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Seksualundervisning handler 
om meget andet end gravi-
ditet, samleje og sygdom-
me. Derfor rykkede 7.D i går 
ind på Museet for Søfart for 
at tage kærlig hånd om en 
udstilling, der handler om 
sømandens lyst og længsel 
til havs.  

SKOLE: Tryghed, kærlighed, 
omsorg og lyst. Hvad er det 
for længsler, som sømanden 
får, når han har været lang 
tid væk fra sin elskede? Får 
han en pige i hver havn? 

Det forsøgte 7.D fra Sko-
len på Rønnebær Allé at sæt-
te ord på, da de i forbindelse 
med Uge Sex i går havde sek-
sualundervisning på M/S 
Museet for Søfart. 

- Jeg synes, at det har væ-
ret rigtig godt. Jeg lærer me-
get, fordi jeg bedre forstår 
ham her nu. Han savner da-
men der.

Det fortæller 14-årige 
Mikkel Bisgaard, imens han 
peger på det maleri, han er 
ved at lave. På maleriet står 
en gammel sømand med 
længsel i øjnene og kigger ef-
ter sin gamle fl amme på en 
bar. 

Det er Ungdomsskolen, 
Billedskolen og Museet for 
Søfart, der står bag den an-
derledes udgave af 7.Ds sek-
sualundervisning. Projektet 
er i første omgang et pilot-
projekt, som er leveret i sam-
arbejde med Børnekultur-
konsulenten i Helsingør 
Kommune. Det er tre klasser 
ud over 7.D, der i ugen skal 

sætte fokus på sex og følelser 
med hjælp fra Museet for Sø-
fart. 

Flaskens hemmelighed
- Udgangspunktet for under-
visningen er de fi re nøglebe-
greber: Tryghed, kærlighed, 
omsorg og lyst. Det er begre-
ber, som ikke ændrer sig, og 
som vi alle kender til. Det er 
vigtigt, at eleverne bliver be-
vidste om, at de selv har ind-
fl ydelse på deres egen og an-
dres trivsel, og at det er okay 
at tale om følelser, fortæller 
projektets leder Charlotte 
Karrebæk fra Ungdomssko-
len. 

Først på dagen var der 
fællesundervisning, hvor 
Museet for Søfart viste klas-

sen rundt i den nuværende 
udstilling, der hedder »Sex 
and the Sea«, for at give den 

historiske fortælling om sø-
mandens lyster og længsel. 
Derefter blev klassen delt ud 
på to workshops. 

Tilbage til Mikkel Bisga-
ard, så er han i en workshop, 
hvor eleverne skal genfor-
tælle historier fra udstillin-
gen på et stort lærred. 

- Vi trak alle sammen et 
af begreberne. Vi trak om-
sorg. Det er jeg glad for. Godt 

vi ikke trak lyst, lyder det fra 
ham. 

Homoseksualitet
13-årige Monique Paun 
Wennicke og 14-årige Sara 
Sofi e Stuckmann trak deri-
mod lyst. 

- Først tænkte vi bare: 
»Åh nej«. Men vi måtte jo gø-
re det, og vi er faktisk blevet 
meget glade for maleriet. Det 
var lidt grænseoverskriden-
de, men det blev okay at lave 
noget om lyst, da vi først gik 
i gang og talte mere og mere 
om det, forklarer Sara Sofi e. 

På samme måde har 
klassekammeraten Rebec-
ca Høeg det. Hun er ovre i 

den anden workshop, hvor 
de skriver digte, breve, erin-
dringer og gemmer det i en 
fl askepost.

- Jeg har forestillet mig, at 
jeg var en kvindelig sømand 
i 1927, der hed Agnes og er 
homoseksuel. Jeg har skre-
vet et brev til hendes hem-
melige kæreste, hvor hun er 
bange for at blive opdaget. 
Det har været rigtig sjovt og 
egentlig meget nemt at sætte 
sig i hendes sted, lyder det fra 
hende. 

Efter Uge Sex bliver alle 
produkterne samlet i en sær-
udstilling på Biblioteket på 
Kulturværftet. Udstillingen 
kan ses i uge 7, 8 og 9.

Uge Sex skyllede 
ind over søfartsmuseet

Charlotte Karrebæk fra Helsingør Ungdomsskole præsenterer gruppe, der skrev »fl askens hemmelighed«. 

13-årige Rebecca Høeg har altid 
været glad for at skrive. - Jeg har 
en god fantasi, så det var nemt at 
for mig at forestille mig, hvordan 
det må være at have alle de følel-
ser, mens man er spærret inde på 
et skib, forklarer hun. 

Mikkel Bisgaard og Denroshan Denisius har malet følelsen omsorg. 

- Det er en skøn måde at forstærke 
undervisningen på. Den her klasse 
har linjen medier og design, så det 
er elever, der er meget visuelle og 
vil gerne have »hands on«, lyder det 
fra 7.Ds lærer Tom Steffe 

7.D er blevet sat sammen i år, så Uge Sex gav dem mulighed for at få snakket sammen på en ny måde. 
Lysten. Den fi k Sara Sofi e Stuckmann og Monique Paun Wenniche lov 
til at dykke ned i med farver og nuancer. 

Uge SexUge Sex

• Uge Sex er en landsdækkende seksualundervisningskampag-
ne, der henvender sig til børn og unge i skoler og på ungdoms-
uddannelser. Det er Sex & Samfund, som står bag initiaitvet. 

• Pilotprojektet på Museet for Søfart gælder i første omgang 7., 
8. og 9. klasserne. Projektet har formål at se, hvordan de kul-
turelle institutioner kan bidrage til undervisningen.
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