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Kender du til  
en sporvogn?
Viden om sporvogn søges. Sådan lyder en 
mail til redaktionen på Bornholms Tidende, 
hvori Erik V. Pedersen søger information 
om en sporvogn, der angiveligt kom til 
Bornholm midt i 1960’erne. 

– En dag midt i tresserne stod der lige på 
den modsatte side af gaden fra Københavns 
Godbanegård en gammel afhjulet sporvogn. 
Det forlød, at den senere på dagen skulle 
læsses på et skib af en art og sejles til 
Bornholm. Det blev den, og jeg har senere 
hørt, at den skulle være kommet til en 
skrotplads i Rønne, skriver sporvognsentu-
siasten Erik V. Pedersen i en mail. 

Erik V. Pedersen er tidligere DSB-ansat, 
og han søger nu efter viden og billeder af 
den sporvogn, der kom til Bornholm i 
tresserne.  Kender du noget til sporvognen 
kan du kontakte Erik V. Pedersen via hans 
hjemmeside evp.dk eller lmh@bornholms-
tidende.dk, så viderebringer vi informatio-
nen. lmh
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Komponist og musikunderviser Lars Juul står bag projek-
tet, der skal give eleverne et større indblik og forståelse 
for musikken. Foto: Allan Rieck

Østre Skole
– Det har været sjovt og professio-

nelt. Man føler sig som en superstjer-
ne, der står og spiller en sang, der skal 
ud til hele verden. Det har været fedt at 
prøve noget anderledes end normalt, 
siger Sofie Koch Laursen fra 5.b på 
Østre Skole. 

Elevernes ambitionsniveau er 
tårnhøjt, mener Lars Juul. Han har fle-
re gange måtte minde nogle af elever-
ne om, at de ikke er professionelle, og 
at de kun har 12 timer til at producere 
en sang. Og så må der tages nogle hår-
de valg, siger han. Eleverne giver ham 
ret. 

– Vi er gået ind til det med den tan-
ke, at det ikke bare skal være for sjov. 
Det skal gå i retning af en rigtig sang og 
ikke bare være noget fjol. Vi vil gerne 
gøre noget seriøst ud af det, og derfor 
er det fedt at arbejde med Lars, for han 
har meget styr på det. Vi glæder os rig-
tig meget til at vise, hvad vi har lavet, 

men også til at høre, hvad de andre har 
produceret, siger Esther Sylvia Knight-
bridge Niberg Zehngraff, der er i sam-
me gruppe som Sofie Koch Laursen.

Musik og følelser
Og mens en anden gruppe i et nærlig-
gende lokalt afspiller den underlæg-
gende bas, der er grundstenene til bea-
tet i sangen, høres klapsalver og jubel 
fra en tredje gruppe, der er tilfredse 
med resultatet. En lille gruppe drenge 
er i gang med at rappe på engelsk, hvil-
ket ikke alle i gruppen er helt tilfredse 
med. De synger om at holde fest, men 
det lyder måske også lidt bedre på en-
gelsk. 

– Børnene får det ud af det, at de la-
ver et gruppearbejde, der bliver til et 
færdigt projekt. De har to forholdsvis 
korte dage til at lave et helt færdigt 
stykke musik, og til sidst får de et styk-
ke færdig lyd ud af det. Og på trods af, at 

de ikke har arbejdet med det før, så ly-
der det faktisk rimelig godt, siger Lars 
Juul. For ham handler musikprodukti-
on også om til- og fravalg, og han er im-
poneret over, at eleverne hurtigt kan 
høre, hvad der er skidt, og hvad der er 
kanel. 

– Jeg prøver at udfordre dem ved at 
sige, at de gerne må prøve at lave noget, 
der ikke er præcis som det, de hører 
hver eneste dag i radioen, men at de 
selvfølgelig gerne må lade sig inspirere 
af det musik, de kender og kan lide, si-
ger Lars Juul.

Han mener, at musik er vigtigt at ha-
ve kendskab til. For ham er musik en 
form for formidling af følelser. Og no-
get tyder på, at eleverne netop udtryk-
ker nogle dybe følelser i deres musik. 

– Sommerferie er fedt, sommerferie 
er fedt, synger en af grupperne, inden 
de giver sig selv en stor hånd for ind-
satsen.

Sofie Koch Laursen, Esther Sylvia Knightbridge Niberg Zehn-
graff og Zoya Nadia Hulgaard Rossil er i gang med at indspille 
deres sang. De har store ambitioner med projektet. Foto: Allan 
Rieck

 i Lydkanonen
Lydkanonen er et musikværksted for 5. eller 6. 
klasses elever, der i løbet af to dage arbejder 
med tekstskrivning, komposition af musik, sang 
og indspilning.

Eleverne arbejder i grupper, de selv har fordelt, 
hvilket styrker deres evner i at samarbejde.

Workshoppen afsluttes med evaluering i klassen 
af gruppernes færdige projekter.

Projektet Lydkanonen er en del af skolens fabu-
latorium, der tilbyder elever og lærere kunst-
neriske oplevelser fra lokale kunstnere. Skolen 
modtog i januar måned 50.000 til at etablere 
projektet. Projektet tager blandt andet udgangs-
punkt i folkeskolereformens bestemmelser om, 
at skolen i langt højere grad end tidligere skal 
åbne sig op mod det omgivende samfund.

Hver fjerde skoleleder: 
Inklusion koster elever
Når flere børn med særlige behov som 
ADHD og autisme bliver inkluderet i den 
danske folkeskole, er det ensbetydende 
med, at andre børn samtidig bliver 
ekskluderet. Det viser en ny rundspørge, 
som Radio24syv har foretaget blandt 130 ud 
af i alt 1.282 skoleledere. Her svarer 27 
procent af de adspurgte skoleledere, at de 
har oplevet, at forældre har taget deres børn 
ud af klassen, fordi der var kommet for 
mange inklusionsbørn. 69 procent af de 
adspurgte skoleledere svarer også, at de 
ikke mener, de økonomiske ressourcer til 
inklusion har været fyldestgørende.

Formand for Skolelederforeningen Claus 
Hjortdal mener, at 27 procent er et højt tal, 
hvis undersøgelsen er repræsentativ for, 
hvordan situationen ser ud på landsplan.

– Det er forældre, hvor vi som folkeskole 
ikke har formået at lykkes med det samarbej-
de, vi skal have. Men det er nok også en 
konsekvens af den store omlægning, der har 
fundet sted. Vi er nu ved at stabilisere inklusi-
onen - og jeg tror derfor, vi vil se, at færre 
forældre trækker deres børn ud i fremtiden, 
siger Claus Hjortdal til Radio24syv. Han 
mener også, at kommunernes økonomi har 
været presset, fordi man har skullet lave 
skolereform og inklusion på en gang.

– Et område, som helt klart har været 
underprioriteret, er kompetenceløftet af 
lærere og pædagoger. Vi er bagud med at få 
klædt dem godt nok på i forhold til inklusi-
onsopgaven, siger Claus Hjortdal. BNB


