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Af Andreas Søndergaard
ansn@bergske.dk

VIBORG/BJERREGRAV: »I nat er historisk. 
Det er første gang, vi genvælger en afroameri-
kansk præsident. Hvis ikke, vi gør det, er det 
første gang, vi smider en ud.« 

Det er næppe gået manges næser forbi, at 
der hen over natten har været amerikansk 
præsidentvalg, og inden Barack Obama tid-
ligt i morges blev udråbt som vinder af  val-
get, havde stjerner, striber og rød-hvide-blå 
balloner sat stemningen på Mercantec, Bjer-
regrav Friskole, Viborg Gymnasium, Viborg 
Katedralskole og på Viborg private Realskole. 

En historisk aften 
Det amerikanske valg handler ikke blot om, 
hvem der skal stå i spidsen for de 50 stater og 
mere end 300 millioner indbyggere på den an-
den side af  Atlanten. Det handler om os alle, 
om konflikter, om økonomi og om at få hjule-
ne til at køre. 

Og det var en historisk nat. Det understre-
gede Joel Southern, da han i går talte på Mer-
cantec  i Viborg. Han er amerikaner, og han 
har tidligere arbejdet med blandt andre den 
tidligere vicepræsidentkandidat, Sarah Palin. 

240 elever havde taget plads på den store 
hovedtrappe eller på de semi-bløde stole, og 
som uret tikkede, blev cola efter cola og ener-
gidrik efter energidrik tømt. 

En af  de elever, der brugte sin aften på 

skolebænken, var 18-årige Anker Foss Dam-
gaard, og som så mange andre elever var 
han på Præsident Obamas side: »Stort set 
alle danskere holder jo med Obama. Jeg kan 
slet ikke se, hvorfor man skulle stemme på 
Romney,« sagde 3.g’eren, der først havde væ-
ret lidt skeptisk for at skulle i skole i aftenti-
merne:

»Men på den anden side synes jeg ikke, det 
er sent nok. Det er jo faktisk meget spænden-
de,« sagde han med henvisning til, at Mer-
cantecs valgdækning sluttede »allerede« ved 

20.30 tiden.
Nogle af  dem, der forsøgte at holde sig våg-

ne hele natten, var lærere og elever på Bjer-
regrav Friskole, hvor de 44 elever i 7.-9. klasse 
holdt valgnat. 

»Herinde sover prinsesserne,« grinede In-
ge-Marie Jakobsen, der er lærer på friskolen, 
og åbnede dørene ind til pigernes soveværel-
se: Et klasselokale med masser af  dyner og 
madrasser, mens der i lærerværelset hang en 
velduftende fortælling om det amerikansk-

inspirerede festmåltid, der netop var blevet 
sat til livs.

»Vi vil gerne gøre eleverne bevidste om, 
hvad der foregår rundt om i verden. Det er 
vigtigt, at de ved så meget som muligt, og for 
at følge med i nu’et er det meget nærliggende 
at gøre det på den her måde,« forklarede In-
ge-Marie Jakobsen.

»Det er fedt nok, synes jeg. Man ville må-
ske ikke få det set ellers, og så er det rig-
tigt hyggeligt at være sammen efter skole,« 

lød det fra en af  eleverne, 15-årige Andreas 
Lunddorph.

Fri abort og våbenlov
På Viborg Gymnasium var rammerne knapt 
så intime. Små 400 elever var nemlig samlet til 
et brag af  en valgfest, hvor et hav af  udklæd-
te elever, popcorn og candyfloss satte sit ame-
rikanske præg på skolens lokaler. Der var en 
summen af  liv, og selvom de amerikanske tv-
stationer kørte på storskærmen, lå fokus i li-

VIBORGENSISK VALGNAT
Go’nat. Nattens valg på den 
anden side af Atlanten var 
ikke kun en stor begivenhed 
for amerikanerne. Mere 
end 1000 elever i Viborg og 
Bjerregrav beskæftigede 
sig med valget af verdens 
mægtigste mand natten over. 

»
Jeg tror måske, der er 
max en mere, der deler 

holdning med mig, men sådan 
er det jo bare nogle gange

IDA MARIE ØSTERGAARD, 
elev på Viborg Gymnasium og Romney-støtte
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geså høj grad på det sociale samvær. 
»Så klamt som muligt,« lød opskriften fra 

de to vindere af  kagebagningskonkurrencen 
på gymnasiet. Onde tunger vil påstå, at det 
også var så amerikansk som muligt. Kalorie-
fattigt var det i hvert fald ikke.

»Våben er skabt til at dræbe,« lød et af  ar-
gumenterne i debat-konkurrencen. Her skul-
le de forskellige klasser blandt andet tale for 
og imod abort, mens publikums bifald afgjor-
de udfaldet. Mens Viborg Gymnasium fra-

valgte den liberale våbenlov, takkede de no-
get mere overraskende nej til fri abort, og så 
blev champagnepropperne ellers poppet på 
scenen. 

»Jeg synes, det er gået helt forrygende. 
Der har været en helt masse glade menne-
sker. Det er fedt at se, at man kan fange ele-
verne på en måde, der selvfølgelig er fest-
lig, men også har en masse fagligt indhold. 
Hvis du spørger de her mennesker om 12 
eller 16 år, hvor de var, da Obama blev gen-

valgt, så tror jeg allesammen, de kan huske 
det,« forklarede Mads Panny, der underviser 
i samfundsfag og historie på gymnasiet.

»Der er ingen tvivl om, at mange af  de 
her elever skal ud og opleve verden og finde 
ud af, at den er større end Viborg. Der, synes 
jeg, det her er et godt udgangspunkt,« fortal-
te han.

En for Romney
Danskerne er blandt de mest Obama-venlige 

lande overhovedet. Der var dog elever, der støt-
tede republikaneren Romney, heriblandt 18-åri-
ge Ida Marie Østergaard på Viborg Gymnasi-
um.

»Jeg kan rigtigt gode lide Romneys holdnin-
ger, og det kan jeg på grund af  de tre grundpil-
ler, der hedder familie, militær og økonomi,« 
forklarede hun, inden hun erkendte, at hun var 
i kraftigt undertal:

»Jeg tror måske, der er max. en mere, der 
deler holdning med mig, men sådan er det jo 
bare nogle gange,« grinede hun.

VK valgte Obama
På Viborg Katedralskole inviterede den røde 
løber indenfor, og mens mange af  eleverne 
slængede sig i sofaerne foran storskærmen 
med energidrikke og kager, fór andre rundt 
og svarede på quizzer. Og nej, en svingstat er 
ikke en stat, hvor man hører meget jazz, som 
en svarmulighed lød. 

»Idéen om den her aften opstod for et par 
måneder siden. Sammenlagt har vi vel brugt 
20 timer på det. Min interesse udspringer i, at 
jeg selv har boet i USA,« forklarede 2.g.’eren 
Christine Geneser, mens Signe Bay supplerede:

»Det er vigtigt for en så stor skole som Vi-
borg Katedralskole at udvise interesse for in-
ternational politik. At vi viser, at de unge og-
så har interesse for det. Jeg synes, opbaknin-
gen er rimeligt stor, og der er kommet rigtigt 
mange, som ikke behøver at være her,« sagde 
hun med henvisning til, at kun nogle af  klas-
sernes obligatoriske undervisning var flyttet 
til aftentimerne.

Et prøvevalg afslørede i øvrigt, at den gamle 
latinskole er ganske Obama-vendt: 95 procent 
af  de 331 afgivne stemmer var således på den 
siddende præsident.

En lang nat
Klatøjede elever var der også på Viborg private 
Realskole, hvor man for første gang forsøgte sig 
med »natåbent« i forbindelse med et valg. På 
trods af, at 9. og 10. klasserne i dag, onsdag, skal 
til terminsprøver, har interessen været over-
vældende, og pladserne på valgholdet blev hur-
tigt fyldt op, fortalte Jesper Frandsen, der er 
samfundsfagslærer på skolen:

»Vi har nogle meget engagerede elever, der 
gerne vil vide noget. Men jeg er alligevel over-
rasket over, at tilslutningen var så stor,« for-
klarede han.

Eleverne mødte ind på skolen omkring mid-
nat, hvor de hjalp til med oppyntningen, inden 
undervisningen gik i gang til duften af  pizza:
»USA er vigtig for hele verden, så det er jo en 
oplagt mulighed for at følge med og få det hele 
præsenteret,« forklarede Lise Strøckler, der går 
i 9. klasse på skolen, mens hendes klassekam-
merat Frederik Rassarek tilføjede:

»Det er spændende, og vi har jo selv valgt 
det. Det er også sjovt at prøve noget nyt, og de 
kunne godt holde sådan noget her noget mere,« 
lød det begejstret. 

I morges klokken 07.30 sluttede festen så - i 
hvert fald for eleverne.

pFLERE BILLEDER
www.viborg-folkeblad.dk

Se stort galleri fra USA-valget på 
Viborgegnen på vores hjemmeside

T  PÅ AMERIKANSK
Der var bondeknolde, skønhedsdronninger, FBI-agenter 
og meget, meget mere, da de kreative elever på Viborg 
Gymnasium i nat holdt valgfest. Foto: Ali Shahrokhtash.


