
 

Det er altid en fornøjelse, at overvære nogle af skoleårets største mærkedage, hvor 

skolens kultur kommer til udtryk på bedste vis. Kulturen indeholder de kræfter, der 

skaber forandring og udvikling, men kulturen indeholder også det modsatte, nemlig 

stabilitet og kontinuitet. 

Det ser vi med dimissionen på Sorø Kunstmuseum, hvor vores afgangselever bliver 

fejret, og med OL sidste skoledag, hvor vores 0.-8. årgang leger på kryds og tværs af 

klasser og årgange omkring Sorø Hallen. Det er et fantastisk syn, som skoleleder, at 

være vidne til, hvordan tingene år efter år går op i en højere enhed år efter år.  

Vi skal værdsætte den slags momenter og påskønne alle dem, som er med til at få 

det til at ske. Det er ikke en selvfølge eller noget, som kommer af sig selv.  

Sorø Privatskole er en traditionsrig, velfungerende og udviklingsorienteret grundskole, 

fordi vi har engagerede elever, forældre og medarbejdere.  

Det skal vi huske, når vi står dér og tingene går op i en højere enhed. Tak fordi I gør 

det muligt.  

Tak for dette skoleår og på gensyn i skoleåret 2016-17.  

Jeg ønsker jer en varm, god og velfortjent sommerferie! 

        Skolelederen skriver: Tak fordi I gør det muligt  
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Sommerferie: 25. jun.-9. aug. 

Kommende feriedage 

● Vilde Vulkaner: 28. jun.-1. jul.        (Klub) 

● Bornholm: 5.-9. aug.          (Klub) 

● Første skoledag: 10. aug. kl. 9.00-11:35 

Vigtige datoer 

 Med venlig hilsen 

 Casper Madsen 

 Skoleleder 

SORØ PRIVATSKOLE 

Vi mødes under kastanjen 

● Administration: Lukket 2. jul.-2. aug.  

● SFO: Lukket 9.-24. jul. Hvis I ønsker at  

benytte SFO'en i uge 27 og 30, opkræves der 

kr. 500 pr. uge. Tilmelding er nødvendig. 

● Klub: Lukket 25. jun.-9. aug. Hvis I har  

behov for pasning, henviser vi til SFO’en. 

Lukkedage i ferien 



 

Formanden i skolebestyrelsen fremlægger hver 

år sin beretning på generalforsamlingen i april. 

Her kommer han ind på nogle af alle de ting, 

der er sket gennem året og hvor skolen  

bevæger sig han.  

 

Bestyrelsen vurderer, at det overordnede resultat af  

Arbejdspladsvurderingen (APV) er tilfredsstillende. APV’en viser, 

at lærerne og pædagogerne er glade og tilfredse med deres  

arbejde, arbejdsvilkår samt udviklingsmuligheder. Skolens  

MedarbejderIndflydelsesOrgan (MIO) udarbejder nu en  

handlingsplan ud fra APV’en og de efterfølgende drøftelser. 

 

Eksamensresultatet for 2015 er det bedste, som skolen har  

opnået, og det er det bedste resultat i Sorø Kommune. Der skal 

lyde en stor tak til lærerne for det opnåede resultat, idet deres 

indsats i daglig dagen har flyttet vores elever mere end det kan 

forventes. Det skyldes jeres interesse for undervisning, den  

enkelte elev og passion for jobbet.  

 

Trivselsundersøgelsen blandt eleverne er et godt værktøj til at 

sætte fokus på trivsel og et godt og trygt læringsmiljø. 92% af 

eleverne svarer, at de er glade for deres skole. 90% af eleverne 

svarer, at de er glade for deres klasse. 91% af elever er svarer, 

at de føler sig trygge på skolen. 95% af eleverne svarer, at det 

er let at høre, hvad læren siger. 

 

Vi har haft øget fokus på sprogundervisning. I 10. klasse har vi 

haft et tilbud om Cambridge-engelsk med gode erfaringer. Den 

øgede undervisning via engelsk viser gode resultater. Dette blev 

understøttet af et 2-ugers studieophold i Manchester. Samtidig 

er elever sprogniveau A i 9. klasse på blevet tilbudt at tage en 

eksamen i Cambridge-engelsk og Deutsche Sprachdiplom-tysk, 

som kan anvendes, hvis eleven ønsker at læse videre i udlandet. 

De første erfaringer med eksamen er gået rigtig godt. Vi  

vurderer fortsat, at det er vigtigt med tysk som andet  

fremmedsprog end engelsk. Tyskundervisningen, som bliver 

udført af vores store og kompetente fagteam af tysklærere,  

starter fra 4. klasse og vi har årligt en tur til Berlin for 9.  

klasserne. 

 

Vi har flere tiltag for at pleje talenter og dygtige elever på  

skolen, samtidig med at vi prioriterer, at hjælpe elever med  

læsevanskeligheder, elever som har behov for hjælp til  

matematik m.v. Flere elever har været afsted til Masterclass og 

Talentcamps. Noget som vil forsætte næse skoleår. Derudover 

har vi valgt at sende 2 lærere afsted på  

talentvejlederuddannelsen, som skal være med til at skabe et 

øget fokus på de talenter, vi har siddende i klasserne samt at 

styrke skolens arbejde med undervisningsdifferentiering. Dette 

skal gerne tilgodese særligt dygtige og talentfulde elever i et 

inkludere perspektiv. 

 

Vi ønsker fortsat at anvende iPads i undervisningen, da det giver 

muligheder, mere opdateret undervisningsmateriale,  

differentieret undervisning samt en besparelse på fysiske bøger. 

iPads er fuldt implementeret på mellemtrinnet, og der kommer 

iPads til indskolingen til skolestart 2016-17. I udskolingen skal 

eleverne medbringe deres egen computer. 

 

De tidligere omtalte byggeplaner mellem Frederiksvej 4 og 6 er 

droppet. Vi har i stedet nedsat et byggeudvalg, som har fået til 

opgave at udarbejde en vedligeholdelsesplan af skolens mange 

bygninger, så vores lokaler og udearealer er tidssvarende for 

undervisning, gruppearbejde, lærerarbejdspladser og leg og  

bevægelse. Der er sket forbedringer på legepladsen ved SFO 

med nye legehus m.v. Derudover har skolen købt Frederiksvej 3 

med overtagelse til september. Det er ikke endeligt besluttet, 

hvad bygningen skal anvendes til. Vi afventer også en ny l 

okalplan fra Sorø Kommune omkring ’Fakta-grunden’ og  

parkeringspladsen.  

 

Vi oplever fortsat stor søgning til skolen, og vi får stadig mange 

nye elever på skolen. Vores strategi, om at blive en 3-sporet 

skole, er nu på plads med den nye 2. klasse. Vi er stadig meget 

ydmyge over for den tillid, som mange forældre viser os, ved at 

lade deres børn gå på Sorø Privatskole. Samtidig prioriterer vi 

fortsat årets skolefest og festival meget højt. Det er vores  

vurdering, at disse arrangementer er en del af skolens DNA og 

kultur. 

 

En stor tak til Forældrenævnet, med Brian Andersen som  

formand, og deres aktive indsats i forhold til de forskellige  

dagsordner, som bliver aftalt med skolens ledelse. Emnerne i år 

har været lærersituationen og trivsel. Forældrenævnet er  

ligeledes et godt forum til at teste holdninger og forslag. 

 

Igen i år vil vi sige en stor tak til skolens ansætte, som yder en 

super indsats på vores dejlige skole. Lærerne og pædagogerne 

er stadig skolens vigtigste aktiver, hvorfor der løbende er fokus 

på efteruddannelse og fælles pædagogiske dage på skolen.  

Efteruddannelse kan også være intern vidensdeling og  

erfaringsudveksling. Også en stor tak til skolens ledelse for at 

styre skolens retning og sikre udvikling og ikke være bange for 

at prøve nye metoder m.v. af.  

Info: Formandens beretning 
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Steen Hahn Andersen er formand i  

skolebestyrelsen. Generalforsamlingen er  

skolens øverste myndighed. Mellem  

generalforsamlingerne varetages den øverste 

myndighed af skolebestyrelsen. 

Du kan finde kontaktinformation på sprs.dk  

under ’Kontakt’ og ’Bestyrelsen’. 

Udpluk fra Generalforsamling 2016 

Formanden i skolebestyrelsen fremlægger 

hvert år sin beretning på generalforsamlingen 

i april. Her kommer han ind på nogle af alle 

de ting, der er sket gennem året og hvilket 

retning skolen bevæger sig i næste år. 



 

Sidste skoledag fredag d. 26 juni stod  

traditionen tro på OL, hvor eleverne fra 0.-8. 

årgang blev fordelt på lande med de største 

elever som holdkaptajner.  

Selve legene fandt sted, i form af forskellige 

poster, omkring Sorø Hallen. Efter legene  

fandt vi vinderlandet i amfiteateret.  

Vinderen af OL 2016 blev Irland med Canada 

på en flot andenplads og Belgium lige  

bagefter på en tredjeplads. Stor tillykke til 

dem og alle andre lande, som gennemførte 

legene med smil og samarbejde på tværs af 

klasser og årgange.  

Vi tog også afsked med hinanden og dette 

skoleår med et ønske om en god ferie til alle. 

Event: OL sidste skoledag 

Stort tillykke til alle vores afgangselever. Vi 

sagde farvel til 81 elever, som modtog deres 

afgangsbevis fra Sorø Privatskole dette  

skoleår onsdag d. 22. juni. Vi ønsker dimit-

tenderne alt det bedste i fremtiden samt en 

god og velfortjent sommerferie.  

Dette års dimission fandt sted med kunst på 

væggene i de flotte rammer på Sorø  

Kunstmuseum.  

Dimissionen bød på korsang, overrækkelse af  

afgangsbeviser og legater til eleverne, den 

obligatoriske tale til eleverne samt et festligt 

farvel fra lærerne.  

Derefter var der reception i museets café og 

gårdhave, hvor elever fik danset Les Lanciers 

sanneb for sidste gang sammen.   
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Husk alle billeder i Nyt fra ... linker 

https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154326563646155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154321778551155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154321778551155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154326563646155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154326563646155
https://www.youtube.com/watch?v=H6AzC-HhDtQ
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154326563646155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154321778551155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/photos/?tab=album&album_id=10154321778551155
https://www.youtube.com/watch?v=pg2F-MFYB5Q
https://www.youtube.com/watch?v=pg2F-MFYB5Q
https://www.youtube.com/watch?v=H6AzC-HhDtQ
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Godt gået. Smilla fra 5.X har tegnet en af de 

5 nye huler ved Parnas Natur &  

Aktivitetspark, der blev indviet tirsdag d. 21. 

juni.  

En festlig indvielse i de smukke rammer med 

pølser og sodavand til gæsterne.  

Det er Altan.dk, der har inviteret skolerne i 

Sorø Kommune til at tegne hulerne.  

Borgerskolen fik vinderprisen, som blev  

overrakt af, ejendomsmægler, Pernille Sams.  

Se selv om I kan finde Sorø Privatskoles hule 

næste gang i kigger forbi derude.  

Vi fik sagt farvel til det gamle elevråd, og det 

nye elevråd blev præsenteret onsdag d. 22. 

juni.  

Kristian fra kommende 9.Y bliver ny  

elevrådsformand, og han og resten af  

eleverne i elevrådet glæder sig til et  

spændende skoleår efter sommerferien med 

dem bag roret i elevrådet. 

Elevrådet består af elevrepræsentanter fra 

skolens 4.-9. klasser, der er valgt på  

demokratisk vis. Disse elever varetager  

elevernes interesser over for skolens ledelse, 

lærerne og offentligheden. 

 

 

Nyhed: Nyt elevråd 

D 

 

 

 

 

 

Elevrådet præsenterede MGlilleP i salen for 

eleverne på mellemtrinnet fredag d. 17 juni. 

Hver klasse på mellemtrinnet deltager med et 

musiknummer, men hele klassen behøver  

ikke at optræde på scenen. Dette års tema 

var 80'erne. 

Vinderne af MGlilleP blev 4.Y med 5.X på en 

flot anden plads. Bedste udklædning var 4.Z. 

Bedste sceneoptræden var 6.Z. Årets talent 

blev Ida fra 4.Y.  
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https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10153738749011155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154320899461155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10153908989336155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154306552811155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154318286606155
https://www.youtube.com/watch?v=5-_t6kP9J_E
https://www.youtube.com/watch?v=5-_t6kP9J_E
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154306552811155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154318286606155
http://sn.dk/Soroe/Nye-huler-blev-afproevet/artikel/583021
http://sn.dk/Soroe/Nye-huler-blev-afproevet/artikel/583021
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Skolen prioriterer IT i undervisningen meget 

højt. I 1.-6. klasse stiller vi skolens iPads til 

rådighed for alle elever. I 7.-9. klasse  

medbringer alle elever deres egen Macbook/

computer på skolen. Dertil tilbyder skolen  

Office 365 til alle elever. 

Skolen anbefaler af pædagogiske og  

praktiske årsager MacBook i 7.-9. klasse, 

men det er ikke et krav. En almindelig  

standardcomputer dækker behovet i  

forbindelse med skolearbejdet. 

Eleverne i 7.-9. klasse har i højere grad brug 

for en Macbook/computer med ordentlig  

skærmstørrelse, tastatur og mus. De går til 

prøver og kravene i  

undervisningen er større.  

Derudover er nogle programmer,  

fx Excel, nemmere at bruge. 

Torsdag d. 16. juni afsluttede Musikskole - 

frivillige undervisningstilbud sæsonen med 

sommerkoncert i salen. 

Det var et stort og varmt fremmøde, da  

eleverne gav smagsprøver på, hvad de havde 

lært og arbejdet med gennem skoleåret. 

Tak for denne sæson og på gensyn i  

skoleåret 2016-17. Husk vi har åbnet op for 

tilmelding. Du kan stadig nå at tilmelde dig, 

selvom tilmeldingsfristen i folderen er  

overskredet. Vi er også på skolen hele uge 

26. 

 

Event: Sommerkoncert 

D 

 

 

 

 

 

Skolen sikrer sig vandrepokalen i skolernes 

cyklistprøve for endnu et år. Det skete efter 

Celine og Gustav (6.Z) fik en henholdsvis 1. 

og 2. plads, da de deltog i cyklistprøvefinalen 

med de øvrige finaleelever fra 6. klasserne i 

Sorø kommune, onsdag d. 8. juni. 

”Det kan redde liv, hvis man husker at kigge 

sig over skulderen, når man cykler. Cyklister 

er bløde trafikanter, så når der sker fejl i  

trafikken, kan det også gå rigtigt galt. Derfor 

prioriterer vi det højt på skolen, at alle  

eleverne lærer om trafikreglerne. At nogle af 

eleverne så også vinder i cyklistprøven er kun 

et plus, og det gør os super stolte,” - Lene 

Topshøj, trafiklærer. 
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https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10153738749011155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154305826736155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10153908989336155
http://www.dit-soroe.dk/2016/06/vinder-igen/
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154195760371155
https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/IT_i_undervisningen_Soroe_Privatskole.pdf
https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/IT_i_undervisningen_Soroe_Privatskole.pdf
http://www.dit-soroe.dk/2016/06/vinder-igen/
https://www.youtube.com/watch?v=fklmtdEJWpk
https://www.youtube.com/watch?v=fklmtdEJWpk
http://www.dit-soroe.dk/2016/06/vinder-igen/
https://www.youtube.com/watch?v=uSapj_QkGLU
https://www.youtube.com/watch?v=uSapj_QkGLU
https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/Musikskole_2016_17.pdf
https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/Musikskole_2016_17.pdf
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Onsdag d. 8. juni var eleverne i 6.-8. klasse 

samlet til en ekstraordinær fællessamling i 

salen, hvor linjefagslærerne fortalte om deres 

linjefag. Derefter var det op til eleverne at 

vælge deres 1. og 2. prioritet. 

Linjefagslektionerne er to sammenhængende 

lektioner om ugen fælles for udskolingen, 

hvor alle elever har linjefag på samme tid. 

Det vil sige at linjefagsholdene består af  

elever fra 7., 8. og 9. årgang.  

Formålet med linjefagene er at styrke:  

+ elevernes forståelse af verden omkring os 

+ brobygningen til ungdomsuddannelserne  

+ det tværfaglige samarbejde 

 

Skolen har øget fokus på skolens  

toiletfaciliteter.  

Efter at have været i dialog med elevrådet og 

forældrenævnet vil skolen igangsætte  

følgende initiativer, der skal være med til at 

forbedre skolens toiletfaciliteter på kort og 

langt sigt: 

+ Toiletfaciliteterne renoveres  

+ Toiletterne fordeles bedre  

+ Eleverne får øget ansvar  

+ Tilbagevendende hygiejnekampagner 

Erfaringer fra andre skoler har vist, at netop 

elevernes medansvar er helt centralt for rene 

og hygiejniske toiletfaciliteter. 

Toiletterne skal være velholdte,  

rene og man skal kunne være  

der i fred for andre. 

Info: Toiletfaciliteter 
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5.X var i teaterhumør onsdag d. 1. juni.  

De opførte Oliver Twist, som de havde øvet 

sig på i dansktimerne, for interesserede  

klasser i salen. Det blev til en forestilling om 

formiddagen, en anden om middagen og en 

tredje om aftenen for forældrene.  

Oliver Twist er en roman fra 1837-1838 af 

Charles Dickens, der handler om drengen  

Oliver Twist. Romanen fortæller om Olivers 

trængsler i London og var Charles Dickens' 

kritik af den uhyggelige fattiglov fra 1834. 
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Science 

Drama & musik 

Global Perspectives 

Idræt i det fri 

Kunst 

Kommunikation & medier 

https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/Toiletfaciliteter_Soroe_Privatskole_.pdf
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154282299951155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154128200321155
https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/Toiletfaciliteter_Soroe_Privatskole_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FfCyn54KoLk
https://www.youtube.com/watch?v=FfCyn54KoLk
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154266773891155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154282299951155
https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/Toiletfaciliteter_Soroe_Privatskole_.pdf
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Hvordan laver du en bro? Det lyder simpelt 

nok. Men hvad nu, hvis du kun har et  

sparsomt budget og materialeudvalg, og 

hvordan er det nu lige med varmeudvidelsen 

af en metalbro? Søren og Freja (8.X) var på 

KonstruktionsCamp hos ScienceTalenter 23.-

25. maj. Deres bro fik en flot 3. plads. 

Sidse, Mai, Anne og Ida (6.Z) var på  

MatematikCamp 8.-10. juni med fokus på  

trigonometri. Eleverne løste bl.a. opgaver 

med brug af GPS-sendere og mobiler, hvor 

den ene halvdel af gruppen, som sad i  

komandocenteret, styrerede den anden  

halvdel af gruppen, som var udstyret med en 

GPS med ud i  

marken.  

Fredag d. 27. maj var sidste skoledag for 9. 

og 10. årgang på Sorø Privatskole.  

Skolen var festligt pyntet fra morgenstunden. 

Hvorefter afgangseleverne hentede deres 

klasselærere til fælles morgenmad i salen. 

Her blev der spist, sunget, holdt taler og  

uddelt kåringer. Bagefter kaster eleverne 

med vand og karameller i skolegården til stor  

underholdning for alle, der var med og  

kiggede på.  

Til sidst sang vi Skolesangen og klappede  

afgangseleverne ud af skolegården, ligesom 

da de startede på skolen første skoledag. 

Event: Sidste skoledag 
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Elever og familier var budt inden for på skolen 

til den årlige forårsfestival fredag den 20. 

maj. En på alle måder anderledes skoledag 

for børn og voksne med aktiviteter på hele 

skolen og fællesspisning i skolegården.  

Selve festivalen bestod af forskellige boder, 

udstillinger, værksteder, quizzer samt musik 

og underholdning med rig mulighed for at 

komme rundt på skolen for at se, høre, røre, 

dufte og smage.   

Tak til alle de fremmødte gæster. Det var 12. 

år med festival på Sorø Privatskole. 
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https://www.youtube.com/watch?v=O_P518Lj15g
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154252949656155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/videos/10154135924411155/
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154236999171155
https://www.youtube.com/watch?v=5-qrX30qG9U
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154236999171155
https://www.youtube.com/watch?v=5-qrX30qG9U
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154285607391155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154248769696155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154248769696155
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154285607391155
https://www.youtube.com/watch?v=pO-QIAqlK30
https://www.facebook.com/soroeprivatskole/posts/10154252949656155
https://www.youtube.com/watch?v=pO-QIAqlK30
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TOMGANG PÅ DEN GODE MÅDE 
Vi kører af vejen, som vi har gjort så mange gange før. Vi  
påpeger det, når vi kommer forbi selvnavngivne “lokale  
seværdigheder”. Isengard, Birkeskoven, Svanesøen, Paladset, 
Mini muh marken og Fladbjerget flyder på det nærmeste  
sammen i ét, som det har gjort så mange gange før. Et “Neeej! 
se havet, engang!” bliver slynget ud, i det selvsamme vi topper 
bakken, fra hvilken en nærmest majestætisk udsigt langsomt 
kommer til syne, som den har gjort så mange gange før. Efter 
at være drejet ind af den smalle grusvej kan jeg så småt skimte 
dét længere fremme. Huset i hvilket uskrevne rutiner er en  
livsstil. Huset i hvilket gentagelser er en dyd. Huset i hvilket 
afslapning er konstant. 

 

Et sommerhus er ikke bare et sted, hvor man kan slappe og 

finde sin indre ro. Et sommerhus er også en maskingeværssalve 
af sanseindtryk. Et sommerhus har ikke bare et udseende eller 
en stemning. Det har en lugt, en smag, en bestemt lyd, som 
kendetegner det og gør, at vi ønsker os tilbage, hver eneste 
gang vi forlader det. Det bliver jeg tit mindet om, når jeg  
befinder mig i mit eget sommerhus. Mit sommerhus. 

 

Huset. Huset ligger ved en vestvendt kyst i en stor have. I  
haven vokser frodige hybenroser, og ved plænens kant syv  
store fyrretræer. I midten af haven er et lille bålsted, omkranset 
af hybenroser, så det fra husets tag ligner et hjerte. Selve huset 
er et sortmalet træhus. Indvendigt er der et stort køkken-stue-
fællesrum, tre helt ens soveværelser og ét lille badeværelse, 
samt en udvendig terrasse og et redskabsrum. Gulvet er  
beklædt med kølige, mørke fliser, og de indvendige trævægge 
med hvid maling. Fra hovedøren til havedøren løber en  
lyskorridor, det samme er tilfældet fra soveværelsernes vinduer 
til stuevindurene. I midten af stuen står en muret pejs. Ved den 
nordvendte væg er køkkenet placeret, midt i rummet er  
spiseområdet, og i den sydlige ende er hyggehjørnet med tv, 

briks og lænestole. Terrassen er halvt overdækket, og på den 
åbne side omkranset af et læhegn. Jeg går udenfor. 

 

Lydene. roen falder over mig, når jeg fornemmer omgivelserne. 
Når jeg hører den milde brise ruske op i nålene på fyrretræerne, 
når jeg hører bølgerne slå mod de solide høfder, når jeg hører et 
mågeskrig skærer sig gennem skyerne, når jeg hører de bare 
tæer sprinte hen ad badebroen, da slapper jeg af. Skulle jeg i 
stedet for befinde mig indendørs, bliver der altid spillet shu-Bi-
Dua for fuld udblæsning, specielt deres album nr. 15 fra 1993 er 
populært med sange som “En glad idiot”, “Hot or Not”, 
“Globetrotter” og “Det er dejligt vejr”. Volumen er ikke lav. Mor 
står og rocker lidt over i det lille, hvide køkken, mens jeg giver 
den gas med plastik kosteskaftet som elguitar og påpeger det 
hver eneste gang forsangeren synger noget specielt genialt. 
“Der en tysker. Der en finne. Der en haj der lige har ædt en fod. 
Den kan tyskeren ikke finde. Og det har hajen ikke noget imod.” 
synger jeg, mens jeg danser rundt om pejsen. Men den glade 
80’er musik er langt fra den eneste musik, jeg forbinder med 
sommerhuset. Når far sætter sig ud på terrassen og afslappet 
går i gang med sit uskrevne repertoire af bl.a. Rod Stewards 
“Sailing” og “The Beatles’ “Let it be” og “Yesterday” på guitar, 
ved vi, at dagen snart går på hel. 

 

Lugtene. Én ting er lydene, noget andet er lugtene. Duftene er 
utrolig ikoniske i sommerhuset. Ved den længe ventede  
ankomst, er det første jeg spørger om, nærmest som var det en 
tradition, “Må jeg gå ind først?” hvilket ingen kan nægte mig. 
Jeg skubber den sortmalede trædør med matteret glas op, og 
fylder lungerne med luft, som skulle jeg aldrig slippe det igen. 
Jeg lader den beroligende duft af tørt, varmt træ fylde min  
næse. Sådan står jeg og nyder tilværelsen, så længe som jeg 
kan tillade mig det. Det plejer, at være indtil far beder mig om 
at gå ud og fjerne fyrrekogler fra plænen, så han kan slå 
  

græsset. Straks jeg træder udenfor igen, rammes jeg af en  
duftkaskade af salt havvand og af lune hybenroser. Når jeg har 
udført den tildelte opgave, finder jeg ofte mig selv fordybet i en 
murstensroman kort tid efter. Mange tørre sider er blevet vendt 
gennem årene fortællende om Harrys kamp mod Voldemort og 
dødsregalierne og om den ærefulde slægt starks intriger med de 
rige Lannisters. Alle medrivende fortællinger har stemningsfuldt 
gået hånd i hånd med glødernes knitren, de varme sokker og 
den svage duft af røg udstedt af den grå-filtsede pejs. Selvom 
det er langt fra tilfældet, har jeg altid forestillet mig pejsen som 
husets fundament grundet dets centrale placering. Den har altid 
stået dér. Midt på gulvet. Som et urokkeligt bjerg. Som et træ 
hvis rødder stikker dybt. Sådan står den. 

 

Smagene. Smagen af en smukt formet, velstegt fiskefrikadelle 
fremstillet af lokal fisk skåret i grove tern, hvis skorpe er gylden 
brun, men med en blød og velsmagende midte, smukt suppleret 
af mors hjemmelavede redish er alt jeg behøver, for at mine 
tænder løber i vand, men Muttes fiskedeller er ikke det eneste, 
der står på bordet. På egetræsbordet står også karrysilden, de 
blødkogte æg, kapers, herrerost og rustbøf linet op foran far. 
Mor og jeg har taget hul på det helt store oste ta’ selv bord. Vi 
kører franskbrødsmadder og boller ned med hvid cheddar, rød 

cheddar, fløde-havarti, hvidløgsost, gorgonzola, primadonna 
eller port salut, for så at slutte af med en nutella-mad eller to. 
Så vasker mor op, og enten far eller jeg tørrer af. 

 

Om aftenen. Min far sidder i lænestolen ved siden af mig. Jeg 
sidder selv puttet under et tæppe, med en pude i ryggen og en 
kop citronte i hænderne. DCI Barnaby konfronterer bartenderen 
Roderick Barkham, som har samlet sine to biologiske forældre 
for at tage sin grufulde hævn. Forbryderen stoppes, Barnaby 
tager på ferie med familien og far slukker for fjerneren. Vi tager 
overtøj på og går udenfor. Far har taget staldlamperne med ud, 
og så går vi. Efter at have bevæget os uden for havens grænser 
møder os et syn, som gang på gang overrasker mig med dets 
egen form for skønhed og ynde. De lange bærekabler på  
Storebæltsbroen som oplyses af kæmpeprojektører ligger  
standhaftigt, men stadigvæk yndefuldt, mellem de to pyloner. 
Herfra ligner det bare en guirlande. Vi går videre langs kysten, 
indover den lille parkeringsplads, op af markvejen, ind forbi  
gården, ned gennem sommerhus rækkerne, ud i det åbne areal 
langs kysten igen, vender ved Sankthansbålet, går langs  
kysten, tilbage ned gennem haven og så indenfor igen. Mor som 
bravt har holdt sig vågen, spørger mig, idet jeg lægger mig til at 
sove: “Var det en god lygtemandens gang?” Jeg smiler, nikker 
og døren lukkes. Lykke er kortvarig, men kan nemt findes i  
tomgangen. 

Kristian 

8.Y 

   Skal du i sommerhus i 

sommerferien? Elevrådsformanden 

har skrevet en erindring i dansk, som 

 vi har fået lov til at dele med jer 


