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Elevens navn: Elevens nr.:

Skolens navn: Klasse/hold:

Tilsynsførendes underskrift:

Eksempelsæt 1

fs10
 
DANSK
Skriftlig prøve 
Samlet prøvetid  
4 timer

1. del

a
Læsning og 
sprogbrug
 
 
 
Anslået tidsforbrug  
til opgave a er  
60 minutter

Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge du løser opgaverne 
a, b og c.

a
Læsning og sprogbrug
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Stavekupon

Sæt kryds i stavekuponen på følgende måde: 

1 = første stavemåde er korrekt,  
x = begge stavemåder er korrekte,  
2 = anden stavemåde er korrekt.

1 x 2

for nylig > < fornylig X
afspæring > < afspærring

caries > < karies

egendomsmægler > < ejendomsmægler

manuskrift > < manuskript

guldsmedie > < guldsmedje

hovedpinepille  >  <  hovedpinespille

Komma

Sæt de kommaer, som mangler i teksterne.

Sæt kryds.
c  Jeg sætter startkomma i teksterne. c  Jeg sætter ikke startkomma i teksterne.

1.  Han skal nemlig for første gang i sit liv stå på en scene når »X Factor« sender live fra DR Byen på fredag.

2.  Hvis talentet skal overbevise er det i aften det gælder.

3.  Remee har nemlig tidligere udtalt at Basim ikke gik videre for sin prægtige stemme men for sit store 
 fighterhjerte.

4.  Til dagligt går Basim i niende klasse på Høje Gladsaxe Skole ved den gamle tv-by men i aften er han en 
af de blot ni deltagere tilbage i »X Factor« som skal til den helt store eksamen. 

5.  Jeg har aldrig stået på en scene før så jeg glæder mig helt vildt.

Uddrag af ”Min far gav mig lyst til musikken”, B.T. 8.2.2008
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Ét	
�    eller	
�    flere	
�    ord?

I teksten er alle ord skrevet hver for sig – også sammensatte ord. 
Skriv teksten igen, så den bliver korrekt.

Et team af forskere har frem stillet et høj teknologisk bil dæk med ind bygget sensor system, der viser, hvis 
dæk trykket er på vej ned ad skalaen, eller hvis dækket er ved at gå i stykker. I følge team chefen er teamet i 
gang med flere initiativer, der i sær skal af værge uheld.

Et team af forskere har fremstillet et højteknologisk 

 

 

 

 

 

Ret en tekst  

Ret fejlene i teksten. 
Streg det forkerte over, og skriv det rigtige ovenover.

 flaskedreng
Jeg har været flaske dreng i min fritid for at tjene penge. Jeg arbejdede i et super marked to eftermiddage 

plus lørdag hver uge. Det gav godt, synes jeg dengang.

 Men nu er jeg kommet i lære og tjener meget mere, så nu synes mine forældre, jeg skal betale for at bo 

hjemme.

 Javel. Det er bare groft, hvad de forlanger, og derfor har jeg beslutted at flytte. Det har de aksepteret. Det 

er naturligvis iorden, at jeg flytter, men min mor har insisteret på at vise mig de præsise beløb for bl.a. mad 

og drikke. Den udgifts post er større, end jeg trode, og jeg skal jo også betale husleje og måske købe møbler.

 Det ender nok med, at jeg ligger budget sammen med min mor, for hun har virkelig orden i hendes penge-

sager. På hendes forslag spare jeg op til en ny computer og vil ikke tage lån, som mange gør.
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Dan	
�    ord	
�    

Hvilke ord kan du danne af følgende rodmorfemer og afledningsmorfemer? De ord, du danner, skal være 
eksisterende ord, dvs. ord, som kan slås op i f.eks. Retskrivningsordbogen. Skriv ordene.

Eksempel: digt
 cykel
 fyr + ning  digtning, snoning, stuvning  
 sno
 stuv

   1 glem
 hæng
 hør + sel  
 hæv
 kør

   2 skriv
 hæng
 hør + else  
 hæv
 kør

   3 skriv
 hæng
 heal + ing  
 hør
 test

   4 skriv
 hæng
 heal + ning  
 hør
 test
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Vælg	
�    det	
�    rigtige	
�    ord	
�    

Skriv det af ordene i parentesen, som passer i sætningen.

Eksempel:

 anonymDet var en  (homonym – anonym – synonym – pseudonym)   henvendelse til direktionen, 

som gjorde opmærksom på de dårlige forhold på hospitalet.

1

Organisationen vil ændre sig fra en (verdslig – veritabel – vertikal – verbal)  

struktur, hvor arbejdsprocesserne er dirigeret ovenfra til en flad struktur, hvor lederens vigtigste rolle bliver 

at forankre organisationens værdigrundlag på alle niveauer.

2

Hyacinthara står topplaceret på listen over truede dyr og planter, som ikke må føres over grænserne, men  

der foregår alligevel en livlig (loyal – illoyal – legal – illegal)  handel. I begyndelsen 

af 80’erne kunne den sjældne papegøje fås for 10.000 kr. Nu er prisen oppe over 75.000 kr.

3

Når chancen endelig er der, synker jeg hen i en slags sløvhed. Jeg bliver (passiv – aktiv – parat – pauver) 

 , søvnig, uoplagt, og jeg mister appetitten.

4

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Motion giver velvære, (gratulerer – regulerer – koagulerer 

– granulerer)  appetitten og hjælper dig med at bevare vægten.

5

En stor undersøgelse viser, at akupunktur nedsætter brugen af traditionel smertelindring under fødslen uden 

at  (påvise – påvirke – påstå – påmønstre) fødselsforløbet eller børnenes 

velbefindende.
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Læs teksten Byen i klipperne, og svar på spørgsmålene nedenfor.
Der er kun et rigtigt svar på hvert spørgsmål.

Byen i klipperne   
VERDENS VIDUNDERE: Klippebyen Petra kandiderer til at blive et af verdens 
nye syv vidundere. Det er de glade for i Jordan, for i de seneste mange år har 
landets turistindustri været stærkt nedadgående på grund af den ustabile situa-
tion i Mellemøsten. Landet har derfor sat alle sejl til for at få byen blandt vinder-
ne den 7. juli i år. 

Claus Mechlenborg
Følelserne har været forskellige rundt omkring i 
verden, da det blev offentliggjort, hvilke 21 menne-
skeskabte bygninger der skulle kandidere til at blive 
et af verdens syv nye vidundere. Nogle lande så 
straks den reklame, kandidaturet kunne give, andre 
igen tog det mere roligt, og et enkelt land, Egypten, 
blev nærmest fornærmet over, at de kom med på 
listen. Jordan hører i høj grad til i den første kate-
gori.

Siden civilisationen forsvandt fra Petra i det 8. 
århundrede har byen næppe oplevet sådan en aktivi-
tet, som det har været tilfældet de seneste måneder. 
Foran den berømte facade, som man blandt andet 
kender fra Indiana Jones, har nabatæere i traditio-
nelt tøj igen sat boder op. Et andet sted marcherer 
romerske soldater side om side med gladiatorer. Alt 
sammen selvfølgelig spil for galleriet, og blot en lille 
del af Jordans store satsning på at få Petra blandt de 
syv vindere.

I samme øjeblik det stod klart, at den antikke by 
Petra var blandt de 21 finalister, blev der kørt et 
stort pr-apparat i stilling. Her var en mulighed for at 
tiltrække endnu flere turister til landet, og ingen i 
regeringen eller i kongehuset ville forpasse den 
mulighed. Turister betyder penge, og det mellemøst-
lige og muslimske land kan sagtens bruge flere af 
dem. I over 150 år har turister fra hele verden 
valfartet til Petra. Det gør de stadig, men ikke i så 
stort et antal, som man kunne forvente. Kort sagt 
ligger landets turistindustri i noget nær ruiner. Og 
det er intet mindre end en katastrofe, for turismen er 
Jordans vigtigste indtægtskilde. Den politiske krise, 
terrorkrigen og den generelle uro i regionen har spil-
let negativt ind på turismen. Men Petras kandidatur 
har tændt et håbets lys hos mange jordanere.

Dronning Rania har deltaget i flere officielle 
seancer i forbindelse med nomineringen, og ud over 

at kaste royal glans over møderne, brænder hun også 
for sagen. I januar talte hun i Petra, da hovedman-
den bag nomineringen, schweizeren Bernhard 
Weber, kom til Jordan. Her sagde dronningen blandt 
andet: 

- Petras nominering i denne internationale 
konkurrence er en anerkendelse af dette grandiose 
historiske og kulturelle område, og det vil placere 
den rosenrøde by på dens velfortjente plads på den 
internationale turismes og kulturarvs kort sammen 
med de øvrige vidundere.

Ingen tvivl hos majestæten om, at Petra er et 
vidunder, og hendes tilstedeværelse har nok været 
vigtig for Bernhard Weber med tanke på behandlin-
gen i Egypten, hvor hans pressekonference blev 
boykottet. 

Regeringen har sat alt ind på at få Petra blandt de 
sidste syv. Et kampagneudvalg anført af landets 
minister for turisme fik hurtigt lagt en slagplan. De 
etablerede en hotline, hvor folk nemt kan ringe deres 
stemme ind. Og de fik hurtigt gjort det muligt at 
stemme via en officiel hjemmeside. Ministeren er 
klar over, at ikke al information kommer ud til alle 
hjørner i kongedømmet. Derfor har de købt et antal 
varebiler til at køre rundt med computere i de egne, 
hvor der ikke findes internetforbindelser.

Regeringens indsats bar hurtigt frugt. Da organi-
sationen bag kåringen af de syv nye vidundere i 
februar offentliggjorde stillingen blandt de 21 
kandidater, var Petra mellem de syv førende. De 
øvrige seks var pyramiderne, Taj Mahal, statuerne 
på Påskeøen, Machu Picchu, Den Kinesiske Mur og 
Colosseum.

Man kan dårligt være uenige med jordanerne, 
Petra er fantastisk. Lige ved grænsen til den arabi-
ske ørken i Edoms Bjerge, 80 km syd for Dødehavet, 
ligger nabatæernes tidligere hovedstad. Petra bety-
der ”sten” på græsk, og navnet er velvalgt. De fleste 
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af byens bygninger er simpelthen hugget ind i 
klipper. Netop det har betydet, at den 9000 år gamle 
by er utrolig velbevaret, og velsagtens er Petra den 
mest spektakulære antikke by i verden. Nabatæerne 
var glimrende ingeniører, og deres by har et velud-
viklet vandforsyningsnet, der lod drikkevand 
strømme gennem udhuggede tunneller ind i vand-
bassiner. Byen har et teater med plads til hen ved 
4000 tilskuere.

Petra er en af de ældste bebyggelser i Mellem-
østen. I begyndelsen var den en fæstningsby, men 
senere udviklede den sig til et kommercielt centrum. 
Den fik kontrol over en række af områdets vigtigste 
handelsruter, og med det kom velstanden. Det var i 
den periode, at nabatæerne udvidede byen med de 
monumentale hellenistisk-romerske templer og 

administrative bygninger, som vi ofte ser i turistgui-
der eller på film. Da romerne erobrede byen i år 106 
var det en by med op mod 40.000 indbyggere, men 
romerne bragte Petras status som handelsby til ende. 
Handlen havde gjort byen rig, og da den forsvandt, 
forsvandt også byen fra landkortene. Ved afslutnin-
gen af det byzantinske imperium omkring år 700, 
var byen nærmest en spøgelsesby i ruiner. Efterhån-
den blev Petra blot en legende. Først i 1812 blev den 
genopdaget ved et tilfælde af schweizeren Johann 
Burckhardt, som forklædt som muslim rejste om-
kring i Mellemøsten. Han delte sin genopdagelse 
med resten af verden, og stort set siden har der 
foregået omfattende udgravninger, som til stadighed 
skaber ny viden om byen. 

Petra 
**Hovedstad i Nabatæerriget, og den er op mod 9000 år gammel. Byen er karakteristisk, fordi den er hugget ind i klipperne. Nabatæerne, 
et arabisk folk, som i Bibelen bliver omtalt som jødernes venner, fik kontrol over vigtige handelsruter, hvilket bragte velstand til Petra.

Kristeligt Dagblad 9. maj 2007

1  Da Petra blev nomineret til at være kandidat 
til et af verdens syv nye vidundere, blev 
beskeden modtaget med

 c  forundring
 c  glæde 
 c  fornærmelse
 c  ligegyldighed

2  Civilisationen forsvandt fra det gamle Petra i 
det

 c  8. århundrede før Kr.
 c  18. århundrede før Kr.
 c  8. århundrede
 c  18. århundrede

3  Byen Petra er omkring
 c  9000 år gammel
 c  7000 år gammel
 c  5000 år gammel
 c  3000 år gammel

4  Nabatæerne i Petra var glimrende 
 c  ingeniører
 c  handelsfolk
 c  krigere
 c  landbrugere

5  Petra er bl.a. kendt fra
 c  Robin Hood
 c  Djengis Kahn
 c  Indiana Jones
 c  Samuel Barber

6  Turismen i Jordan har udviklet sig negativt 
på grund af

 c  markedsføringen
 c  terrorkrigen
 c  korruption 
 c  ringe service
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7  Petra er mellem de syv førende kandidater. 
Det gælder også for

 c  Eiffeltårnet
 c  Kronborg
 c  Taj Mahal
 c  Mont Saint Michel

8  De fleste af Petras bygninger er 
 c  bygget i gamle sandsten
 c  hugget ind i klipperne
 c  gravet ned i undergrunden
 c  eroderet af vind og vand

9  Ved afslutningen af det byzantinske imperium 
omkring år 700, var Petra

 c  en spøgelsesby i ruiner
 c  en frodig handelsby
 c  nabatæernes hovedstad
 c  Mellemøstens centrum

10  Der har foregået udgravninger i Petra siden
 c  Romertiden
 c  genopdagelsen i 1812
 c  Første verdenskrig
 c  Middelalderen

Læs artiklen 10 råd til at holde influenzaen væk, og sæt kryds i rammen med den overskrift, der bedst 
dækker indholdet i hvert afsnit.

10 råd til at holde influenzaen væk
Mia Qvist Andersen

Ved at følge simple råd kan man holde influenzaen væk og holde sig rask gennem den kolde vinter. 
Læs hvordan her. 
Det varer ikke længe, før vi træder ind i årets koldeste måneder, og det er lig med den såkaldte influenza-
sæson. En af de bedste måder at undgå influenzaen er ved at tage nogle små forholdsregler i hverdagen, som 
holder smitten væk. Det skriver ABC News. Ifølge Dr. Ken Haller fra St. Louis University i USA går man 
rundt med infektionen i to uger, før den rent faktisk bryder ud. Så selvom du holder godt øje med, om dine 
kolleger går rundt og hoster, kan du sagtens have den samme infektion allerede. 

Her er 10 gode råd til, hvordan du kan holde influenzaen væk: 

Hold arbejdsområdet rent c

Influenzavaccine c

Næsespray c 
Ansigtsberøring c

Nogle læger får allerede vaccinen hjem i august, så de 
kan vaccinere de mange mennesker, som får influ-
enzavaccinen hvert år. I Danmark anbefaler Statens 
Serum Institut, at folk med risiko for at få kompli-
kationer ved sygdom bliver vaccineret. Desuden ser 
de også gerne, at alle personer over 65 år får vacci-
nen. De anslår, at vaccinens beskyttelse rækker til 
60-90  % beskyttelse alt efter personens helbred og 
alder. 

Dyrk masser af motion c

Vask hænder c

Undgå håndtryk c

Pudr næsen c

En rigtig god måde at undgå influenza på, er ved at 
vaske sine hænder, så de er fri for bakterierne. Va-
sker du dine hænder med vand og sæbe, vasker du 
nemlig bakterierne af, hvis det da ikke dræber dem. 
Hvis man ikke har så let adgang til en vask, kan man 
bruge antibakterielt gel, som man lige kan have i sin 
lomme. Er du først blevet forkølet, kan det være en 
god idé at bruge albuen til at holde sig for munden, 
når man hoster eller nyser, så bakterierne ikke sætter 
sig på hænderne. Ligeledes kan det være en god idé 
at vaske hænder efter, at man har pudset næse. 
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Hold arbejdsområdet rent c

Undgå folk der hoster c

Cykl på arbejde c

Tør næsen, når du nyser c

Hvis du arbejder sammen med andre mennesker på 
et kontor, er det rigtig godt, hvis du sørger for at hol-
de din arbejdsplads ren. Tag for eksempel en anti-
bakteriel serviet eller klud, og vask dit bord af både 
før og efter din arbejdstid. På den måde kan du holde 
en del bakterier væk fra din arbejdsplads. 

Tør dine membraner c

Hold bakterierne ude c

Næsespray c

Undgå fugtige slimhinder c

Hvis vejret er køligere, er det mere tørt i luften. Det 
tørrer membranerne i næsen ud, siger Haller. Og det 
er ikke så godt for slimhinderne, fordi de er afhæn-
gige af at være fugtige for at stoppe bakterier og be-
skytte os. Slimen bliver sendt videre til maven, hvor 
syrer nedbryder bakterierne. Derfor kan en næse-
spray være god til at fugte næsen. 
I tør luft har influenzavirussen mulighed for at blive 
i luften længere. Et studie foretaget i fjor på Mount 
Sinai School of Medicine viste, at luftfugtigheden 
og temperaturen havde stor betydning for, hvor me-
get influenzavirussen spreder sig. 
Et andet råd er også at drikke masser af vand, så 
kroppens naturlige fugt kan holde flere bakterier 
ude. 

Undgå håndtryk fra syge c

Nys ikke på andre c

Sørg for at få motion c

Pas på fingermad c

Hvis du dyrker motion, forstærker du dit immunfor-
svar. Den øgede blodcirkulation hjælper de hvide 
blodceller rundt i kroppen, så de kan hjælpe med at 
bekæmpe infektioner. 
Motion er mest egnet til at forebygge en influenza. 
Når man først har virussen, har man ofte ikke kræf-
ter til at røre sig så meget. 

Masser af vand c

Masser af C-vitamin c

Næsesprayen er god c

Masser af søvn c 

Det er altid vigtigt at få en god nats søvn. Især i in-
fluenzasæsonen da det kan have den funktion, at 
man ikke har influenzasmitten så længe som, hvis 
man ikke fik udhvilet sig. Søvn både forebygger in-
fluenza og hjælper med at komme af med smitten 
hurtigere. 

Undgå rygning c

Motion på arbejdet c

Hils ikke på kolleger c

Undgå håndtryk c

Hånd-til-hånd kontakt er en af de hyppigste smitte-
kilder til influenza. Derfor bør du måske overveje, 
hvor meget du giver hånd til andre - og hvis du gør, 
skal du nok vaske dine hænder hurtigt efter. Det er 
nemlig sjældent, at man kan undgå at trykke hånden 
på nye kolleger eller andet, og derfor er rådet at have 
en antibakteriel gel i baglommen. 
Mange studier viser, at det langtfra er alle folk, der 
gør en god indsats for at holde deres hænder rene og 
bakteriefri, så selvom du selv gør en stor indsats, 
kan det altså være spildt alligevel. 

Ansigtsberøring c

Undgå fingermad c

Lettere syg c

Neglebidning c

Berøring med øjne, mund og næse og neglebidning 
bør helt undgås. Vores hænder samler hele bakterier 
op fra forskellige steder, og hvis vi giver de bakterier 
en direkte vej ind i vores krop, bliver vi lettere syge. 
Så det kan både være en rigtig god idé at holde sine 
hænder helt rene og finde viljestyrken til at holde 
dem væk fra ansigtet. 
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Hils med venstre hånd c

Ingen fingermad c

Undgå receptioner c

Brug engangsbestik c

Det har stor betydning, hvordan du får maden ind i 
munden. I influenzasæsonen er det en rigtig god idé 
at bruge en gaffel, selvom det drejer sig om finger-
mad. Du kan selvfølgelig ikke gøre ved, hvis maden 
er lavet af en, der allerede er smittet. Især til en re-
ception, hvor man trykker hånd med en masse men-
nesker, og der ofte er buffet, kan det altså være en 
god idé at holde hænderne rene, inden du spiser - og 
bruge bestik! 

Rygning smitter c

Stop rygning c

Virusudvikling c

Cigarrøg dræber c

Rygning kan gøre dig mere modtagelig for influen-
za, så hvis du alligevel går med tanker om at stoppe 
med at ryge, er det måske et godt tidspunkt at gøre 
det nu. 
Cigaretrøg kan påvirke slimhinderne i næsen ved at 
inficere dem. Det gør det lettere for bakterierne at 
slippe ind gennem næsen, og en virus kan lettere ud-
vikle sig. Ikke nok med at det går ud over dig selv, 
det kan også påvirke dine omgivelser, som bliver ud-
sat for din røg. 

Jyllands-Posten 15.09.08 

Læs anmeldelsen af Europa – krigens kontinent. 
Sæt streg under det ord i parentesen, som passer bedst i sammenhængen.
Se hvordan i eksemplet i første afsnit.

Europa – krigens kontinent
Steffen Lange

Lars Hovbakke Sørensen: »Et kontinent i krig. Europas historie gennem 1000 år.«  

At fortælle Europas historie på ca. 250 sider burde være umuligt. Alligevel er det 
lykkedes ph.d. i historie og ekstern lektor ved Københavns og Århus Universitet 
Lars Hovbakke Sørensen at give en (komprimeret – endeløs – voldsom – kontrol-
leret) gennemgang fra 843 og helt frem til i dag.

I 843 blev Karl den Stores rige delt i et østligt og et 
vestligt rige, der senere skulle blive til Frankrig og 
Tyskland, og allerede 150 år senere omkring år 1000 
tegnede sig klare (konsekvenser – konturer – kon-
struktioner – konkurrenter) af det Europa, som vi 
kender det i dag. De første statsdannelser og sto re 
magtcentre viste sig nu for alvor, og i grove træk er 
det stadig de samme stater, der i dag behersker Euro-
pa; England, Frankrig, Det Tysk-Romerske Rige, 
Polen, Ungarn, Bulgarien, Rusland og de tre riger i 
Norden. Grækenland og det sydlige Italien var un-

derlagt Det Byzantinske Rige (Tyrkiet), mens stør-
stedelen af Spanien var besat af arabere.

Det er Lars Hovbakke Sørensens påstand, som i 
øvrigt er alment udbredt blandt historikere i dag, at 
denne  (kortvarige – relative – kedelige – uendelige) 
stabilitet skyldes, at landene har været nogenlunde 
lige stærke og derfor – enten alene eller i koalition 
med andre – har holdt hinanden i skak. Systemet med 
mange lige stærke stater har også medført den ud-
vikling, der senere gjorde Europa til klodens førende 
(kontinent – kongruent – kontingent – konsulent    ) in-
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den for handel, videnskab og krigskunst. For kon-
kurrencen mellem landene drev dem hele tiden 
fremad. Nye opfindelser og metoder måtte gøres in-
den for industri og handel, nye teknologiske militære 
landvindinger måtte erobres, så man hele tiden 
mindst kunne holde trit med konkurrenterne.

Lukkede kæmperiger
Den samme drivkraft lå ikke indbygget i nogle af 
kæmperigerne rundt om på kloden, eksempelvis 
Kina. Man lukkede sig her mere om sig selv, og ud-
viklingen kom ikke til at foregå med samme hastig-
hed som i Eu ropa.

Som titlen angiver, var Europa i mere end 1000 år 
et konti nent i krig. Befolkninger blev slagtet, eksem-
pelvis hver tredje borger under Trediveårskrigen fra 
1616-48, og grænser blev he le tiden flyttet frem og 
tilbage. Alligevel var der overskud til en konstant 
(frygt – udvikling – forfærdelse – indvikling), for 
var en krig tabt, skulle en ny vindes. Der var stort set 
krige hele ti den; krig var, hvor forfærdelig og brutal 
den end var, ofte en del af hverdagen.

Forfatteren kan naturligvis ikke gennemgå samt-
lige Europas krige, men han kommer vidt omkring 
på hele kontinentet, ligesom han beskriver den poli-
tiske udvikling fra enevælde via (krige – oprør – na-
tionalisme – egoisme) til demokrati og fascisme. 
Udviklingstendenser ne er stort set de samme i hele 
Europa, hvis man ser det i historisk perspektiv. Kon-
kurrencen tillod ikke mange »tidslommer«, hvor ud-
viklingen gik i stå i et enkelt land.

Ca. en fjerdedel af bogen er helliget udviklingen i 
Europa fra 1945 til 2006, den tid, hvor Europa er 
gået fra et krigens til et fredens kontinent. Det er den 
længste periode med fred i Europa, og selv borger-
krigen i eks-Jugoslavien, der i den store sammen-
hæng må betegnes som en mindre lokal konflikt, 
ændrer ikke på det (fakultet – kvantum – faktum – 

depositum). Det interessante er bl.a., at Europa efter 
1945 både har været præget af internationalisme, 
ikke mindst gennem dannelsen af EU, men også af 
nationalisme. Siden 1990 har 11 nye statsdannelser 
set dagens lys, og endnu et par stykker øjnes i (horo-
skopet – honoraret – bakspejlet – horisonten). Og i 
de gamle etablerede lande har nationale/nationa-
listiske partier haft fremgang siden midten af 
80’erne.

Nationalisme i dag
Den nationale tankegang er altså langt fra forsvun-
det, tværtimod. Selv i et internationalt EU er bor-
gerne først og fremmest danske, tyske, franske osv. 
Men demokratiet er åbenbart det politiske system, 
der magter at rumme både det internationale og na-
tionale, for aldrig har så mange lande i Europa været 
demokratiske som i dag. Demokra tiet kan være mere 
eller mindre rodfæstet, men det findes i næsten alle 
lande. Kun Hviderusland ligger i dag tilbage som en 
ikke-demokratisk stat midt i Europa.

Set i historisk (afvikling – epoke – perspektiv – 
tempo) er Europa altså inde i en god udvikling, en 
fredens periode. Det er næppe et faktum, der er sær-
lig udbredt i de fleste europæeres bevidsthed, og i 
dag har langt de fleste aldrig oplevet krig i deres eget 
land. Men freden må aldrig tages for givet, og det 
kan vel være (konfrontationen – korrekturen – kon-
klusionen – konflikten) efter endt læsning. Om end 
det slet ikke er Lars Hovbakke Sørensens ærinde at 
løfte den moralske pegefinger, at politisere eller mis-
sionere. Hans bog er stort set renset for (ideologi – 
økologi – hydrologi – etnologi), men en nøgtern 
fremstilling af, hvordan Europa i dag er blevet skabt 
og formet gennem en 1000 år lang periode præget af 
uafbrudt ufred og krig.

Midtjyllands Avis, 10. marts, 2007
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DANSK
Skriftlig prøve 
Samlet prøvetid:  
4 timer

2. del

b
Modtagerrettet 
kommunikation
 
c
Skriftlig fremstilling
 
 
 
Anslået tidsforbrug  
til opgave b og c er  
180 minutter

Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge du løser opgaverne 
a, b og c.

b (side 2)
Modtagerrettet kommunikation   
Ansøgning

c (side 3-6) 
Skriftlig fremstilling 
Du skal vælge en af nedenstående opgaver.
Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din 
besvarelse.
Alle sider, du afleverer, skal være forsynet med din underskrift.

1. Afskeden  
2. Wall-E 
3. To slags mennesker 
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b
Modtagerrettet kommunikation  

Ansøgning

Du vil søge om et udvekslingsophold i udlandet. Der er tre muligheder at vælge 
 imellem: USA, Australien og Frankrig.

Skriv en ansøgning til AFS, hvori du fortæller om dig selv. I ansøgningen skal du 
blandt andet komme ind på:

	
�     •	
�     dine	
�    fritidsinteresser
	
�     •	
�     dine	
�    relationer	
�    til	
�    andre
	
�     •	
�     dine	
�    faglige	
�    styrkeområder
	
�     •	
�     hvorfor	
�    du	
�    vil	
�    til	
�    netop	
�    den	
�    verdensdel	
�    eller	
�    dette	
�    land
	
�     •	
�     hvorfor	
�    du	
�    er	
�    interesseret	
�    i	
�    at	
�    rejse	
�    ud
	
�     •	
�     dine	
�    forventninger	
�    til	
�    udbyttet	
�    af	
�    opholdet.

Din tekst skal være på maks. 350 ord.

Note: AFS Interkultur er en organisation for international ungdomsudveksling.
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c 
Skriftlig fremstilling 
vælg mellem opgaverne 1, 2 eller 3

1 
Afskeden
Skriv en realistisk fortælling om de to personer og situationen på maleriet.
I	
�    din	
�    fortælling	
�    skal	
�    årsagen	
�    til	
�    afskeden	
�    have	
�    stor	
�    betydning.

H.A. Brendekilde (1857- 1942): Afskeden,	
�    malet	
�    fra	
�    1888	
�    -	
�    1891.	
�    Olie	
�    på	
�    lærred	
�    142x174	
�    cm.	
�    Fyns	
�    Kunstmuseum
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2
Her	
�    er	
�    et	
�    eksempel	
�    på	
�    en	
�    filmanmeldelse	
�    fra	
�    en	
�    avis.

Skriv	
�    en	
�    anmeldelse	
�    af	
�    en	
�    film,	
�    koncert,	
�    bog	
�    eller	
�    en	
�    
anden	
�    kulturel	
�    oplevelse,	
�    som	
�    har	
�    gjort	
�    indtryk	
�    på	
�    
dig.

Anmeldelsen skal bringes i en avis.

Wall-E 
Af	
�    JAKOB	
�    LEVINSEN	
�    

En ensom lille robot er hovedperson i Pixar-studi-
ernes	
�    nyeste	
�    animerede	
�    pragtværk.	
�     Familiefilm	
�     i	
�    
ordets bedste forstand bliver ikke meget mere be-
gavede eller underholdende. 
Siden	
�    Pixar-studierne	
�    i	
�    1995	
�    spillefilmsdebuterede	
�    
med	
�     ”Toy	
�     Story”,	
�     verdens	
�     første	
�     rent	
�     computer-
animerede	
�    langfilm,	
�    har	
�    de	
�    ikke	
�    blot	
�    konstant	
�    hæ-
vet	
�    standarden	
�    for,	
�    hvor	
�    flot	
�    og	
�    virtuost	
�    animati-
onsfilm	
�    kan	
�    realiseres.	
�    
De har med det ene mesterværk efter det andet, 
senest	
�    ”Ratatouille”,	
�    også	
�    jævnligt	
�    vist,	
�    hvor	
�    bega-
vet, ambitiøst og underholdende det er muligt at 
lave	
�    familiefilm	
�    i	
�    ordets	
�    bedste	
�    forstand.	
�    Film,	
�    der	
�    
både	
�    kan	
�    nydes	
�    umiddelbart	
�    af	
�    de	
�    mindste	
�    og	
�    op-
leves på mange niveauer af deres voksne.

Mekaniske	
�    følelser
”Wall-E”, hvor man i tilgift får en prægtig lille for-
film	
�    om	
�    en	
�    tryllekunstner,	
�    en	
�    kanin	
�    og	
�    en	
�    gulerod,	
�    
er ingen undtagelse. Snarere gør instruktøren An-
drew Stanton her for fremtiden og verdensrum-
met,	
�    hvad	
�    han	
�    i	
�    ”Find	
�    Nemo”	
�    gjorde	
�    for	
�    de	
�    store	
�    
have: skaber billedpoesi så svimlende, at man 
overhovedet ikke tænker over, at det er animation, 
man	
�    ser.	
�    Der	
�    er	
�    også	
�    en	
�    slags	
�    konsekvens	
�    i	
�    filmen.	
�    
Når nu Pixar for længst har vist, at man kan lave 
animerede	
�     film	
�     fuldt	
�     så	
�     levende	
�     og	
�     bevægende	
�    
som	
�    mange	
�    skuespillerfilm,	
�    er	
�    næste	
�    naturlige	
�    trin	
�    
selvfølgelig	
�    at	
�    lave	
�    en	
�    film,	
�    hvor	
�    robotter	
�    som	
�    ud-

gangspunkt	
�     har	
�     bevaret	
�     flere	
�     og	
�     større	
�     følelser	
�    
end	
�    de	
�    fleste	
�    mennesker.

En	
�    verden	
�    af	
�    skrald
Til	
�    at	
�    begynde	
�    med	
�    er	
�    der	
�    ellers	
�    ikke	
�    for	
�    kønt.	
�    I	
�    en	
�    
nær	
�    fremtid	
�    er	
�    jordkloden	
�    blevet	
�    så	
�    forurenet	
�    og	
�    
spækket med affald, at menneskene er gået i eksil 
på	
�     en	
�     fjern	
�     rumstation,	
�     hvor	
�     de	
�     fordriver	
�     tiden	
�    
med	
�    at	
�    æde	
�    sig	
�    fede	
�    og	
�    dovne.	
�    Kun	
�    den	
�    lille	
�    snav-
sede	
�    robot	
�    Wall-E	
�    er	
�    tilbage	
�    til	
�    at	
�    rydde	
�    op	
�    på	
�    Jor-
den. Han har ikke andet selskab end en kakerlak 
og et gammelt videobånd med musicalen ”Hello 
Dolly”.	
�    
Men	
�    en	
�    dag	
�    kommer	
�    en	
�    strømlinet	
�    –	
�    og	
�    skydeglad	
�    
– kvindelig robotudsending ved navn Eva forbi, og 
den forelskede Wall-E følger efter hende op til 
rumstationen. Her bliver det store spørgsmål nu, 
om menneskene skal vende tilbage til Jorden eller 
ej.	
�    

Snavs er smukt
Den lange, helt replikløse indledning, hvor Wall-E 
skramler	
�     rundt	
�    mellem	
�    de	
�    enorme	
�    affaldsdynger	
�    
er	
�    storslået	
�    billeddigtning.	
�    Verden	
�    er	
�    grim,	
�    beskidt	
�    
og	
�    øde,	
�    men	
�    afbildet	
�    så	
�    flot	
�    og	
�    detaljeret,	
�    at	
�    det	
�    
alligevel	
�    bliver	
�    i	
�    særklasse	
�    smukt.	
�    At	
�    lade	
�    filmens	
�    
elskende par være to robotter, som stort set ikke 
kan sige andet end hinandens navne med ma-
skinstemme, er en genistreg. Det samme er kom-
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binationen af dem: den skramlede, bevægelige 
Wall-E over for den glatte, hvide Eva uden andet 
end et par blå blink til at vise følelser med.

Helt oppe
Efterhånden	
�     som	
�     historien	
�     tager	
�     fart,	
�     begynder	
�    
det	
�     at	
�     myldre	
�     med	
�     inspirerede	
�     små	
�     finesser	
�     på	
�    
mange niveauer. Samtidig viser plottet sig kon-
stant	
�     at	
�     hænge	
�     tæt	
�     sammen	
�     på	
�     nye	
�    måder	
�     og	
�    
kunne glide elegant mellem at være komisk, 
spændende, underfundig og rørende, med ikke 
helt få skarpe menneskelige og – ironisk nok – 
teknologikritiske	
�    pointer	
�    undervejs.	
�    Henimod	
�    slut-
ningen tager forfølgelses- og rabalderelementerne 
en smule overhånd; den gumpetunge danske 
oversættelse af mange tekniske vendinger træk-
ker også ned. 

Men	
�    undervejs	
�     tager	
�    filmen	
�    sig	
�    alligevel	
�     jævnligt	
�    
tid til helt enkelt at lege med billederne – Wall-E 
og Evas store dansescene i verdensrummet er i så 
henseende	
�    kun	
�    ét	
�    af	
�    højdepunkterne.
Oven i det hele kulminerer handlingen med en – 
for	
�     voksne	
�     filmnørder	
�     –	
�     meget	
�     morsom	
�     hilsen	
�    
(blandt	
�    flere)	
�    til	
�    rumfilmen	
�    over	
�    dem	
�    alle,	
�    Stanley	
�    
Kubricks	
�    ”2001”.	
�    
I sine bedste og mest poetiske passager er det 
faktisk også helt deroppe, den selv er.

Wall-E 
USA 2008 
Instruktion: Andrew Stanton 
1 time 51 minutter

JyllandsPosten	
�    29.08.08
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