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For første gang vandt 
Herning Gymnasium 
i år en stor national 
konkurrence  
i oldtidskundskab.  
Og ikke nok med  
at det blev til en sejr, 
vandt to elever fra 
gymnasiet de to priser
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HERNING Det blev en stor succes for 

Frederik Nørgaard Bruun og Sara 

Mølkjær Maag Busch, da de deltog 

i en stor national konkurrence i 

oldtidskundskab. Begge er elever 

på Herning Gymnasium, og begge 

vandt en pris ved konkurrencen.

Konkurrencen er en årlig tilba-

gevendende begivenhed, der bliver 

arrangeret af  Klassikerforeningen, 

der samler gymnasielærere i fagene 

græsk, latin og oldtidskundskab. I 

år skulle elever fra hele landet enten 

skrive et essay eller lave en mediepro-

duktion over emnet magt. Det var her 

de to elever vandt - Frederik Nørgaard 

Bruun med et essay og Sara Mølkjær 

Maag Busch med en video.

- Det er ret blæret. De har aldrig vun-

det den her på skolen, så at vi begge 

vinder, det er fedt, slår Frederi Nør-

gaard Bruun fast.

Overraskende opkald
En søndag for et par uger siden blev 

de to elever ringet op af  deres lærer. 

Han kunne fortælle dem, at de havde 

vundet. Og det kom som en stor over-

raskelse for dem begge.

- Jeg var på vej til zoo med min fa-

milie og min kæreste, da han ringede. 

Jeg blev så glad og kunne ikke lade 

være med at smile, fortæller Sara Møl-

jær Maag Busch, der ventede med at 

fortælle sin familie om det til senere 

på dagen.

- Men min kæreste fik det at vide 

med det samme. Han spurgte, hvorfor 

jeg smilte på den måde, og så måtte 

jeg jo fortæller det, siger hun med et 

grin.

Frederik Nørgaard Bruun tog sejren 

en smule mere nedtonet, da han igno-

rerede det første opkald fra læreren. 

Senere på dagen fik han dog beskeden.

- Det er rart at blive anerkendt og få 

at vide, at man godt kan finde ud af  at 

skrive noget andre vil læse. Jeg havde 

ikke troet på, at jeg kunne vinde, for-

tæller han.

Hvert år indeholder konkurrence et 

emne, som alle skal lave deres produk-

tioner ud fra. I år var emnet magt. Det 

fortolkede de to elever på vidt forskel-

lige måder. Men både i Frederik Nør-

gaard Bruuns essay og Sara Mølkjær 

Maag Busch’ video spiller den græske 

filosof  Platon en hovedrolle.

- Jeg har i mit essay sammenlignet, 

hvordan Platon så på styreformer, og 

hvordan det er i dag. Konklusionen 

blev, at det er svært at forene de to 

synspunkter, forklarer Frederik Nør-

gaard Bruun.

Sara Mølkjær Maag Busch interes-

serer sig meget for billedkunst, og 

hun lavede derfor et maleri. I videoen 

forklarer hun tankerne bag maleriet.

- Normalt afslører en kunstner ikke 

sine tanker. Men det har jeg gjort her. 

Maleriet skal sætte nogle tanker i gang 

om demokratiet. Der er flere elemen-

ter fra Platons tid, ligesom der også 

er henvisninger til blandt andet Twit-

ter og Donald Trump i maleriet, siger 

Sara Mølkjær Maag Busch.

Ud over æren og et diplom har de to 

elever også vundet 2500 kroner hver.

 | Sara Mølkjær Maag Busch 
har malet et maleri, som hun 
i løbet af maleprocessen har 
fotograferet og til sidst forvandlet 
til en multimediepræsentation med 
underlægningsmusik og tale, der 
forklarer maleriets brug af symboler. 
Billedet viser blandt andet den 
fængslede Sokrates, retfærdighedens 
gudinde Themis, der holder et æsel, 
samt Parthenon, det store Athene-
tempel i Athen. Præsentationen viser 
også skyggesiden af demokratiet, en 
demagog, der fodrer det sultne folk 
og fortæller det, hvad det gerne vil 
høre, ikke hvad der er sandt.
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Herning-elever vinder  
stor national konkurrence  

 | Sara Mølkjær Maag Busch og Frederik Nørgaard Brunn var i København sammen med deres underviser Andreas Hjort Møller (t.h.) for at blive hyldet som vinder 
af konkurrencen.  FOTO: PRIVATFOTO

ESSEY
Frederik Nørgaard Bruun 
vandt for sit essay med 
titlen »Platon VS Liberalis-
men. En undersøgelse af 
magtfordeling som udtryk 
for forskellige individopfat-
telser«.

I essayet undersøger 
Frederik, hvorvidt Platons 
teori om det gode samfund 
er foreneligt med vores 
egen tids samfund, som er 
præget af idealer fra Den 
Franske Revolutions tid. Han 
konkluderer, at Platon ikke 
ville have forståelse for den 
individualisme, der kende-
tegner dagens Danmark:

»Platon læses og beundres 
stadig i dag, men man bør 
huske at Platon nok ville 
have rystet på hovedet af 
den måde vi organiserer 
vores samfund på. Vores 
moderne samfund ud-
springer i stor grad af den 
klassiske liberalisme, selvom 
Danmark også har været 
udsat for en hel del social-
demokratisme, og dette gør, 
at der er en del forskelle på 
måden at forstå magtforde-
ling på. Først og fremmest 
ville Platon have svært ved 
at forstå den dialektiske 
strid mellem individet og 
kollektivet, som eksisterer 
i liberalismen. Dét er ikke 
en strid, man ser i Platons 
forståelse af samfundet.«

: fakta


