
Nationalisten
Din kilde til nationale nyheder

VI HAR BRUG FOR DIG!
                      Patriotisk ubådsrejse søsættes!

  Den kommende dag vil stolte 

      familier og den almindelige folke-

  mængde mødes for at byde vores

  landsmænd en værdig afsked inden 

         deres rejse igangsættes, og natur-

                ligvis for at høre vor præsi-

 dent gøre det samme. For vort fædre-

   land må det ses som som en umådelig

         patriotisk rejse der søsættes.

                For lidt over ni måneder

                    siden blev vi informeret

                     om, at regeringen ville

                       give almindelige kvinde-

                          lige borgere en chance

                                   for at modtage

                                   en specialiseret

                               uddannelse i et 

undervandsrelateret 

erhverv. 

Læs mere  på side 2.



MEET BAPTISM

NATIONALSANG
Der hvor fuglen flyver frit

over dit og over mit
der hvor flaget vajer stolt i vor hjerter.

Nær den brede hvide kyst
bølgers brus og vindens røst
mod de evige blå horisonter.

Vore fædre drog til søs
sendt afsted med moders kys

under storm og under uvejr de sejler. 
Vender hjem med hovedet højt

jubelsang og bølgesprøjt
vort fædreland og ære vi priser.
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Patriotisk ubådsrejse søsættes!

Den kommende dag vil stolte familier og 
den almindelige folkemængde mødes for 
at byde vores landsmænd en værdig 
afsked inden deres rejse igangsættes, og 
naturligvis for at høre vor præsident gøre 
det samme. For vort fædreland må det ses 
som som en umådelig patriotisk rejse der 
søsættes. For lidt over ni måneder siden 
blev vi informeret om, at regeringen ville 
give almindelige kvindelige borgere en 
chance for at modtage en specialiseret 
uddannelse i et undervandssejladsrelateret 
erhverv, og derefter deltage i en 
tolvmåneders ubådsrejse ombord på et af 
vores militærs pragteksemplarer på en 
undervandsbåd; Poseidon XX7. Kvinder 
og piger over hele landet har entusiastisk 
meldt sig, og at nedskære til det endelige 
besætningstal har været en særdeles 
omfattende opgave. Den nuværende 
besætning kan være stolte af deres 
position.

Besætningens ni

måneders forberedelse

Inden dagen for rejsens start, har den 
kommende besætning på Poseidon XX7 
måttet igennem meget. Da de modtog 
beskeden om deres plads på ubåden blev 
de samtidig informeret om hvilken rolle 
de ville have på den, samt hvor og 
hvornår de skulle modtage deres 
uddannelse. I løbet af ni måneder fik de 
rig mulighed for ikke bare at blive 
eksperter i alt fra maskinvedligeholdelse 
til madlavning, men også for at stifte 
tætte venskaber blandt besætningen. 
Hele processen er blevet succesfuldt 
monitoreret af de organiserende 
projektledere og flere erhvervsmæssige 
eksperter, og har transformeret en flok 
ordinære borgere til en sand besætning.

VELKOMMEN 
OM BORD!
I morgen søsættes 
Poseidon XX7
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1. Vidste du, at der på Poseidon XX7 
er præcis 215.000 bolte og skruer? 
Vores besætning hygger sig ofte 
med at tælle dem, når de har gjort 
deres arbejde færdigt.

2. Besætningen får hver dag serveret 
et solidt måltid bestående af fisk 
(oftest torsk og ørred), kartofler og 
havregrød, dyrket på vor nations 
frodige marker, serveret med stor 
kærlighed af det veloplagte 
køkkenhold.

3. Poseidon XX7 vejer 1475 ton og er 
af legeret stål, udvundet i vore egne 
miner.

4. Poseidon XX7 er 76,6 meter lang. 
D e t s v a r e r t i l n æ s t e n 6 
kaskelothvaler i forlængelse af 
hinanden!

5. Besætningens uniformer er syet på 
maskine med bomuldstråd og er i 
groft lærred, beregnet til hårdt, 
f y s i s k a r b e j d e , o g e r 
langtidsholdbart.

6. Poseidon XX7 kan dykke helt op til 
250 meter! Af sikkerhedsmæssige 
årsager har ubåden dog fået ordre 
på ikke at dykke mere end 200 
meter ned.

7. Trykskroget på ubåden er ny 
revolutionerende teknologi: med 
skotter og luger, der går hele vejen 
op til loftet, er vores kære 
maskinpersonale helt tørre døgnet 
rundt. Alle drukningsfarer er  

   eliminerede, og de kan gå i seng med 
god samvittighed og ro i sindet, efter 
en lang dag med at fifle med 
dieselmotoren.

8 . P o s e i d o n s l a m p e r k ø r e r p å 
glødepærer. Teknologiske genistreger, 
energibesparende og meget effektive. 
Det gør det nemmere for besætningen 
at se, hvad de laver, og energien kan 
derved blive benyttet andetsteds.

9. Ubådens topfart under vand er 13 
knob eller hvad der svarer til 24 km/t. 
Altså ville den være indenfor 
hastighedsgrænsen, hvis den kørte 
ved Havnekvarteret. 

10. Poseidon XX7 har fået sit navn, fordi 
besætningen udelukkende består af 
kvinder.

10 TING DU IKKE VIDSTE OM 
POSEIDON XX7



FIRE GODE RÅD FRA 
POSEIDONS LÆGE

Råd for et sundt sind

Vi kan alle blive ramt af modløshed og føle os 
dårligt tilpas, specielt på begrænset plads under 
vandets overflade, men når dette sker må du 
huske på de følgende fire råd:

1. Drik vand!

Hvordan kan du forvente at der er orden i dine 
tanker, hvis du ikke holder orden på din krop? 
Sørg for ikke at blive dehydreret.

2. Smil og pep dig selv op!

Det er fuldstændig egoistisk at gå rundt hele 
dagen med sur mine, og derved nedbringe det 
kollektive humør. Smil og verden smiler tilbage!

3. Få dig en kaktus!

Et dårligt indeklima kan være synderen bag 
følelser af håbløshed og tristhed, en plante kan 
hjælpe på dette.

4. Fokuser på dine opgaver!

Der er ingen grund til at distrahere sig selv med 
deprimerende tanker, når du har egentlige 
opgaver og pligter. Brug mindre energi på at 
tænke og mere på at gøre og skabe.
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HVILKET JOB EGNER DU DIG TIL PÅ UBÅDEN?
Tag testen ”Hvilket job egner du dig til på ubåden” og find ud af 
chokerende svar. Du skal bare svare på spørgsmålene og huske på hvor 
mange af de forskellige bogstaver du har. 

Hvilket emne kan du godt lide at 
arbejde med?

a) Mad

b) Mennesker 

c) Maskiner - teknologi

d) Rengøring 

e) Sove

Hvad er vigtig for dig at bruge?

a) Kreativiteten - handle og skabe 

b) Hjertet - at føle og sanse

c) Hjernen - at tænke og analysere

d) Hænderne - at handle og føle 

e) Kroppen - til at lave ingen ting 

Hvilken ting kan du bedst lide at gøre?

a) At arbejde i højt tempo 

b) At hjælpe andre mennesker

c) At løse praktiske opgaver 

d) At fordybe mig i viden

e) At være sammen med mine venner

Hvad var/er sjovest i skolen?

a) At arbejde praktisk 

b) At skrive 

c) At regne 

d) At male og tegne 

e) Jeg gik ikke i skole 

Hvilken figur kan du bedst lide?

a) Pipi, fordi hun er fræk og kan sit håndværk

b) Lucky Luke, fordi han er en godhjertet 
cowboy

c) Hexia de Trick, fordi hun er opfindsom 

d) Tintin, fordi han er en snusfornuftig 
detektiv 

e) Tarzan, fordi han er stærk og fri 

Hvilken ting begejstrer dig mest?

a) Natur - det blomstre

b) Omsorg - det kan mærkes 

c) Teknik - det virker 

d) Action - det for pulsen op

e) Venner - de er der for mig 

Hvilken dag vil du helst have?

a)     En dag, hvor jeg har nået det mål jeg har 
sat mig for

b) En dag, hvor der er liv og mennesker 
omkring mig

c) En dag, hvor jeg er fysisk aktiv 

d) En dag, hvor jeg har mulighed for at få ro 

e) En dag, hvor jeg ikke bliver forstyrret

Se dine svar på næste side.



Hvis du har flest A’er:
Hvor er du heldig, du egner dig perfekt til 
at arbejde i køkkenet. Du kan godt lide at 
være aktiv og bruge dine hænder. Det er 
gode kvaliteter i et køkken. 

Hvis du har flest B’er:
Du er den helt rigtige til jobbende psykolog 
eller læge. Du elsker at være sammen med 
mennesker, og det fryder dig hvis de har det 
godt.  

Hvis du har flest C’er:
Ned i kælderen med dig, så du kan 
arbejde i maskinrummet. Du er perfekt 
til jobbet som mekanikker. Du kan lide 
at bruge dine hænder og dine hjerne. 
For når du er nede i maskinrummet, er 
teknikken i top. 

Hvis du har flest D’er:
Frem med, klud og svamp, for du skal ud 
og gøre rent. Du elsker når alt og alle er 
fejlfrie. Der er ikke én plet der ikke 
kommer væk når du er på banen, med 
dine superkræfter.  

Hvis du har flest E’er:
Dig, arbejde på en ubåd? Nu må jeg le. 
Du er på ingen måde egnet til at arbejde 
på en ubåd. Du vil savne din familie alt 
for meget, så rejsen dybt i det blå, er 
ikke noget for dig. 

SE DINE SVAR HER
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Radio National er hele nationens foretrukne radio. Vi bringer dig de mest 
relevante nyheder som de første og vores radioværter, Jeppe Berggren og 
Poul Larsen, er de mest veltalte radioværter der findes på den nordlige 
halvkugle. 

Her på kanalen er vi også stolte over at være den eneste radiokanal der har 
den ære at dække alle nyheder der omhandler ubåden Poseidon XX7. I tæt 
samarbejde med præsident Ingolf Mogensen er kanalen også de første der 
fremlægger alle nye love og alle præsidentens pressekonferencer.

Radio National

 – vi ved hvad der virker

 

RADIO NATIONAL
Vi ved hvad der virker!
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VI HAR BRUG FOR DIG! 
Nu er det din tur til at yde for vores dejligste nation! 
Nationen hvor du er født og vokset op, nationen der har givet dig et hjem og en tryg 
og sikker opvækst. Denne, vores elskede nation, har nu brug for din støtte.

Om 9 månender vil nationen sende ubåden Posidon XX7 afsted, med en modig og 
stolt besætning der skal begive sig ud på en vigtig, men farefuld færd for sin nation. 
Det bliver en lang rejse med mange udfordringer, derfor har Posidon XX7 brug for 
dig! 

Er du ung og frisk så meld til, og så vil vores hold af eksperter vurdere, om du er i 
stand til at indskibe på rejse. Kun de bedste, stolteste patrioter vil blive valgt.

Din sikkerhed
Obs: din, og din families sikkerhed er vigtig for os, derfor betaler myndighederne en 
økonomisk kompensation til alle familier der har udsendte på Poseidon XX7. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Klip her _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ANSØGNIGSBLANKET

Navn:_____________________________________________________________________

Alder:____________________________________________________________________

Familienavn:_______________________________________________________________

Helbred: Lider du af nogle sundhedsmæssige problemer/udfordringer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Færdiggjorte eller nuværende uddannelse: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Andre evner eller talenter: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Underskrift: 

Ved at skrive under på denne blanket accepterer du at vores forskerhold får adgang til al historik og om dig og din familie. Oplysningerne vil blive 
gemt så længe myndighederne finder det nødvendigt.
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Avisens sponsorere!  
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Alina Sanderhoff

Althea Marie Claces Peddie

Alvilda Emilie Daniel

Amalie Wermuth

Cassandra Ida Halberg

Catharina Dodt Fregerslev

Dagmar Kopp Stannum

Eleanor Ward

Eline Van Bogaert

Freja Lüders Rasmussen

Freya Damkier Bøhm

Hjalte Krogshede Riis

Ida Kallenbach

Ida Koefoed Andreassen

Kamma Hjortkjær

Laurine Aabæk Lykke 
Larsen

Lukas Sahner Ockelmann

Mackenzie Wilson

Markus Ottesen

Mathias Engel

Mathilde Barenkopf 
Hansen

Nanna Jensen

Nathaniel Earl Claces 
Peddie

Rosa Amalie Stanley

Rosalina Bennick 
Andersen

Sandra Nørholm Kay

Sofia Margareta 
Hammerlund

Sophie Diemer

Teis Kragh

Veronika Linn Daniel

Xenia Windfeld 
Christensen

Medvirkende 

Sådan blev forestillingen til
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Under overfladen er Ragnarocks Ungdomsholds nyeste forestilling. som alle 
Ragnarock forestillinger før denne, har holdets deltagere selv skabt den helt 
fra bunden. Derfor har vi intet manuskript, hvilket betyder at alt hvad 
publikum ser spillet, bliver spillet efter hukommelsen. Det er en ret 
anderledes måde at skabe og spille teater på, som er både spændende og 
underholdende at være med til. Alle ideer og tanker er velkomne til 
mødegangene i løbet af ugen, og til de forskellige arbejdsweekender vi 
holder. De vigtigste steder, karakterer og ideer som historien skabes af, bliver 
som regel skabt i løbet af de første par weekender, selvom de største 
beslutninger ofte gemmes til senere i forløbet. Efter at det er på plads, 
arbejder vi primært med indholdet i scenerne. Vi prøver at skabe en rød tråd i 
historien samtidigt med at vi arbejder med de små detaljer i de forskellige 
scener og karakterer. 

Efterhånden som vi kommer tættere på forestillingsperioden, samarbejder vi 
om at finde en slutning og konklusion. Holdet bliver i løbet af året rystet godt 
sammen, og alle bliver gode venner. Det gør at samspillet på scenen bliver 
meget bedre. Både i forhold til scenerne, men også i forhold til de mange 
sange, som deltagerne på holdet selv har lavet. Scener og sange bliver 
selvfølgelig skabt, med hjælp og støtte fra Ragnarocks undervisere, og fra 
enkelte specialister udefra.



Instruktører

Joachim Clausen

Julie Andersen

Nicolaj Pape Frantzen

Sarah Eckhardt-Læssøe

 

Scenografi

Mathilde Schwarz

Med stor hjælp fra forældregruppen

 

Lys

Nicolaj Pape Frantzen 

Program

Emilie Bach

 
Arrangør

Musikteatergruppen Ragnarock & 
Ungfredensborg

 
Tak til

6. klasse elever fra onsdags- og 
torsdagsholdet

Emilie Bach

Karen Sidenius Jacobsen

Forældrene

Humlebæk skole, udskolingen

Ungecenter i Nivå

Vores sponsorer & mange flere

Lysdesign 

Lukas Sahner Ockelmann

Markus Ottesen
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Ragnarocks internationale samarbejde
Musikteatergruppen Ragnarock har et omfattende internationalt netværk.

Vølven 2019-2020 – Italien, Danmark, Island og Færøerne
I påsken 2019 tog en del af ungdomsholdet til Italien ved Castiglione del Lago for at opstarte arbejdet 
på en nyfortolkning af Ragnarocks gamle klassiker: Vølven. Denne gang er det Sarah Eckhardt-Læssøe 
der er instruktør på forestillingen. I sommeren 2020 arbejdede vi på forestillingen her i Danmark, og  
turnerede på hjemmebane med forestillingen. Her besøgte vi bl.a. Helsingør, København, Gilleleje og 
selvfølgelig Humlebæk.
Undertow 2016-2018 – Italien, Danmark Brasilien
Et hold af deltagere fra ungdomsholdet skabte en ny international forestilling kaldet Undertow sammen 
med vores instruktør Francis Pardeilhan. I disse år har holdet flere gange været i Italien ved Castiglione 
del Lago, bl.a. i sommeren 2017 hvor holdet arbejdede sammen med en italiensk gruppe i byen 
Sarteano i Toscana, og deltog i opførelsen af Shakespeares ”Stor ståhej for ingenting” på middelalder-
slottet i Sarteano. Det hele kulminerede i sommeren 2018 hvor holdet rejste til Brasilien i en måned. 
Her rejste vi rundt og turnerede med Undertow. Vi besøgte bl.a. Ouro Preto, Ilhéus, Salvador og Lauro 
de Freitas – her mødte vi og arbejdede sammen med gruppen Grupo Revolução Teatral, som i 
sommeren 2019 også kom til Danmark for at besøge Ragnarock.
Vølven 2015 – Estland og Letland
I sommeren 2015 rejste Ragnarocks ungdomshold i 14 dage til Estland og Letland. Her besøgte vi unge 
fra Fredensborg kommunes venskabsby Paide og unge fra Tallinn og Narva. Rejsen sluttede i Letland, 
hvor vi mødtes med unge fra teatergruppen Ziluks i Riga. Med på rejsen havde vi den nyeste udgave af 
”Vølven” – og en hel masse figurer på stylter. Vi fik en masse nye venner på turen og håber, at nogle af 
dem også snart kommer og besøger os i Danmark. 
Fenris-6 2014 – Finland, Island, Færøerne og Norge
I 2014 havde Ragnarock det overordnede ansvar for gennemførelsen af et stort nordisk 
ungdomsteaterprojekt med titlen Fenris. Ud over Ragnarocks ungdomsgruppe deltog unge fra Finland, 
Færøerne, Island og Norge/Sápmi i projektet. Det kulminerede i sommeren 2014 med forestillinger i 
Island, på Færøerne og i Danmark. 
Vølven 2013 - Tanzania
I 2013 besøgte ungdomsgruppen Tanzania, hvor vi arbejdede sammen med en gruppe unge fra byen 
Morogoro, og tog på en fælles tur i Tanzania til Iringa, Dodoma, Arusha, Moshi, Bagamoyo og Dar es 
Salaam.
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Joachim Clausen takker af efter 45 års 
tro tjeneste i Ragnarock 
Joachim har valgt at gå på pension og stopper 
derfor både som underviser på 
Ungdomsholdet og leder af Ragnarock med 
udgangen af denne sæson. 

Vi takker for den store indsats du har gjort for 
mange generationer i Humlebæk. 

Du har grundlagt en forening som er rig på 
hjerterum og plads til alle, og skabt 
muligheder for børn og unge som de ellers 
ikke ville have fået. 

Ikke alene har unge fra kommunen fået 
mulighed for at rejse ud i verden og turnere 
med forestillinger, men der er blevet skabt 
venskaber, fundet ægtefæller og etableret 
stærke internationale partnerskaber i hele 
verden. 

Vi ønsker dig alt det bedste for dette nye 
kapitel i dit liv 

De varmeste hilsner, 

Resten af Ragnarock

 



Vil du være med i Ragnarock?
Ungdomsgruppen er en del af Ungfredensborg. Vi mødes to gange om ugen 
– mandag og torsdag fra 18.30 til 21.30 – og det er altid på 
Baunebjergscenen i Humlebæk.

Hvis du vil være med – eller bare høre mere om gruppen – kan du sende en 
mail til ragnateater@hotmail.com.

Du kan læse mere om holdet på http://ragna.dk/hold/ungfredensborgs-
dramahold/

Du kan også følge med i vores aktiviteter på Facebook: www.facebook.com/
MusikteatergruppenRagnarock

Grupper i Ragnarock i den kommende sæson 2020 – 2021:

2 grupper for børn fra 1.-3. klasse Baunebjergscenen, Humlebæk
2 grupper for børn fra 4.-6. klasse Baunebjergscenen, Humlebæk
1 gruppe for børn fra 1.-4. klasse Teatersalen, Kokkedal Skole 
1 gruppe for unge fra 7. klasse og opefter. Baunebjergscenen, Humlebæk
3 capoeira-hold for børn og unge/voksne K-salen Espergærde Gymnasium
1 akrobatikhold for 1.-4. klasse. Gymnastiksalen, Humlebæk Skole, 
udskolingen.
Billedskole for børn 1.-6. klasse. Billedkunstlokalet, Kokkedal Skole.

Vi åbner for tilmelding til næste sæson 1. maj 2020 – tilmeld dig på http://
ragna.dk/tilmelding/

 

http://www.facebook.com/MusikteatergruppenRagnarock
http://www.facebook.com/MusikteatergruppenRagnarock

