gerningssted
Våben

Tiltalte
Offer		
Gerningssted
Våben

Tiltalte
Offer		
Gerningssted
Våben

Lise Boesgaard
Lars Madsen
Forstanderkontoret
Poolkø

Magnus Nygaard
Kajsa Villadsen
Keramik
Houe i bar kasse

Daniel Houe
Holger Guldager
Vaskekælder
Billiardkugle

På andendagen i Assasin lykkedes det Lise at myrde vores alle sammens
yndlingslandmand, Lars, på forstanderens kontor. Lise var dog ikke alene
om udførslen af dette lynmord, da hun havde allieret sig med vores ellers
gode forstander Jacob. Efter morgensamlingen havde Lise gemt sig bag
døren på kontoret med en poolkø i hånden. Forstander Jacob fik lokket
Lars med ind på kontoret og lukket døren bag sig, så det brutale mord
kunne finde sted. Dog er Lise efterhånden kendt for at lokke uvidende
ofre ind på netop forstanderens kontor. Under en uge efter havde hun
dannet en ny alliance for at udføre sit næste mord. Samme gerningssted
men nyt våben og offer. Med hjælp fra Marie (Rulle) havde hun fået et
tørrestativ slæbt ind på forstanderens kontor. Sent søndag aften overbeviste hun sit næste offer om, at han skulle hjælpe hende med at fjerne
tørrestativet igen, da hendes mord ikke var lykkedes. Grundet sit gode
hjerte og sin hjælpsomme natur måtte Tobias lade livet. Efterfølgende
har Lise ikke begået flere mord, men rygtet lyder at et enkelt mord i
Change Makers har fundet sted.
Det er fortsat uvidst om Lise fortsat er aktiv morder.

Magnus Nyggard aka Sjakalen er tiltalt for mordet på den unge norske
elev, Kajsa. Som flere andre mordere havde Sjakalen allieret sig med op
til flere af sine medelever her på Silkeborg Højskole. De medskyldige er
henholdsvis Nikolaj Walther, Christian Graversgaard og selve mordvåbnet Daniel Houe. Mordet blev begået til en fest, natten til lørdag, hvor
Walther og Graver i et desperat forsøg prøvede at tale Kajsa varm og på
den måde lokke hende til keramik. Det viste sig hurtigt at ivrig fuldesnak
ikke kunne overtale Kajsa, der hurtigt lugtede lunten og fik mistanke om
deres sande intentioner. Det var i det øjeblik, at Walther kaldte ”PLAN
B!”. Drengene havde nemlig forudset, at deres første plan kunne slå fejl.
Plan B var dog en noget anden strategi, end de andre mordere har brugt.
I fællesskab fik de to drenge samlet offeret op og borført hende til keramik. Mens lokalet henlå i kulsort mørke listede Sjakalen og hans objekt
sig ind, mens de medsammensvorne, Graver og Walther, forlod gerningsstedet for at lade Sjakalen udføre mordet. May she rave to the grave.
Det er fortsat uvidst om Magnus fortsat er aktiv morder.

Daniel Houe er tiltalte for mordet på Holger Guldager med en billiardkugle i vaskekælderen. Holger og Emil Thams skulle ned i vaskekælderen og vaske tøj. Det skulle de nok aldrig have gjort. For da gerningsmanden Daniel Houe fik nys om dette, fik det ham til at springe op af
sofaen i dagligstuen. Han spurgte hurtigt, om han da ikke lige skulle gå
med ned og vaske. Med sig havde Daniel en billardkugle skjult i buksen.
Snakken i vaskekælderen gik lystigt og ved et tilfælde forlader Thams
på et tidspunkt rummet, der efterlader Daniel alene med sit udsete
offer. Her vælger Daniel at slå til og hiver sin kugle frem, hvorefter han
lægger den blidt i hånden på Holger. Her går det hurtigt op for offeret,
at der er noget helt helt galt. Den mordtiltalte Houe skulle eftersigende
have sagt orderene: "Du er død!" med sit store smil, som mange af os
elever her på højskolen kender den ellers søde Houe for.
Det er fortsat uvidst om Daniel fortsat er aktiv morder.
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LIVET SOM
HØJSKOLEELEV

Den svedigste tid - fuck hvor var det fedt

Af Simon "Flemming" Veggerby
& Nikolaj Walther

Af Gull-Maj Sand
“På Island findes der ikke dialekter”, fortæller Ísól. Som man hurtigt finder ud af, når man kommer
til Silkeborg Højskole, er det ikke
tilfældet i Danmark. Folk kommer
ofte med bemærkninger, hvis man
siger ting som: “Jeg er lidt ravselvorn i dag”, “Jæ har klottet i det”
eller “Hvor er der opvarmning før
festen?”.
Mange oplever også, at når de
har været hjemme på weekend, så
bliver de drillet med at have samlet en anderledes dialekt op her på
skolen, efter vi så småt har fundet
en fælles dialekt, som er helt unik
for os. Men så blive drillet igen, når
man kommer tilbage til skolen, fordi man har fundet sin gamle dialekt
fra ens egen hjemstavn.
Der er ikke mange som helt ved,
hvor alle de nye udtryk er kommet
fra. Nogle giver mere mening end
andre, som at wack betyder træls,
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eller at jerne noget er at gøre noget
voldsomt. Men hvordan begrebet
varmt vand er blevet til sex, er der
ingen, der ved.
Silkeborg Højskole er et ståsted,
hvor der er mulighed for at møde
mennesker, som man aldrig ellers
ville have mødt. Fra københavneren
uden virkelighedsfornemmelse til
vestjyden som mener, at lugten af
gylle og penge stemmer overens.
Man bliver mødt med ideer, som
man aldrig kunne forestille sig komme ud af munden fra et rationelt
menneske som fx tanken om at leve
for evigt eller at Arsenal er et godt
fodboldhold.
Silkeborg Højskole er et ståsted,
hvor man kan føle sig som sig selv.
Her er ingen forpligtelser. For de
mennesker som går her, er det ligegyldigt, om du har en million på
kontoen, eller om du aldrig har haft
et arbejde. Det er et sted, hvor der er
plads til at være menneske. Et sted
hvor du kan finde ud af, hvem du
selv er, uden at du føler et pres fra
omverdenen. Du kan være dig selv.
Du kan være social eller lade være.
Et frirum, et ståsted.

Her er der plads til, at man kan
udvikle sig. Du kan indspille en rap
og lægge hovedet på blokken, eller
du kan male århundredets maleri. Det er der plads til her. Mange
mænd i en midtvejskrise har leget
med tanken om at brygge øl. Krisen
kan du begynde at brygge på her.
Der er mange unge danskere, som
ikke har overvejet at tage på højskole, og jeg kan ikke sige andet, end at
det er en kæmpe fejl. Det kan være,
at man ikke har råd eller man synes,
at højskole er ligegyldigt, men hvordan kan man have råd til ikke at tage
afsted? Der kan være masser af mening i at gøre noget ligegyldigt.
På højskole lærer du at koble ud og
koble af. At tage et aktivt valg om
at tage tid til sig selv. Ligesom man
gør i en bil, når man trykker koblingen ned. Det kræver, at man trykker
på koblingen før, at bilen går i frigear. Om ikke andet, så er det nok
den lektie, som alle højskoleelever
tager med sig hjem. Det er ikke alle
som, skriver sange eller laver keramik. Men vi lærer alle at tage tid til
os selv og være mere komfortable
med, hvem vi er.
At tage på højskole - det ka’ noget.

JARGON
GOD LOL

KNIV

DET KA' NOGET

[Sjov og ballade]

[Når noget bare er fucking
lort]

[Når noget er herre fedt]

BAS NED

VARMT VAND

JERNER

[Du skal bare slappe helt af]

[Når du ikke længere sover
alene om natten]

[At gøre noget hårdt]

GANG

DU ER SÅ NY

THE LUGE

[Når to eller flere samles i et
hold, som fx veggiegang]

[Når man er røv elendig til
noget]

[Det' lugen]

STJÆLE HONNING

BIG ASS HALL

DET SKAL JEG
BARE IK' BE' OM

[Når du gerne vil ydmyge
dine kammerater]

[Foredragssalen]

[Det bliver et kæmpe nej tak]

SKUD UD

WACK

ÆGTE FRILLE

[Kæmpe cadeau]

[I stedet for træls]

[Friluftstypen og det modsatte af Tobz]
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FØR DET HELE BLEV SORT
Af Ditte Poulsen
&
Johanne Nørskov

G

ymnastiksalen bliver flittigt brugt
på højskolen. For det meste er det
stedet, hvor man finder svedige kammerater, der bakser rundt med diverse fysiske aktiviteter. Men det er ikke tilfældet
i aften. Det er lørdag, og i aften tjener
salen et andet formål. I morgen er det
fastelavnsdag, og som de utålmodige
unge mennesker vi er, tager vi selvfølgelig lidt forskud på goderne. Fastelavn
er et klassisk tema til en fest, men før
vi overtager Silkebar i vores kostumer,
skal der selvfølgelig lidt nostalgiske selskabslege til.
Stemningen bobler i salen. Folk går nysgerrigt rundt og ser hinandens udklædninger an. Niveauet er virkelig højt, der
er blevet gjort meget ud af kostumerne.
Folk roser hinanden, smiler og griner.
De første øl render for de flestes vedkommende allerede gennem blodet. Jeg
er omringet af avatarer, et par hotdogs
og Jokeren der kigger på mig og spørger
”Why so serious?”. Mario og Luigi hopper rundt til deres kendingsmelodi. En
fascist med et smalt overskæg kommer
gående mod mig med en strakt arm i
vejret. Jeg spørger ham, hvad han synes
om stemningen i aften. ”Sehr gut, sehr
gut”, svarer han prompte. Baseret på
flere observationer er det vist så langt,
hans tysk rækker. Jeg er selv ved at være
rimelig tipsy og formår at spilde øl udover hele min notesbog. ”DRIK, DRIK,
DRIK”, hører jeg en daknymfe med efternavnet Grøn råbe i nærheden.
Folk stimler sammen, og spændingen i
lokalet stiger. Det er tid til at slå katten
af tønden. Pige- og drengekøer bliver
dannet. ”Et slag, et kill” udtaler en græsk
og halvnøgen version af Kenni. ”Kan du
svømme?”, er der en spøjs karakter, der
spørger Johanne. ”Hvad?” svarer hun.
”Ja, kan du svømme eller skal du med
i min ubåd?”. Jeg kigger en ekstra gang
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på personen. Er det Peter Madsen med
et mannequinben over skulderen og et
varmetæppe omkring sig, jeg står og ser
på? Niveauet røg vist lige en ekstra tak
op. Fastelavnstønderne er hurtigt nede,
og slikket flyder på gulvet. Men hov,
hvorfor er der ikke nogen, der spiser af
det? Nårh ja, det er rosiner og eucalyptus bolsjer… Kun julemanden, der mest
af alt ligner en slidt alkoholiker, går
rundt og samler godterne i sin nissehue

Næste disciplin er sækkeløb. ”ER LARS
TIL NEPHEW KONCERT?! SHIT, HAN
SVIGTER SIT HOLD. KÆMPE NØRD!
TABER!”, udbryder en malkeko med
pandehår pludselig. Hun er vist ikke
helt tilfreds med dørmandens fravær.
De første hold stiller sig klar i sækkene
bag den grønne linje bagerst i hallen.
Molin, som jeg ærlig talt ikke ved, hvad
skal forestille, skynder tålmodigt på
dem. Der bliver råbt start, og holdene
begynder at hoppe fremad. Eller de prøver i hvert fald. De fleste når faktisk ikke
så langt. Mange falder undervejs. Det er
rimelig god underholdning, specielt set
fra sidelinjen. Holdet bestående af Mario, Luigi, en lilla drage og græske Kenni
tager føringen ved hjælp af en tællemetode. Fremragende teknik. Holdet
ender med at snuppe førstepladsen, og
Mario råber i begejstring. Som vi kender ham bedst. Et hold med en franskmand, en bi og en prinsesse forsøger sig

med at gå. Pludselig begynder to hold at
slås undervejs. Hvad er det egentlig, der
foregår? Tilskuerne morer sig. Jeg spotter en norsk russejente, der bliver slæbt
ud af banen.
De næste hold gør sig klar. Holdene har
tydeligvis taget tællemetoden til sig og
bevæger sig generelt en del hurtigere
end de første hold. En kok taber sin hue,
men æresgandalf er lige en makker og
placerer den sikkert på hans hoved igen.
Holdet med Peter Madsen i spidsen
vinder anden runde. Johanne kommer
forpustet hen til mig. ”Det var fandeme
hårdt”. Alt imens denne konkurrence
har stået på, har jeg befundet mig ved
siden af en ortodoks jøde, der har været i gang med at hænge en masse snore
op. Først troede jeg, at jeg skulle hænges for at have stjålet for meget honning. Men det var heldigvis ikke tilfældet. Snorene blev opsat til den tredje og
sidste disciplin, nemlig at bide til bolle.

Holdene bliver dirigeret ud i siden af
hallen. ”Folk lytter ikke efter”, siger Molin lidt opgivende.
Mængden af alkohol indtaget er i opadgående kurs, og flokken begynder at miste fokus. En præst går forbi mig. ”Gud
velsigne denne aften”, forkynder hun på
vejen. Gad vide om hun kender nonnen,
der skal være dj med temaet #flækfloor
senere? Der er god stemning i luften.

Endelig retter folk opmærksomheden
mod Molin, som jeg stadig ikke helt ved,
hvad forestiller. Holdene er klar, og der
bliver råbt start. De første deltagere løber ned og begynder at bide løs. Det er et
underholdende syn, der mest af alt ligner to personer, der forgæves prøver at
snave. Der kan hurtigt spottes lidt snyd
i form af brug af hænder. Det er en svær
disciplin. Mario, Luigi, græske Kenni og
den lilla drage vinder førstepladsen og
virker yderst tilfredse.
Det summer i salen, inden det er tid til
uddeling af priser for bedste udklædning. Jeg spørger en indianer, hvad hun
synes om udklædningerne, hvortil hun
svarer ”der findes ikke dårlig udklædning, kun for lidt alkohol”. Amen. Vi
starter med drengene. ”Manden uden
så meget tøj på” bliver der sagt over
højtaleren. Høvding Tui er nomineret.
Sammen med ham står en punker taget direkte ud af en anden æra og den
kendte Joker. Sidstnævnte løber med
den højeste klapsalve og dermed sejren.
Fuldt ud fortjent. På gulvet ser vi derefter en gennemført grøn koriander-dame, en yndig sort svane og fænomenet
raining men. Disse udgør de nominerede piger. På trods af at have valgt en
meget kontroversiel krydderurt som udklædning, vinder koriander-damen. Det
er et gennemført outfit. Vi når til gruppenomineringen. De første på scenen er
daknymferne efterfulgt af avatarerne,
Harry Potter brødrene, hele den norske
russebus og selvfølgelig Mario og Luigi.
”Fuck systemet” overhører jeg en utilfreds hotdog udtale. ”Hvad fuck blev
der af hotdoggerne?” Avatarerne vinder
bedste gruppeudklædning og med deres
dedikation til kropsmaling, er det en
helt fair afgørelse.
Aftenens vindere er fundet, selskabslegene er overstået, og det er tid til at
festen rykker ned i baren. Der er udelukkende lir og godt humør i luften. Det
ser ud til at blive en vild aften. Folkevandringen mod baren og floor er startet.
Og efter det bliver det hele lidt sløret… ■
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"Denmark
is like
the Premiere League of
girls.
The best
league in
the world"
30

07:35
My phone rings for the third time. I’m considering
whether to get up or not. It always depends on my mental alarm clock. Today it says to me “You got to get up bro,
you have cleaning duty and you have to look good for
the interview with Johanne and Holger”.
There is a way too long walk from my room down to
the dining room, but I somehow managed to get there
anyways. I eat the same thing every morning. Cornflakes
with milk and sugar – and of course – bananas. I fucking
love bananas.

09:20
It is time for Change Makers. Today we have to prepare
activities for some FDF leaders. I’m actually not sure what
my group is planning to do but it’s a good day and I got a
new favorite quote for my collection: “Teamwork makes
the dream work”. Although I’m not sure that’s what’s happening in my group.

11:45
I am really starting to get hungry now. Finally, it’s lunchtime. Johanne asks me what the favorite part of the meal
is today and I answer: “Bananas of course – and rugbrød
with this yellow shit and this yellow shit and fried onion – taste really good”. I’ve heard that rugbrød is healthy
I started eating it a couple of weeks ago. It was really awful at first but now I like it. The lunch is really good here
but I still miss my mother’s fresh-squeezed orange juice,
that i used to get for every meal back home.

12:25
I am a bit tired and I want to go to my room. I open the
door and what do I see? Christian my bitch is a extremely
unorganized person. I cleaned the room two days ago –
also Christians side – but now, two days later, it is all messed up… I am kind of freaking out about how he can’t
understand that we got a shoe shelf and you can actually
put your shoes there. Not all over the fucking floor. But
well, Christian is a great roommate. I like to prioritize it
like this: Friendship first, girls second and then room 10.

The
secret
life of
Walter
Rodolfo
Af Johanne Nørskov og Holger Guldager

13:05
Today we are sailing in canoes in Outdoor Light. I am
a bit nervous since I’ve never tried it before. I’m sailing
together with Andreas and Daniel Houe the Hoe and it
is really funny. I didn’t get my nap after lunch today so
because of my laziness, I get the spot in the middle. While we are having fun and enjoying life something really
shitty happens. There is water coming into the canoe.
And guess what… I got a wet ass for the rest of the trip.
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13:18
Today we are sailing in canoes in Outdoor Light. I am
a bit nervous since I’ve never tried it before. I’m sailing
together with Andreas and Daniel Houe the Hoe and it
is really funny. I didn’t get my nap after lunch today so
because of my laziness, I get the spot in the middle. While we are having fun and enjoying life something really
shitty happens. There is water coming into the canoe.
And guess what… I got a wet ass for the rest of the trip.
Fml.

16:01
“The sun is too hot like me, let’s go out and play some
ball,” I say to Holger. As everybody at the school knows I
looooove soccer. Some people would say that I am better at watching it than I am at playing but I want to prove them wrong. I am way better than Noah aka. Johnny
Sins. “Look at this,” I say while juggling with the football
and then … ah, fuck me … I fail and the ball hits Asta.
Awkward… but that isn’t just it. She is drinking hot coffee and now it is all over her new karate-suit. God this is
embarrassing. A true life lesson. Never play ball around
someone drinking coffee and if you do, do it around Asta,
she doesn’t get mad.

16:59
I am talking to Holger in the Dagligstue. We are talking about Denmark, and what I think the best
part of Denmark is. "The people. I love the people here. Everyone is very welcoming and nice. And
well of course – the good-looking girls" I tell him.
I would say that Denmark is like the Premier League of
girls – the best league in the world.

WALTER APPROVES

Bananas
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Toast with eggs

Barbecue chips

Danish girls

Liverpool

17:30
Dinnertime! I love the noodles – and no it is not called pasta you stupid Danes. There is just one problem with the food here. It tastes like air. Once again,
I have to empty the salt and pepper to enjoy the taste.

19:17
Time for some Tinder swiping <333. I really like Danish
girls.

21:36
Oh shit, that sweet girl is walking towards me and I stink
like hell after 3 hours in the fitness (almost 3 hours). I am
not sure if I should go talk to her. I get so nervous. Maybe
I should say “Du ser godt ud i dag”? I learned that pretty
quickly but it hasn’t paid off that much yet. I have no idea
why.

21:53
I am watching Game of Thrones in my room. “Yes! King
Joffrey is dead – I fucking hate that bitch” I say out loud.
Game of Thrones is a killer series but there is a long way
to season 8 like the other guys are watching…

23:00
Time for bed.
What wonders might tomorrow bring me I wonder.
I lie in bed, excited for tomorrows adventures with all my
good friends. I smile and fall asleep.
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ARKIVROTTEN

Arkivrotten er et tilbagevendende fænomen i Silkestof. Arkivrotten graver kuriosa og
memorabilia frem i højskolens mørke kælderarkiv og bringer det op i lyset uden videre
kommentarer. Nogle gange er stoffet udvalgt for at koble historien til nutiden, andre
gange som en direkte kommetar til det, der rører sig på højskolen.

Efterår 1993

1988
Efterår 1988
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Forår 2000

Efterår 1998

Af Marie H. Christiansen

Efterår 2018

Forår 2008

Efterår 2003

Forår 2013

2018
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PUS

LE

SPIL
LET

Af Christian Hjortkjær

At møde Parisa er at møde et mildt ansigt, der smiler tilbage. Ikke som en mekanisk maske, der godt ved, at den
er på. Men altid et høfligt, ydmygt og først og fremmest varmt smil. Parisa er højskoleelev på Silkeborg Højskole.
En elev med en meget usædvanlig historie i mange dele. Havde hun været dansker, havde hun højst sandsynligt
haft travlt med at fortælle sin historie til alle mulige. Det har Parisa ikke. Men tager man en time ud af sin travle,
danske hverdag og sætter sig ned for at tale med Parisa, så vil man til gengæld blive beriget med en fortælling,
der bliver ved med at afsløre uventede og overraskende brikker til puslespillet Parisa.

P

arisa, sidst vi talte sammen, strandede vi ved spørgsmål om, hvorvidt du følte dig ensom, og du sagde,
at krævede noget mere tid og plads,
end vi havde i formatet ”Spørg mig
om alt”. Så jeg tænker, at vi begynder
et andet sted. Kan du fortælle mig lidt
om din familie?
Jeg har tre familier. Jeg er født ind i en
iransk familie. De elsker mig. Jeg elsker
dem. Men i Danmark har jeg fået to familier mere, som respekterer mig for den, jeg
faktisk er. Min biologiske familie forstår
dybest set ikke, hvem jeg er. I iransk kultur
kender man kun ’mand’ og ’kvinde’. Det
er de eneste muligheder. I hvert fald er det
den eneste mulighed i et parforhold. Det
er også et spørgsmål om generation. Min
mor forstår det ikke. Min bror er sød, og
jeg elsker ham, men han vil stadig tænke,
at jeg er syg.
Hvad er så din anden familie?
Det er LGBT Asylum. Det er en gruppe,
der hjælper og vejleder lesbiske, bøsser bi-
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seksuelle og transkønnede, der er fanget i
det danske asylsystem. De gav mig et fællesskab, hvor vi både græder og griner og
danser sammen. Det er en utrolig befrielse. Da jeg først kom til Danmark, tænkte jeg, okay, jeg er helt alene her. Da jeg
mødte LGBT Asylum forstod jeg, okay,
jeg er ikke alene. Og langsom lærte jeg
også at forstå, at jeg har rettigheder. Jeg
kan ikke dømmes for at være den, jeg er.
De hjalp mig med at respektere mig selv.
Vi er så mange vidt forskellige mennesker
i Asylum-familien. Nu er jeg selv blevet én
af dem, der tager ud og taler for andre.
Det er rigtigt, da vi var på Tour de Danmark talte du på LitteraturHouse på
Nørrebro. Jeg kan huske, at du havde
nogle virkelig tjekket tøj på. Hvad betyder det for dig at gå flot klædt?
I Iran er det vigtigt at have godt tøj. Dyre
sko. Vi har slet ikke genbrugsbutikker i
Iran. Her er man et godt menneske, hvis
man bruger mange penge på tøj. Der er
meget status i tøj. I Danmark har jeg op-

levet, at mange, også helt unge mennesker
går i genbrugstøj. Det er også smart her.
For mig handler det om at finde en harmoni. Man kan vise sin karakter gennem
tøj. Jeg tror på, at man skal gøre noget ud
af sig selv, både sin krop og sin sjæl. De to
hænger sammen.
Nu ved jeg allerede, at din tredje familie er den kristne. Kan du fortælle mig,
hvad det betød for dig at blive døbt?
Der er helt klart dele af den danske folkekirke, som ikke accepterer, hvem jeg
er. Men jeg oplevede noget andet i Jelling
kirke, hvor jeg blev døbt. Til dåben inviterede jeg de venner, jeg har, så det blev en
meget blandet flok [Parisa får et stort smil
på løberne nu]: Der kom en fra LGTB
som var min gudfar. Og så kom der en
fra min kristne familie, som ikke kendte
min seksualitet, og som nok ikke ville have
syntes om det. Det var præsten i Jelling,
Birgitte, døbte mig med vand. Bagefter
var der fest i kirkecenteret. Med mad og
alt sådan noget.

PA

SA
RI

Var det noget, du selv stod for, eller var
det kirken?
Jeg spurgte bare: Kan de komme, også fra
Sjælland. Ja ja. Så der kom muslimer. Nogle med Hijab. Nogle uden. Nogle var homoseksuelle. Alle mulige. Det var herligt.
Jeg elsker Jelling Kirke. Det er en gammel
by. Med tradition. Det var jo her, man gjorde danskerne kristne. Måske var det Guds
plan.
Kan du fortælle, hvad det har betydet
for dig, at du blev døb og samtidig
budt velkommen som lesbisk ind i kristendommen?
Da jeg kom til Danmark var jeg træt af
alle religioner. Og ville faktisk være ateist.
Men da jeg var blevet placeret af myndighederne i Jelling, hjalp jeg til i kirken med
at oversætte til afghanerne. Langsomt blev
jeg mere interesseret i kristendom. Jeg begyndte at læse. Jeg forsøgte at finde fejl i
Biblen, for på den måde at afvise religion.
Men jeg fandt ud af, at kristendom ikke
handler om at tro på det rigtige. Jeg begyndte at tale med Birgitte, altså præsten,
og jeg oplevede, at hun nogle gange svarede på mine spørgsmål med ”Det ved jeg
ikke”. Der var altså plads til tvivl og usikkerhed.

Men det afgørende var: Hun respekterede min seksualitet. Jeg spurgte: ”Accepterer du mig, fordi du SKAL respektere
mig på grund af reglerne her i Danmark?”
Hun sagde: ”Nej, fordi jeg kan lide dig,
derfor respekterer og accepterer jeg dig.”
Jeg spørger hende: ”Kommer du i problemer, hvis du døber en homoseksuel?”
Hun siger: ”Nej, jeg ville være stolt over
at gøre det”. Jeg spørger: ”Hvis nu jeg en
dag kommer og siger, at jeg gerne vil giftes med en kvinde her i Jelling Kirke, hvad
ville du så sige?”. Hun svarer: ”Så vil jeg
hjælpe dig!”. ”Okay”, siger jeg så. ”Så vil
jeg gerne blive kristen.”
Det er jo en helt vidunderlig historie.
Så det er derfor du kalder dine kristne
venner for din kristne familie?
Ja, før dåben var jeg blot en gæst. Efter
dåben føler jeg, at det er mit hus. Og jeg
kan invitere folk ind i mit hus. Det er her,
jeg finder min familie. Jeg har sagt nej til
Gud mange gange. Men Gud er blevet ved
med at sig ja til mig. Min mor og bror bor i
Wien, hvor de fleste er katolikker og mere
konservative. Jeg tror det er den plan, Gud
lavede for mig, at jeg skulle til Danmark.
Her mødte jeg to homoseksuelle præster.
Og de fortalte mig, at vi ser ikke på, om
det er en mand eller en kvinde. Men om
der er kærlighed. For Gud er kærlighed.
Jeg kan godt lide, at man i kristendommen kalder Gud for Far. Det gør man
ikke i Islam. Gud elsker os. Han dømmer
os ikke for at være sort, kvinde, homoseksuel eller noget andet. Det er mennesker,
der dømmer. Ikke Gud.

Så nu har du tre familier. Din biologiske, LGBT-familien og den kristne familie. Føler du dig ensom?
Det kan være ret svært her på højskolen.
Jeg kommer fra en meget anderledes kultur, jeg føler mig en del ældre end mange
her, og for det tredje er der sproget. Det
kan være svært at være med. Nogle gange
bliver jeg efterladt alene midt i fællesskabet. Mange her jo fra gymnasiet og er her
for at slappe af. Jeg har mange andre bekymringer: Hvordan skal jeg lære dansk?
Hvordan skal jeg finde et sted at bo? Bliver
jeg smidt ud af landet?
Så handler det om, at du har en anden
alvor i livet, som mange af os andre er
lykkeligt fri for at forholde os til?
Jeg forsøger ikke at sige, at jeg har det værre end andre. Men når vi for eksempel i
pædagogik diskuterer: Hvordan taler man
med børn? Ja, så kan jeg ikke, ligesom de
andre, huske tilbage til engang, hvor jeg
gik i børnehave. For det gør man ikke i
Iran. Og så kan det være svært at tale med.
Ofte føler jeg ikke, at jeg har noget at sige,
og så kan jeg mærke ensomheden.
Er der så andre gange, hvor du ikke føler dig ensom?
Når jeg føler, at jeg er vigtig for andre. Hvis
nogen spørger om min fremtid, og det faktisk er fordi, jeg kan mærke, at jeg er vigtig
for dem. Eller når nogen hjælper mig, ligesom da Jacob hjalp mig med at komme på
højskolen her. Så føler jeg mig ikke ensom.
Det er det samme, når en elev hjælper mig
med dansk-lektierne. Eller med de breve
jeg får fra kommunen. Eller med at finde
ud af, hvordan man rejser med DSB. Så
føler jeg mig ikke ensom.
Jeg nyder virkelig, når jeg ser folk her
på skolen snakke sammen, når de laver
sjov. Jeg elsker dem. Så bliver jeg glad og
ringer til min mor. Og så fortæller jeg, at
nu er eleverne kommet til mit værelse og
lavet Newroos og Haft Sîn og holdt fest med
mig. Så føler jeg mig ikke ensom. ■
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5

SKARPE FRA
CAMILLA GRY

2

3

Hvem var dit første celebrity-crush?
Jeg har aldrig dyrket at have et crush
på en kendt, men jeg husker jeg var
forelsket i Mel Gibson engang. Det var
egentlig ikke fordi jeg selv var mega
vild med ham, men jeg husker min
mor var, så det var jeg også.
Jeg havde også en plakat med Mark
Owen fra Take That.

1

Hvornår startede du med at
dyrke Adventure Race?
Jeg blev introduceret for det på
Viborg Højskole, hvor jeg lod
Peter Ravn tro han kunne være
kaptajn. Vi gik nemlig på samme
elevhold.
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Har du nogle skjulte talenter?
Jeg vil ikke kunne lide at blive kaldt en
gamer, men jeg har brugt flere timer i
Super Mario 3 end jeg er stolt af.
Jeg har altid godt kunne lide at gøre
ting hurtigt, så jeg gjorde det man
kalder at speedrunne spillet. Det blev
størstedelen af min barndom brugt på.

Simon (Flemming)
Veggerby

4

Hvad var det mest latterlige
du har været udsat for på et
løb?
Jeg var Gravid i 28. uge og var
på Nordisk Ekstrem Maraton,
hvor jeg pludselig faldt i en
mudderpøl til navlen, og måtte
have hjælp for at komme op.

5

Hvem har bukserne på der
hjemme ?
Som du selv har sagt nogle
gange, så kan man se, hvor
meget en mand bestemmer
i huset af størrelsen på højtalerne i stuen...
Vi har lige fået gemt vores
fjernsyn væk, fordi vi sagtens
kan se Netflix på en bærbar.
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ER DU UUNDVÆRLIG?
Af Marie H. Christiansen

H

vad vil tiden bringe og hvor vil
vi ende? Hvor står vi i forhold til
hinanden, når vi langt ude i fremtiden
for sidste gang træder ud igennem
højskolens hoveddør, ned ad trappen
og vinker farvel til det sted og de personer, der har været vores hverdag
igennem fem måneder?
Langt ude i fremtiden.
For snart fem måneder siden flyttede
ca. 130 spændte unge mennesker ind
på Silkeborg højskole. Højskolen er et
fælles knudepunkt i deres liv. Fra alle
steder flyttede de til, her har de levet
sammen for en tid, snart skilles deres
veje igen og de fortsætter ud i den virkelige verden. Ud af boblen de lever i
nu og her.
Nu og her. Fem måneder. Langt ude
i fremtiden. Tid bliver et underligt
begreb, når man befinder sig i højskoleboblen. Fem måneder; 22 uger; 153
dage; 3671 timer. Når vi engang bliver
ældre, vil fem måneder måske føles
som et øjeblik i det store perspektiv.
I et ungt liv derimod er fem måneder relativt lang tid, især hvis dagene
er ren rutine og fulde af kedelige arbejdsopgaver. Men i højskoleboblen
er det anderledes. Her er rutinen ikke
altid den samme og her er ingen kedlige arbejdsdage - og pludselig flyver
tiden underligt hurtigt. Så smeltede
sneen udenfor vinduet, så spirede vintergækkerne frem, så visnede de bort
igen og så var bøgen pludselig sprunget ud. Nu har vi vandkrig på græsplænen, snart er det for alvor sommer
- og så er tiden her forbi. Men selvom
tiden flyver hurtigt i boblen, føles det
alligevel som om vi har kendt hinanden i et halvt liv. Vi føler måske, at
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vi pludselig ikke kan undvære hinanden. En underlig følelse. For knap
fem måneder siden var vi fremmede
for hinanden og nu kan vi nærmest
ikke leve uden hinanden. Intensitet.
Intenst.

i fem måneder. Et fællesskab der over
tid er blevet opbygget, og som fra begyndelsen ikke kunne tages for givet.
Ingen var på forhånd uundværlige, alle
kunne erstattes med hinanden.

For fællesskabet var alle vigtige helt
Der er blevet grint, der er blevet
fra begyndelsen. Fællesskabet kræver
grædt, der er blevet diskuteret, der
en samlet indsats for at ende ud i et
er blevet kysset, der er blesammenhold. “Når du åbner
vet nusset, der er bledin hånd, ser du synlivet nøgenbadet, der
ge spor af usynlige
er blevet stjålet i
bånd. Du har fat
elevkøkkenet, der
i et stykke af dit
“Når du åbner din hånd, ser du
er blevet drukmedmen’skes
synlige spor af usynlige bånd. Du
ket øl i stride
lykke. Det kan
har fat i et stykke af dit medmen’skes
strømme, der
føles som fnug
lykke. Det kan føles som fnug eller veje
er blevet båret
eller veje et ton:
et ton: Det er lagt i din hånd.”
folk i seng, der
Det
er lagt i din
Sigurd Barret & Jens Sejer Anderer blevet festet
hånd.”
Fællessen
til den lyse morskabet kræver en
gen.
Morgenhår
åben hånd og et
er blevet en heldagsåbent hjerte. At man
frisure, nattøj er blevet
imødekommer og føler
en passende dresscode til moret ansvar overfor dem, der udgenmaden, nøgenløb er blevet en traover én selv indgår i det. Vi har skabt
dition til fester, bekymringer er blevet
relationer i fællesskabet og vi har fået
delt og bekymringer er blevet lagt på
en betydning for de mennesker vi nu
hylden.
ikke kan undvære, i løbet af fem meget
intense måneder. Når vi ikke længere
Om lidt er vi blot tidligere elever som
er undværlige, er vi så uundværlige?
så mange andre før os. Men som de
Uundværlig; noget som er yderst væmange andre før os er vi tidligere elesentligt og derfor (som regel) ikke kan
ver med et tilhørsforhold til højskolen
undværes. Måske er vi ikke lige uundog til hinanden. Da vi den første dag
værlige for alle. Nogle kan vi undvære
trådte op ad trappen og ind ad hovedbedre end andre, fordi vi ikke skaber
døren, var det som individer uden et
lige stærke relationer til alle. Vi kan natilhørsforhold til hverken sted eller
turligvis stadig ikke forholde os til alle
personer - kun med det tilfælles, at vi
mennesker i det store fællesskab på én
havde valgt den samme højskole. Nu
gang, så vi har fundet sammen i mange
har vi opbygget relationer, bånd, fælforskellige grupperinger og konstellalesskaber.
tioner med mange forskellige mennesker. Men vi er ikke længere anonyme
Tilbage i virkeligheden sidder familiindivider i en stor ukendt menneskeen og vennerne og venter på at vi atter
mængde som i begyndelsen. Vi har
vender hjem. Måske glæder man sig
skabt de usynlige bånd vi så tit i foretil at vende tilbage til virkeligheden og
dragssalen og dagligstuen har sunget
de fællesskaber man indgik i dér, måom. Vi har rørt hinandens liv og lykke
ske frygter man at de fællesskaber har
både på godt og ondt. Og langt ude i
forandret sig for meget eller at man
fremtiden blev vi mere og mere uundselv har. Én ting har vi dog tilfælles:
værlige for hinanden - måske mere end
Et andet fællesskab end dem vi var
hvad vi forventede eller turde håbe på
vant til har snart fyldt hverdagen ud
for knap fem måneder siden? ■
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GÅ GLAD
I BAD
Af VVS-Torben

T

ilbage i tidernes morgen da Adam og Eva tog det
første bid af det forbudte æble, skabte det ikke kun
skam, ubehag ved egen krop og blufærdighed; nej, helt
grundlæggende problemstillinger blev født. Når man
nu er nøgen, hvordan sørger man så for at holde sig
selv ren og lækker for en eventuel partner? Et godt bad
kan gøre underværker, men hvor skal man gå i bad? Og
hvordan tænder man overhovedet for det varme vand?
Som du kan se, er der ikke lige umiddelbart en direkte
vej til varmt vand, og derfor vil jeg i det følgende diskuterer et par hyppige problemstillinger og forslag til løsninger på disse. Afslutningsvist vil jeg skrive nogle inspirerende citater, der måske ikke ligefrem sikrer dig varmt
vand, men som i det mindste sørger for, at du ikke fucker
helt op. Og hvis du gør, er det altså din egen skyld.

Der er slukket for det varme vand - skal jeg prøve at fixe mit forhold til bruseren eller prøve på at
finde en ny?
Først og fremmest er det en situation, som mange har
oplevet at stå i. Vær glad for at der har været tændt for
det varme vand. Derefter kan man sige, at det i bund og
grund handler det om at kigge indad - havde du håbet
på mere end et hurtigt skyl eller varmt vand i længere
tid? For man skal ikke undervurdere effekten af begge
badeformer. I tilfælde af at du havde håbet på varmt
vand i lang tid, er det en god ide at snakke med bruseren. Oftest skyldes det dårlig kommunikation, mangel
på forventningsafstemning eller måske at du fumlede
lidt rundt med termostaten sidste gang.

Jeg går oftest i bad alene og kunne godt bruge lidt
selskab en gang i mellem. Hvad gør jeg?
Endnu et glimrende spørgsmål. Første skridt er at udpege en bruser, du synes, der ser godt ud. Næste skridt
er at få opbygget en relation mellem dig og bruseren.
Fx snakke lidt med bruseren, måske nusse den bag bruserhovedet, og generelt prøve dig lidt af med noget fysisk kontakt. Det er den nemmeste måde at fornemme
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situationen på. Selvom det måske begynder at gå godt,
skal du ikke forvente varmt vand for hurtigt – det kan
have den stik modsatte effekt. I stedet skal du flyde med
strømmen, indtil der kommer en strøm – og så er det
bare om at bade løs.

Vandet er kun håndlunt - og det har det været i et
stykke tid. Hvordan ændrer jeg på det?
Først og fremmest er det en god ting, at vandet er håndlunt - for det betyder, at du er godt på vej. Men som du
allerede ved, er der kun ét håndtag i skolens brusere, og
det styrer både tryk og temperatur. Når du fornemmer
nogle kolde vibes fra din bruser, kan det måske virke at
spille lidt hard-to-get. Helt lavpraktisk betyder det, at du
måske kigger efter et par andre brusere at tage bad i
– uden at ville dem noget. Måske vil du opleve, at din
bruser begynder at finde dig interessant igen. Jeg ved
godt, at det lyder lidt mærkeligt, men showering works
in mysterious ways. Herefter er det op til dig at finde ud
af, hvad næste skridt er – vanddråber ser ens ud på afstand, men tæt på er de alle unikke – og det samme gælder skolens brusere. Jeg håber, at disse svar kan hjælpe
dig på din vej til varmt vand. Hvis ikke, så tag et kig på
næste side!

GODE TIPS FRA
VVS-TORBEN
"Vad ikke bare ind under bruseren, men vent
til vandet damper"

"Tænk ikke kun på dig
selv, når du bader,
men også din bruser"

"Hvis ikke man kan få
varmt vand, kan man
altid tage en lille håndvask"

"Man bliver ikke ordentligt ren af koldt
vand"

"Varmt vand er bedre
end koldt vand"

"Varmt vand skal fortjenes, og det kræver
ofte hårdt arbejde"

"Pas på ikke at glide i
badet"

"Det er en god ide at
bruge badesandaler,
så man ikke får fodvorter"

"Afkalk gerne bruserhovedet dagligt"

"Husk at tørre gulv
og vægge af, så det
er pænt og rent til
næste gang"

"Husk at rense afløbet for hår en gang
imellem"

"Du basser
bare helt ned"

"Gode vaskevaner varer ved"
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