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At skrive om Star Wars 
 

Børn og unge læser og skriver mindre og mindre. Der er noget, der tyder på, at børn og unge har 

travlt med mange andre ting. Det er vi kede af på Randers Bibliotek. Vi synes, at litteratur giver ro, 

fordybelse og gode oplevelser.  

Med ”Faglitteratur i galaksen” arbejder vi med at styrke unges læse- og skrivelyst ved at tage 

afsæt i det vidunderlige Star Wars-univers.  

I juni 2021 har to seje og skrivelystne 7. klasser fra Tirsdalens Skole skrevet om Star Wars, og de 

har eksperimenteret med mange forskellige genrer.  

Her på Randers Bibliotek er vi stolte af dem og deres dygtige lærere. Eleverne har skrevet fan 

fiction, lavet filmanmeldelser, skrevet debatindlæg, lavet fotomontager, produceret podcast og 

tutorials. I denne e-publikation kan I læse de mange fantastiske tekster. Hvert afsnit indledes med 

en kort beskrivelse af de opgaver, som eleverne har fået stillet.   

 

GOD LÆSELYST – AND MAY THE FORCE BE WITH YOU! 

Bettina Boddum og Signe Winther Brinkmann, Randers Bibliotek 
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FAN FICTION 
Fan fiktion er en genre, der har vundet indpas de senere år. Mange har oplevet at få en tom 
følelse, når de er blevet færdige med en god bog eller en yndlingsserie og har i den forbindelse 
tænkt: ”Bare der var mere! ”? Det er grunden til, at mange skriver fanfiction, og her kan må få ens 
yndlingskarakterer til at gøre hvad som helst!  

Eleverne blev bedt om at skrive fanfiction ud fra Star Wars-universet. Når man skriver fanfiction, 
har man en enorm magt, og eleverne kunne stort set få lov til at bestemme det hele. Der var dog 
tre bespænd:  

 

• De skulle vælge en af de karakterer, de havde set i The Force Awakens og skulle skrive 
historien ud fra deres perspektiv.  

• Historien skulle skrives i datid. 
• Historien skulle foregå på en eller flere planeter, der er kendt fra Star Wars-universet. 

 
 

Kylo Ren og Rey 
Det havde stået på i lang tid. Fjenden havde skræmt os, og hærget vores landjord. Kylo Ren, blev stærkere, 
for hver dag der gik, og der var ikke noget vi kunne gøre, udover at kæmpe. På lige det tidspunkt, var jeg 
fanget på Starkiller Base. Kylo prøvede at få ud af mig, hvor chippen med vejen til Luke Skywalker var 
henne. Jeg sagde til ham at BB-8 havde den. Der er noget ved Kylo som giver mig sommerfugle i maven. 
Selvom at jeg er hylende bange for ham, er der stadigvæk en form for spænding mellem os. Da han 
kommer tæt på mig, og tvinger mig til at hoste information op, kunne jeg mærke hans åndedræt. Det 
gjorde mig nervøs at han var så tæt på mig. Men det var ikke på den der “NU DRÆBER HAN MIG”, men på 
den der måde hvor at man ikke ville have det til at stoppe. Det var så forkert. Det var umuligt. Det gode 
sammen med det onde, det måtte ikke ske. Vi var forbundet med kraften, og vi vidste det godt. Vi kunne 
ikke lade hinanden være. Den dag, hvor at jeg kæmpede mod The first order, sammen med Ben (Kylos 
fødenavn), på Starkiller base, bad han mig om at slutte mig til ham. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle sige? Jeg 
ville gerne være sammen med Ben, men jeg vidste godt at hvis jeg gjorde det, så ville jeg sandsynligvis nok 
blive ond, og være tvunget til at kæmpe mod mine venner, og det havde jeg ikke i tankerne.  

Ben. Tag med mig. Vi kunne besejre The first order sammen. Jeg kan se det gode i dig Ben. Det er ikke 
forsvundet.  

Rey, det kan jeg ikke. Den onde del af mig har taget over. Jeg kommer til at gøre noget dumt det ved jeg. 

Jeg kiggede ham dybt i øjnene, jeg stolede på ham, selvom at jeg godt vidste hvor farlig han var. Jeg var på 
vej til at gå igen, da han tog min hånd. 

Rey jeg tager med dig. 

Mener du det? 
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Ja. Jeg er træt af at skulle være skurken, der er mere i mig end bare det onde, og jeg er sikker på at du kan 
få det onde til at forsvinde helt. 

Ja-jamen så lad os da komme afsted! 

Vi tog Bens lille reserve skid hen til Modstandsbevægelsens opholdningssted. Der var ikke så mange krigere 
tilbage. Selvom at der ikke var mange, så det sådan ud da de alle sammen gik til angreb, da de så at jeg kom 
sammen med Ben. De så mega forbavset ud. Nogen af dem løb i endda skrigende væk.  

Slap afff venner. Han er på vores side nu. 

Whaaaaaaaat?! 

Ja, jeg fik overtalt ham. 

Jeg forklarede dem stille og roligt at Ben og jeg hører sammen i Kraft dyaden. Vi er skabt til at være 
sammen. Lea tog min hånd og klemte den. Og så vidste jeg, at det var det rigtige at gøre. I mange dage, 
kæmpede vi mod The First Order, og det lykkedes for os at vinde. Ben og jeg tilbragte enormt meget tid 
sammen, og den første dag, hvor vi ikke behøvede at tænke på om vi ville blive angrebet, tog mig BB-8 og 
Ben, ud for at begrave lyssværdene. De var ikke nødvendige mere. Vi havde vundet. Vi havde ikke kun 
vundet krigen, men også hinanden. 

Af Molly, 7.F 

 

Star Wars: Fn-2187 

 
I år 3092 malartion tid sad Finn og Rey foran kaminen. 
Rey spurgte Finn “Siden at du kender min baghistorie, må jeg så også kende din?”  
Finn kiggede tvivlende på Rey, “Jo det kunne godt være, hvad siger du Zenia”. 
“Ja…. Ja!! Det vil jeg meget gerne!!!!!!!!”  
“Så lad os gå i gang” sagde Finn 
 
“Det var år 3067. Der var mørkt, dystert, lidt varmt og fugtigt udenfor. Jeg sad, og spiste 
aftensmad med mine forældre, men lige pludselig kom De ind gennem døren. De tog mine 
forældre i armene, og trak dem hen af gulvet og ud af hoveddøren. Der kom to skud lyde, og 
derefter kom to Stormtroopers, og bar mig ind i et fartøj med en hel masse andre børn. Jeg fik et 
glimt af mine forældre, der begge lå døde på jorden.” 
 
“Der var bælgmørkt, og vi kørte måske i dagevis. Jeg mødte en derinde som var spændt fast i 
sædet ved siden af mig, personen endte med at være min ven. Jeg har aldrig kendt nogle af de 
andres navne da alle fik nye, og vi blev tvunget til at glemme vores gamle.” 
 
“Vi kom til “træningslejren” for stormtropperne, og før vi overhovedet fik hinanden at se, blev vi 
smidt i små værelser kun med en seng. Vi fik vores dragter og blev nødt til at gå i dem. Vi måtte 
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aldrig tage dem af foran hinanden, og de var altid så varme. Jeg fandt dog min ven igen, og vi gik 
altid sammen.” 
 
Man kunne høre BB8 køre ind i en vogn ude foran huset, da Zenia spørgende spurgte “Faarr, 
hvordan kan det være i skulle have maskerne på?”  
Rey grinede lidt, men så spørgende på Finn. 
Han så lidt underligt på hende, men begyndte at forklare: “Fordi at vi ikke skulle virke som 
mennesker, vi var jo egentlig bare robotter med følelser. Nå men tilbage til historien” 
  
“Det var nu år 3070,  jeg var 8 år gammel. Mig og min ven havde stadig ikke set hinanden, men det 
gjorde ikke noget for vores venskab. For vi havde mere eller mindre samme baghistorie, da alle der 
blev hentet var fra flygtede clon forældre. Alle Stormtroopers er normalt kloner, men nogle fik 
følelser for hinanden og løb. Måske var det derfor at vi blev taget fra dem, for at skabe sorg i 
stedet for kærlighed.” 
Rey så langsomt og sørgeligt op på ham, og spurgte “Er det derfor min familie er væk?”  
“Nej det tror jeg ikke” Sagde Finn trist, “Hvad tror du zenia” 
“Det ved jeg ikke” Sagde hun og kiggede ned i skødet. Hun havde ikke lyst til at være med i den 
samtale, for Rey snakkede aldrig om hendes fortid. 
“Nå skal vi ikke komme tilbage til historien?” sagde Finn. 
 
“Nu går vi et par år mere frem og er måske i ca. år 3075 og jeg er 13. Af en eller anden grund 
syntes jeg at det var svære at være stormtrooper end de andre. Måske var jeg bare ikke bygget til 
det, ligesom de andre langsomt blev. Jeg blev bare ved med at tænke på synet, af mine forældre 
der lå på jorden, ude foran vores hus af en skrotbunke.”  
 
“Jeg prøvede at planlægge at slippe fri fra The First Order. Men for at være helt ærlig kan en 13 
årig lille dreng ikke gøre meget. Hver gang jeg prøvede bare at komme en lille smule væk derfra, 
fandt de mig inden jeg var noget et par kilometer. Det var som om de havde sat en eller anden 
sporings ting på os. Så jeg måtte jo bare bide det i mig, og fortsætte med at træne til at gå i krig, 
selvom jeg ikke havde lyst.” 
 
“Men min ven sagde ikke så meget imod at være stormtrooper, og jeg var lidt bange for at de var 
ved at blive onde. Så vi trænede i årevis, og det føltes som om det aldrig ville ende. Til sidst 
begyndte vi og lære at kæmpe imod hinanden, men da vi først kom ud på vores første mission 
viste det sig at vi skulle bruge forskellige skydevåben.” 
 
Finn kunne mærke at Zenia sad og nedstirrede ham, og bare ventede på at han ville give hende 
tiden til at spørge. “Faar, fandt du nogensinde ud af hvad det var din ven hed ??” Spurgte Zenia og 
kiggede på ham med store øjne, ” 
“Nej det gjorde jeg ikke, men måske var det heller ikke nødvendigt. Men jeg må sige da Han/Hun 
døde fortrød jeg at jeg ikke havde kendt navnet.” Sagde Finn trist, men begyndte igen på hans 
historie. 
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“Da jeg fyldte femten gik det for alvor op for mig at jeg var anderledes. Alle andre var blevet onde 
og sagde ikke imod når de fik ordre om at, enten skyde nogen eller gøre nogen fortræd. Men jeg 
vidste jo ligesom ikke hvorfor.” 
 
“Der var en enkelt gang hvor at jeg fik et glimt af min ven uden hjelmen på, og det var der hvor det 
slog mig, at jeg virkelig skulle væk derfra.” 
“Så i år 3085 hvor jeg blev sendt i min første krig, kunne jeg mærke at det var helt galt. Min bedste 
og eneste ven døde, og jeg så det. Men der så jeg for første gang Poe, og jeg tænkte “Det her kan 
være min udvej”. Så da han blev taget med vidste jeg at jeg skulle få ham og mig selv væk.” 
 
“Lige inden han blev taget fik jeg en fornemmelse af at Kylo Ren var på sporet af mig, da han så 
hvordan jeg kiggede på min ven, og da jeg ikke havde lyst til at skyde nogen. 
Med den idé vidste jeg at jeg ikke kunne blive der i for lang tid igen. Så jeg tænkte på hurtige 
udveje, og så kom jeg i tanke om at jeg havde set Poe flyve. Så jeg spænede hen til der hvor han 
skulle blive taget hen, og lod som om at jeg skulle tage ham væk.” 
 
“Jeg tog ham så ud til fartøjet, og sagde han skulle gå ind og flyve os væk. Der sagde han at jeg så 
skulle prøve og tage mig af skyderen. Jeg spurgte ham om han havde prøvet og flyve den her slags 
fartøj før, da han sagde nej kunne jeg mærke at alt mit håb og tro på at det her skulle virke bare 
langsomt løb ud. For nu vidste de ligesom at jeg havde prøvet og flygte med ham. Hvilket var imod 
alle de ting vi skulle gøre.” 
 
“Det ville ikke vare lang tid før de så at vi sad i en af fartøjerne, så vi skulle handle hurtigt. Da vi 
satte af til at flyve sad vi fast, Poe var heldigvis hurtig på fødderne, og råbte til mig at jeg skulle 
begynde og skyde efter dem der skød imod os. De begyndte at lukke lugerne og vi kunne knap 
komme ud derfra, men vi klarede det. Indtil at vi så styrtede ned på den sandede, og helt utroligt 
ubehagelige jord af Jakku.” 
 
BB8 kom trillende ind i huset og kiggede på dem imens Zenia nysgerrigt spurgte “Hvordan slap i 
væk far, hvordan slap i væk!??”  
“Det har jeg jo lige fortalt, men vi stjal” Nåede Finn og sige for Zenia tog ordet, “Stjal?? Må man 
godt stjæle!!??”  
“Undskyld nej, det må man ikke!! Vi lånte et fartøj som vi fløj væk i, inden de nåede at fange os.” 
“Hmmm, okay” 
“Men tilbage til da vi nedstyrtede” 
 
“Vi landede på Jakku, men jeg kan egentlig ikke huske så meget fra det. Fordi mit sæde blev smidt 
ud af fartøjet, og jeg besvimede. Men da jeg vågnede, og lå der på en planet jeg aldrig havde hørt 
om før og jeg kunne ikke finde Poe. Så jeg troede at han var død.” 
 

“Jeg begyndte bare at løbe rundt på planeten, som viste sig til at være Jakku. Imens at jeg gjorde 
det stødte jeg så ind i Rey. 
Og jeg ved godt at i har hørt det her stykke, men da jeg så fandt ud af at Poe stadig var levende 
føltes det som hele verden var blevet lettet fra mine skuldre.” 
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Finn så op på uret, og signalerede til Rey at det var Zenias sengetid. Rey prøvede og runde det af 
ved stolt at sige “Fra nu kender jeg jo næsten hele historien.”  
“Ja næsten bortset fra da du blev taget og vi var nødt til at finde dig igen. Sagde Finn lidt trist. 
“Men den historie må fortælles en anden dag” sagde Finn, “Men hvorforrr, jeg vil altså meget 
gerne høre den” spurgte Zenia, “Fordi at du skal i seng” svarede Rey og Finn.  
 
På den måde vidste de begge at de nok ville snakke videre om det imorgen, og med det gik de alle 
tre i seng. 
 

Af Alberte Olesen Mørck og Julie Hjorth Nielsen 
 

 

Så skete det 

Mine oplevelser for en måned siden: 
Så skete det, jeg ikke forventede. Ja, det var så forfærdeligt. Det ene øjeblik var jeg i skoven, det 
næste var jeg i en ørken. Det var så mærkeligt. Wow wow, måske skulle I have historien fra 
starten.  
 
Jeg var lige stået op og havde fået morgenmad, da der kom nogen ind af døren, Det var Finn. Finn 
var en af mine tætte venner. Han var nok den eneste. Han var nogle gange ude og flyve og kom 
hjem med mad eller andet værdifuldt. Men denne gang var det anderledes. Han kom styrtende ind 
af døren, og råbte: “Rey, BB-8 ud, ud, ud. Skynd jer!” Jeg fandt BB-8, og vi styrtede alle sammen ud 
af døren. Da vi kom ud, så jeg, at Jakku var ved at blive angrebet. Stormtropperne.  
 
Det var Stormtropperne, der var ved at angribe med deres våben og skyderi. Finn råbte: “Denne 
her vej!” Jeg og BB-8 fulgte med, så godt vi kunne. På den ene side var det godt, at Jakku blev 
angrebet, og på anden side var det ikke, tænkte jeg. Det her havde været mit hjem, men den der 
dumme skattesamler slap jeg jo for. Så alt var godt vel, tænkte jeg. Jeg kunne se et rumskib 
forude. “Er det det vi skal med?” spurgte jeg. “Ja!” råbte Finn tilbage “Anden vej, anden vej!” råbte 
én, som kom fra rumskib. Han pegede mod højre. Finn råbte: “Poe! Hva’ sker der!” 
“Stormtropperne! Jeg kunne se Stormtropperne fra kaptajn vinduet!”  
 
Vi begyndte at løbe lidt langsommere. Poe kom op på siden af os. “Hey, BB-8. Jeg har savnet dig!” 
sagde Poe. BB-8 sagde nogle bib lyde, som løs i lige måde. “Hvor kendte han ham der Poe BB-8 
fra?” tænkte jeg. Vi løb hurtigere.  
 
Så skete det. Det rumskib, Poe kom fra, sprang i luften. Vi blev blæst omkuld. Vi rejste os så hurtigt 
op, vi kunne. Jeg tjekkede, om BB-8 var med os. Det var han. Jeg kunne begynde at se formen af et 
rumskib. Vi løb hurtigere nu. Jeg kunne høre nogle bag os. Jeg kiggede bagud, og så 
Stormtropperne. De løb og skød efter os. Vi dukkede os flere gange for at ikke blive ramt. Og så 
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skete det, der lige ikke skulle ske. Poe blev ramt på skinnebenet. Finn og jeg tog en arm rundt om 
ham i hver side. Vi standsede med at løbe og gik i stedet. Vi gik i et okay hurtigt tempo.  
 
Vi var næsten fremme ved rumskibet. Pludselig slap Finn sin side. “Hallo, hjælp mig dog!” råbte 
jeg. “Jeg nødt til at gøre det her!” råbte han tilbage. Jeg tænkte bare, nu er vi færdige. Vi overlever 
ikke dette her. Men så råbte Stormtropperne, som var kommet tættere på, “hvor blev de af, da 
var da lige her!” Jeg kunne høre, de stod og skændtes. Pludselig begyndte de at skyde på os. “Åh 
nej!” tænkte jeg. Men skuddet stødte ind i noget. Jeg tænkte, hvad det kunne være. Finn kom ned, 
og råbte “Skynd jer! Skjoldet holder ikke længe!” Jeg tænkte, at han havde slået usynlighed skjold 
til. Det fandtes på nogle af de nyere/coolere rumskibe nu om dage. Det måtte være et af dem. 
“BB-8!” råbte jeg. “Hvor er BB-8!” 
 
Så kom han rullende frem fra sit skjul. Han havde kørt lige bag Poe hele tiden. Vi skyndte os ind i 
skibet. Finn løb mod kaptajn stedet. Jeg prøvede at finde et sted, jeg kunne fikse Poes ben. Jeg 
fulgte efter Finn for at finde et sted. Det var et stort skib. Jeg fandt Finn. “Gå ud på gangen igen og 
så til højre.” Sagde han. “Skynd dig!” Jeg kunne høre en smule panik i hans stemme. Jeg gik så 
hurtigt, jeg kunne med Poe. Da jeg var kommet til højre, kunne jeg se en dør. Jeg gik ind af døren, 
og fandt en plads til Poe. “Jeg kommer så hurtigt tilbage, som jeg kan.” sagde jeg.  
 
Jeg løb tilbage til Finn. Han råbte, da jeg kom “Til venstre! Ned til skydeområdet!” “Okay!” råbte 
jeg tilbage. Jeg løb så hurtigt, jeg kunne. Ned af gangen. Jeg fandt skydeområdet. Jeg tog nogle 
kommunikations hørebøffer på. Jeg kaldte på Finn igennem dem. Han svarede tilbage, at jeg skulle 
gøre klar til at skyde. Jeg ramte ikke. Efter to, tre gange byttede vi plads. Jeg løb så hurtigt, jeg 
kunne op til ham. Da jeg kom op, byttede vi hurtigt plads, og så løb han alt, hvad han kunne til 
skydeområdet. Da han kom på plads, spurgte jeg: “Er du klar til at skyde?”. Der kom et klart ja fra 
ham. Vi kommunikerede om, hvornår han skulle skyde. Det gik mega godt. Finn ramte plet hver 
gang. “Sådan!” jeg råbte nærmest hver gang ind i kommunikationshørebøfferne. “Av! Mine ører!” 
råbte Finn nogen gange tilbage. Vi var et mega godt team om bord på et rumskib. Jeg følte endelig, 
at der skete noget spændende i mit liv.  
 
Da vi kom ud af farezonen, kom Finn løbende tilbage, så han kunne tage pladsen. Jeg skyndte mig 
hen til Poe. Da jeg kom hen til det sted, Poe var, ledte jeg i skabene efter førstehjælpskassen. Det 
tog mig dog lidt tid, men jeg fandt den. Men jeg sad og fiksede Poes sår, fik jeg lidt mere af vide 
om ham. Han hed Poe Dameron, og BB-8 var hans robot. Han havde sendt den afsted, en dag hvor 
hans planet blev invaderet af Stormtropperne. Poe var løbet tilbage for at redde nogen, men blev i 
stedet fanget af Stormtropperne. Han havde så senere flygtet. Og så stødte han ind i Finn. De 
havde fløjet sammen rundt omkring. Da Finn pludselig havde sagt, at Poe skulle møde mig. Da de 
så kom tættere på Jakku, så de, at Stormtropperne var ved at invadere Jakku. Finn havde så 
hoppet af rumskibet tæt på mig. Og det var så der, det endte med, at vi løb til et rumskib til et 
andet. Da Poe skulle til at gå, sagde jeg, at han skulle blive siddende. Da jeg var ved døren ud til 
gangen, sagde jeg: “Forresten jeg hedder Rey.” Da jeg var næsten henne ved Finn, blev vi fanget at 
et eller andet. 
 
Der var noget skarpt lys, som lukkede os ind i et stort mørkt rum. “Stormtrooper?” spurgte Finn. 
Jeg kunne høre panikken i hans stemme. Han blev nemt nervøs. “Det håber jeg ikke” sagde jeg. Vi 



10 
 

valgte at skynde os at gemme os i det hemmelig rum. Lidt senere kom der en mand og et 
bamsedyr/monster ind. “Er der her nogen?!” råbte han. Vi var så stille, som vi kunne. Og så kom 
jeg i tanke om BB-8. Han var ikke i det hemmelige rum. Pis, pis, pis tænkte jeg. Pludselig kiggede 
manden ned. Han opdagede os. Jeg havde heldigvis mit spyd på mig. Jeg gjorde klar til, hvis han 
var ond. Vi var alle musestille. Og så slog det mig! Vi havde glemt Poe. 
 
Pis, pis, pis. De opdagede os. Hvad skulle vi nu gøre. Hvis han var ond, var vi færdige. Jeg nåede at 
tænke en masse tanker før, han åbnede lugen. Han kiggede ned. “Hvem er I!” spurgte han hårdt. 
Jeg skyndte mig at sige, at jeg kom med fred. Jeg havde ikke lyst til at blive skudt. Finn var også 
helt forskrækket. Og sagde det præcis samme som mig. Lidt efter kom Poe lidt humpende bag 
dem. “Hvem er I!” spurgte jeg tilbage. Manden fortalte, at han hed Han Solo. Monsteret/bamsen 
var Chewbacca. Og at Chewbacca er sød nok. 
 
Han Solo havde nok set, at jeg var blevet lidt skræmt af Chewbacca. Vi aftalte at arbejde sammen. 
Han Solo og Chewbacca var faktisk på vej hen til Maz Kanata. “Hvem er Maz Kanata? Og hvad skal I 
hos hende.” spurgte jeg. Jeg fik aldrig et rigtigt svar, men de skulle vist have noget at spise. Maz 
Kanata havde vist et borg på Takodana. Med en bar.  
 
Vi kom om bord på Han Solos store rumskib. Dat var meget større end vores. Han Solo gik ud til 
pilot stedet. Vi andre gik ind i fællesrummet. “Hvor kender I hinanden fra?” spurgte Poe til mig og 
Finn. “Ja, øhhh. Vi stødte ind i hinanden for nogle år siden på Jakku. Jeg ved at stikke af fra 
Skattesamleren på Jakku. Jeg havde givet ham noget meget værdifuldt. Han vil kun give mig en lille 
smule for det. Jeg tog pengene og skatten og løb min vej. Jeg løb og løb. Jeg var virkelig tæt på at 
blive taget, da jeg stødte ind i Finn. Han tog mig med op på hans rumskib. Vi fløj afsted. Vi faldt i 
snak. Han havde ikke et hjem. Og han kunne skaffe mad og penge, så det var perfekt. Jeg gav ham 
ly og søvn. Og han skaffede mad og penge. Jeg boede i et nedstyrtet rumskib. Det er vores lille 
historie. Er det ikke?” sagde jeg. “Jo det tænker jeg.” sagde Finn. “Det lyder rart.” sagde Poe.  
 
Da vi var færdig med at snakke, var vi ved Takodana. Vi landede det store skib lidt væk fra borgen 
på Takodana. I starten af en skov. Vi gik hen til en stor port. Bag porten var der en stor gårdsplads. 
Inde midt på gårdspladsen var der et smuk og stort springvand. Oven over os var der nogle flag. 
Jeg ved ikke, hvor flagenes ikon kom fra, men de var smukke. Da vi kom indenfor, var der gang i 
hytten. Der var flokke over alt. De var dog alle glade.  
Vi fandt Maz Kanata. De snakkede om noget, jeg ikke forstod. Jeg kunne se en dør, der hvor jeg 
sad. En brun dør. Den havde halvmåne udskæring i toppen. Jeg gik hen til den. Jeg åbnede den. 
Den førte nedad. Ned af en trappe. Jeg gik ned af den. Jeg kom ned i en kælder. Der var en lang 
gang. På hver side var der de samme brune døre, som den jeg ind af. Jeg gik lidt hen af gangen. Jeg 
hørte lige pludselig nogen snakke. Jeg gik mod stemmen. Den blev højere for hver skridt. Jeg endte 
ved en dør, som stod åben. Mærkeligt nok da de alle andre døre var lukkede. Inden for døren var 
der mange gamle ting. F.eks. en kiste, malerier osv. Jeg gik længere ind i rummet. Jeg stod ved den 
gamle kiste. Det var der lyden kom fra. 
 
Jeg åbnede kisten. Så skete det, jeg ikke forventede. Ja, det var så forfærdeligt. Det ene øjeblik var 
jeg i skoven med sne. Hvor der var en person med et lyssværd. Næste gang var jeg i en jungle. Der 
var igen en mand, som havde et lyssværd, han prøvede også dræbe mig. Det var så uhyggeligt. Jeg 
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bakkede og bakkede. For hvad skulle jeg ellers gøre. For jeg havde ikke noget at beskytte mig 
med.  
 
Da jeg kom væk fra denne mærkelige, uhyggelige drøm, var jeg på gangen igen. Det var Maz 
Kanata stemme, der vækkede mig fra den mærkelige, uhyggelige drøm. Jeg var åbenbart bakket 
ud på gangen. “Du er den udvalgte!” sagde Maz Kanata med julelys i øjnene. “NEJ, NEJ! Det kan 
ikke være mig!” råbte jeg og flygtede væk.  
Jeg løb ovenpå, videre ind i baren, ud i gårdspladsen og ud til rumskibet. Finn kom løbende efter 
lidt efter. Han havde et eller i hånden. “Du er den udvalgte, du er nødt til at tage det.” sagde Finn. 
“Hvad er det der? Og alt dette her må være en fejl.” sagde jeg. “Det er det ikke! Det sagde Maz! 
Det her er et lyssværd. Og det er du er nødt til at tage.” sagde Finn og rakte mig lyssværdet. Jeg 
tog imod det. Jeg stolede jo på ham. Så det måtte være sandt.  
Han Solo og Chewbacca kom løbende. “Ind i rumskibet NU!” råbte han. Vi satte i løb og løb ind til 
Poe og BB-8 i rumskibet. Da vi alle kom ind i rumskibet, skyndte Han Solo at tænde. Vi fløj efter et 
par minutter. Og så skete det, som skete på Jakku. Stormtropperne angreb Takodana. “Min søn.” 
hørte jeg Han Solo sagde lavt. “Hvem er hans søn?” spurgte jeg. “Det er Kylo Ren, ham i det sorte 
tøj.” sagde Poe. Vi fløj hjem til Han Solos hjemplanet Alderaan. Og så skete det. 
 
Af Lilja Jacobsen 
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Leia I 
 
Kære dagbog  
Jeg er 18 år. Og jeg er dronning af Alderaan. Min far døde i en flyuheld. 2 uger efter hans død 
skulle kroningen finde sted. Jeg vil fortælle lidt om mig selv, og ellers vil jeg bare gerne fortælle, 
hvad der sker i mit liv. 
 
Jeg var et meget ensomt barn. Jeg havde ingen søskende, så jeg stod til at arve tronen. Jeg boede 
på slottet på Alderaan. Alderaan var en meget smuk planet. Jeg kendte Alderaan ud og ind. Mit 
yndlingssted var en eng på den østlige side. Mine forældre blev noget bekymrede, når jeg var væk 
en hel dag. Men de vidste altid, hvor jeg var. Det var min far, der viste mig Østengen. Min far, Bail 
Organa, var general på Alderaan. Jeg så altid op til min far. Da jeg bliver større fik jeg mere ansvar. 
Jeg lærte om politik og om planetens historie.  
Ja og lad os bare sige, Alderaan har ikke den mest spændende historie for en 15 årig. Men efter 
min far døde i et flyuheld, skulle jeg arve tronen. På min 18 års fødselsdag blev jeg udnævnt til 
dronning af Alderaan. Jeg fik et kæmpe ansvar. Mange fra andre galakser kom for at overvære min 
kroning. Jeg havde den flotteste kjole på. Den var fuldkommen rødglødende med en guld stribe 
ned af kjolen. Min hovedbeklædning var lavet af det fineste silke med de flotteste broderede 
blomster med 20 flotte marmorkugler rundt om halsen. Jeg var den yngste regent i flere hundrede 
år. Mange tvivlede på mig, de syntes, at jeg var for ung. En af dem der ikke troede på mig, var en 
af statsmændene. De tvivlede på mig, fordi jeg var en kvinde.  
 
Efter en måned som regent, skulle jeg til det første topmøde. Jeg snakkede med min kammerpige 
omkring mødet. “Jeg er nervøs, jeg tror ikke jeg kan gøre det,” sagde jeg nervøst. “Du skal nok 
klare det,” sagde kammerpigen Aayla. “Jeg tror på dig,” sagde Aayla.  
“Prinsesse vi skal afsted nu ellers kommer du for sent,” sagde general Falcon. “Jeg kommer nu,” 
sagde jeg nervøst. Turen tog ikke særlig lang tid, på grund af at planeten Kronkaus var naboplanet 
til Alderaan. Men det var stadig nok tid til at gøre mig nervøst mere bekymret. “Dronning er du 
nervøs ?” spurgte General Falcon. “Det går, jeg håber bare ikke, jeg skal sige for meget. Det er jo 
kun min første gang, til et møde,” svarede jeg. 
 
Da hun kom til topmødet, var der flere hundrede regenter eller præsidenter fra flere planter. Alle 
som en drog de imod den største bygning på hele planeten. Da jeg kom ind i bygningen, var der 
fuld af flyvende balkoner. Kejserne fra Mustafar, var allerede på vej op til sin balkon. “Jeg er mega 
nervøs. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver spurgt, i forhold til Alderaan?” spurgte jeg.  
Jeg kom hurtigt ind i en balkon. Wow, det lyder, når man skriver det. Men ja jeg fløj op til der, hvor 
jeg skulle sidde. Mødet blev startet, og folk klagede om alle de fly, der var styrtet ned på deres 
planet. Der var ingen, der ville tage ansvaret for de forliste skibe.  
 
Imperiets kejser prøvede at skabe ro i salen. Efter noget tid råbte én: “Kan Alderaan ikke gøre det? 
De har aldrig gjort noget.” Jeg kiggede over på General Falcon. “Vi har gjort alt for at hjælpe vores 
nabo planeter, men vi står ikke til ansvar. Jeg var glad for, at han gjorde de, jeg kunne ikke have 
kommet med sådan et godt svar. “Tak,” hviskede jeg glad til ham. Der blev ikke besluttet noget på 
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mødet, men det gør ikke noget. Jeg er bare glad for, at general Falcon talte for mig. Han så godt ud 
i sin jadegrønne uniform. 
Efter mødet var der bal på slottet. Jeg var ikke i humør til at feste. Jeg følte bare ikke, at jeg 
fortjente at være regent. Min far var meget bedre til at regere. Alle sagde “du bliver lige som din 
far,” men det gjorde jeg aldrig. 
Alle fra Alderaan kom til ballet, både bønder og rige, statsmænd og tjener. Tjenerne havde fri, de 
var så glade for at de kunne komme med.  
Der var det lækreste mad, der var snegle sorbet, flodheste burger og meget mere lækkert mad. 
Men der var en underlig gæst. Han blev ved med at følge efter mig. Han havde en Kronkaus 
uniform på.  Jeg havde set ham et sted før. Han var med til mødet. Han sad sammen med 
Kronkaus leder. Jeg tror, lederen hedder Jazza. Men det er ikke vigtigt. 
 
Fyren der fulgte efter mig, tog billeder af mig. Jeg bad en af mine vagter til at tage sig af ham. Men 
20 minutter efter kom fyren hen til mig og sagde:” Dronning Leia du er arresteret for forræderi 
mod Imperiet. Du kan udtale dig, men det kan og vil blive brugt imod dig. Vagter grib hende.” 
Mine egne vagter greb mig. Jeg følte mig forrådt. De slæbte mig og Aayla ind i et rumskib.  
Men jeg forstod ikke, hvorfor at jeg blev slæbt med, men jeg vidste, at General Falcon ville 
beskytte mig. Nej, jeg mener os. Okay, nu vil jeg være helt ærlig, jeg kan godt lide General Falcon. 
 
Men hvorfor blev han ikke også slæbt med, han tager alle de vigtige beslutninger. Og det ved 
imperiet godt. Inden jeg blev krone,t bestemte han. Altså i 2 uger, det er ikke meget, men han 
regerede. 
Jeg håber virkelig, han redder os. Vi sad i en celle i flere timer, det føltes som flere dage. 
Da døren endelig åbnede, kom Falcon ind. Jeg skyndte mig hen til ham. Jeg krammede ham. Det 
føltes så rart. Jeg begyndte at snakke “Ohh gu'skelov du er her, jeg var så bange. Jeg ved ikke, 
hvorfor de førte mig væk. Jeg har ikke gjort noget. Du ved, at jeg ikke har gjort noget. 
Hjælp mig, hjælp os. Hvorfor siger du ikke noget.” sagde jeg med tårer i øjnene og en skinger 
stemme. 
“Ja, jeg ved godt, at du ikke har gjort noget, men ved du, hvorfor du er her?” sagde Falcon med 
den roligste stemme, man skulle tro han var ligeglad. 
“Nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. Jeg har ikke gjort noget.” sagde jeg med flere tårer løbende 
ned af mine kinder. 
“Nu skal jeg forklare dig, hvad du har gjort. Du stjal min planet. Hvis du ikke var blevet adopteret, 
var jeg den næste i rækken. Du stjal alt fra mig, det tætteste jeg var på at reagere var, da din 
dumme far af en General døde. Men ja, du skal bare ødelægge alt for mig. Men nu, nu kan jeg 
regere uden en dum lille pige ved min side.” 
Jeg brød ud i tårer, hele min verden ramlede. Mine tanker fløj omkring alt, hvad han havde sagt. 
Jeg er adopteret, han ønskede min far død. Han er jo totalt magtsyg.  
Hvad ville han gøre ved os? Mens jeg sidder i mine tankers vold. Kommer Aayla hen til mig, hun 
giver mig en krammer. Mens det sker, står Falcon bare og kigger, han siger ikke noget. Han nyder 
bare at se mig knække sammen under presset.  
 
Han gik endelig ud efter 1 minut, men det føltes som flere timer, at han bare stirrede på mig. Efter 
Falcon var gået, spurgte jeg Aayla om det var sandt, er jeg adopteret? 
Hendes svar var som et lyn, der slår ned: “Ja du er adopteret.” 
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Jeg sad mundlam og stirrede på hende, så var det sandt, hvad tjenestefolkene sagde, jeg er 
adopteret. Men hvorfor havde min mor og far ikke sagt noget? Hvorfor var det en hemmelighed? 
Hvem var mine forældre? Men alt det kan være lige meget, jeg kommer alligevel ikke ud fra den 
her celle. Ingen tror på, at jeg er uskyldig, de er også ligeglade. 
Vi sad der inde i flere dage uden mad og uden drikke. Det eneste vi havde var hinanden.  
 
En dag kom en af Jazzas mænd ind. Jeg troede, han ville befri os, men han kom efter Aayla. Han 
sagde med en meget dyb stemme: “Kammerpige kom med mig.” Jeg husker, Aayla sendte mig et 
skrækslagen blik. Jeg hviskede i hendes øre:” Gå med ham, der sker ikke noget.” Hun nikkede og 
fulgte med ham. Senere på dagen kom General Falcon ind, han kiggede lidt rundt og sagde 
derefter:” Du har to muligheder: Enten kan du gøre, som der bliver sagt, eller du kan tage at pynte 
den her celle op, fordi du kommer til at blive her i lang tid. Du vælger selv, jeg er ligeglad. Du har 
en time til at beslutte dig.” Jeg sagde ikke noget, jeg sad bare og stirrede ind i væggen. Han 
kiggede en sidste gang på mig og gik. Der gik mit hjertes udkårne, som havde dolket mig i ryggen 
og aldrig havde følt nogen følelse for mig. 
Jeg kunne ikke bevæge mig, alle mine tanker fløj rundt om alle de tanker. Hvem er min mor og far, 
hvad vil der ske med mig, er det en drøm? 
 
Efter en time kom et bekendt ansigt ind, det var min kammerpige og min bedste ven Aayla ind. De 
ord, der kom ud af hendes mund, chokerede mig. “Dronning har du truffet dit valg, vil du gøre som 
General Falcon den almægtige siger, eller vil du dø,” sagde Aayla. Hun ventede tydeligt på et klart 
svar, men jeg var stadig i chok. Hvorfor var hun på hans side, det virkede så ægte, da hun sad ved 
min side. Jeg rejste mig op, jeg havde besluttet at jeg ville tage tingene under kontrol. 
 
“Før mig til Falcon med det samme. Jeg vil snakke med ham,” sagde jeg med den mest 
overbevisende stemme, jeg kunne præstere. Hun vendte sig rundt og gik ud på gangen. Hun råbte: 
“HENT GENERAL FALCON, FANGEN VIL SNAKKE MED HAM.” 
Aayla stod ude på gangen, lige foran min celle dør. På lang afstand kunne man høre de rungende 
trin, dunk, dunk. Fodtrinene blev højere og højere. Jeg fik gåsehud bare ved lyden af hans skridt. 
Jeg sagde til mig selv, bare rolig det skal nok gå. Det selv samme jeg havde sagt til Aayla.  
Pludselig stoppede lyden som om han havde fortrudt, men nej han stod lige ude foran min celle. 
Min eneste tanke var, det er nu eller aldrig. Flygt eller tal din sag. Jeg stod bare og stirrede ind i 
den tunge sorte dør, den åbnede sig ikke, ingen talte ikke en lyd. Hvad skete der mon derude. Jeg 
vender mig rundt i lettelse, jeg håbede han havde fortrudt. Men i det selvsamme sekund åbnede 
døren. Det var hverken Falcon, Aayla, Kronkaus soldaten. 
 
  
Af Katrine Jensen 
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Rey II 
 
Jeg mindes, at jeg var lige landet på Tatooine meden hurtig fart. Jeg flygtede fra Darth Vader i mit 
luftskib. Jeg var lige ved at dø, jeg løb med nogle reservedele over hovedet, da jeg ikke ville blive 
ramt af dem. De skød efter mig. Jeg så en landsby og håbede, at jeg ikke ville blive genkendt. Jeg 
kiggede bagud og så, at R2D2 ikke var med. Jeg råbte, at han skulle rulle lidt hurtigere, for der var 
ikke tid til at gemme sit data. Jeg så skibet flyve over mig. Skibet dykkede ned med en hulens fart. 
Jeg troede, jeg skulle dø. Jeg så min far. Han vinkede til mig. Jeg følte, jeg løb i slow motion. Jeg så 
pludselig, min mor komme ud bag ved min far. Jeg følte glæde. Det var fantastisk at se dem igen 
eller i værste fald deres skygger.  
 
Jeg var meget lille, da de blev taget væk fra mig. Jeg så dem hver dag, indtil de forsvandt. Jeg var 
ude i haven og lege med en robot. Den var grøn og hvid. Da jeg så mig tilbage, og et kæmpe 
rumskib var ved siden af vores hus. Min mor kom løbende hen til mig. Hun viste mig en tunnel ned 
til et rum. Der var helt sort dernede. Jeg var bange for, hvad der ville ske med dem. Siden da har 
jeg været bange for mørke og store luftskibe. Det er derfor, jeg løb fra de store skibe, men inderst 
inde fik jeg en lille tanke om, at hvis jeg stoppede og overgav mig så ville jeg blevet genforenet 
med min familie.  
 
Jeg overgav mig, for den tanke fik mig til at virkelig ville overgive mig. Men hvad jeg ikke vidste var, 
at jeg ville blive brugt for mine kræfter. Jeg blev sat i en brun stol og blev spændt fast, så jeg ikke 
kunne gøre noget, men jeg kunne stadig styrer hans hjerne, lige så meget som han kunne gøre det 
ved mig. Jeg prøvede på en af vagterne og der gik lidt tid før at han reageret på det, jeg fik ham til 
at give mig en kage og et lyssværd. Jeg så ham komme ind af den automatiske døre.  
Jeg blev så bange at jeg kastede kagen efter ham. Lad mig indrømme, at jeg grine lidt, med dog 
blev han så sur, at han trak hans lyssværd ud. Han truede mig med, at han ville dræbe mig, hvis jeg 
ikke fortalte ham, hvor den sidste del af kortet var. Jeg prøvede bare at styre hans tanker med 
mine kræfter, men lige når man ikke har brug for det, kommer der en og forstyrrer med en 
meddelelse om et skib på forkert del af planeten. Det var rødt og hvidt. Personen fløj i cirkler, og 
pludselig kom der et rysten i gulvet. Jeg var ikke bundet fast; det glemte jeg at sige. Jeg fik vagten 
til at bede ham om at løsne mig.  
 
Nu var jeg afsted - ud for at hente min far. Da jeg kom over, hvor fangerne holdte sig, var han der 
ikke. Jeg kunne høre nogen komme omkring hjørnet. Det var Luke Skywalker. Han var kommet for 
min skyld. Jeg løb den anden vej, jeg kunne ikke stole på nogen. Det lærte min far mig, da jeg var 
mindre. Jeg så mig ikke tilbage. Jeg løb for livet, jeg ville bare hjem nu. Jeg tog et af skibene, det 
var klar til at blive fløjet. Jeg fløj hjem til min skraldebunke, jeg havde samlet over nogle år. Jeg har 
bare levet et liv under jorden siden den dag. 
 

Af Ditte 
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Rey III 
 
En efterladt pige møder en mand og droide, og pludselig må hun rejse væk fra den planet, hun er 
opvokset på.  
 
Jeg sad ned og spiste og tænkee, jeg kan ikke huske hvad, men jeg kan huske, at jeg var zoned helt 
ud. Maden var ikke det bedste, men eftersom jeg havde fået den mad i årevis, var jeg så vant til 
det, at jeg slet ikke tænkte over smagen. 
 
Planeten Jakku havde været mit hjem så længe, som jeg kunne huske. Jeg kunne kun huske, at jeg 
blev sat af på den planet, mens jeg råbte efter min familie, at de skulle komme tilbage. Lige siden 
havde jeg troet og håbet, at en skønne dag ville de komme tilbage efter mig, men jeg vidste dybt 
inde, at det ville aldrig ske.  
 
Planeten er sandet og næsten øde, det er det, folk kalder en ørken, en stor ørken planet.  
 
Jeg troede, at det ville være mit liv for evigt: samle metal, spise mad, sov, repeat. 
 
Men en dag kom en droide, som ville vise sig at være meget mere vigtig, end jeg troede, B-B8 er 
dens navn. Den havde en del af et kort, der skulle vise, hvor den berømte Luke Skywalker befandt 
sig. Han var den helt, der skulle redde hele universet fra den mørke side. Han var den sidste jedi og 
et medlem af modstandsbevægelsen.  
 
Jeg troede, at han var en myte, indtil  en mand ved navn ´Finn´ kom hertil og sagde, at droiden 
havde en del af kortet, der viste hvor han var. Finn sagde, at han var en del af 
modstandsbevægelsen, og han skulle få BB-8 hjem. Jeg troede på ham.  
 
Pludselig vendte Finn sig om og sagde at vi skulle løbe og tog min hånd og løber ud af teltet som vi 
var i og sagde til droiden at den skulle følge med os, det sekund vi var ude sprang teltet i luften af 
en laser. 
 
Ham, der gav mig mad for metal, havde tidligere tilbudt mig flere rationer for droiden, men jeg 
sagde nej, men nu var han efter den, og desværre var han ikke den eneste. For det var “Den Første 
Orden” også, de ville have stykket som droiden havde.  
 
Den Første Orden var her på denne planet. Vi begyndte at løbe, men vi blev jaget af hans soldater. 
Vi havde planlagt at tage et skib, som var lidt nyere, men det blev ødelagt af en laser. Vi blev nødt 
til at tage et skib, der ikke havde været i gang i flere år, hvis vi gerne ville komme afsted herfra i 
live, og det ville vi, så det var et forsøg værd.  
 
Imens ´Den Første Orden´ skød efter os med dødbringende laserer, prøvede vi at få det gamle skib 
til at virke, det var trods alt vores eneste vej væk herfra, hvis vi ville afsted herfra i live i hvert fald. 
 
Det gamle skib tændte. Det var endelig lykkes os at få det til at virke, men det var ikke nok. Ingen 
af os havde prøvet at flyve et skib før, men igen på en eller anden måde lykkes det.  
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Vi fløj gennem luften i høj fart og under andre omstændigheder, havde jeg nyt det her. Jeg havde 
aldrig forestillet mig at min første gang som ´pilot´ var fordi, at vi skulle væk fra ´Den Første 
Orden´, som var efter BB-8.  
 
“De haler ind på os!” råbte Finn mens han prøvede at skyde dem ned med lasere. “Jeg har en ide!” 
råbte jeg og tænkte på det sted, hvor jeg samlede på metal og skibs rester´ Skibene var enorme,  
så vi kunne slippe afsted med dem der, tænkte jeg og begyndte at styre hen i den retning af, hvor 
de lå.  
 
Da Finn så det, sagde han: “Er du gal!? Vi kan ikke flyve derhen!” Jeg blev nødt til at ignorere ham. 
Det var et forsøg værd, og vi havde ikke rigtig andre muligheder. Jeg fløj ind og som forventet, så 
fløj soldaterne også ind. 
 
Der var ikke så meget plads derinde, og skibsrester hang overalt. Jeg navigerede igennem det, så 
godt som jeg kunne. Det var heldigvis godt nok, fordi  soldaten der jagede os styrtede ind i noget, 
og vi kom ud i live, men jeg vidste at komme ud i live, ville ikke være nok, for snart ville der komme 
flere efter os. Vi skulle væk, helt væk. 
 
“Hold fast!” råbte jeg, “A hva!?” fik jeg tilbage, men jeg havde ikke tid til at forklare, og i stedet fløj 
jeg langt væk fra min hjemplanet.   
 
Af Cecilie Pedersen 
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Debatindlæg 
Eleverne blev bedt om at lave et debatindlæg, hvor de skulle skrive om børn og film. De skulle 
diskutere, om film kan være skadelige for børn under 15 år, og om der skal der være grænser for, 
hvad børn må se?  
Eleverne måtte gerne referere til både film fra Star Wars-universet og til psykologen Svend 
Brinkmanns pointer om Star Wars.  

 

Er det skadeligt for børn under 15 at se 15+ scener? 
By Isabella Reding 
 
Er det mon skadeligt for børn under 15 at se voldsscener i fx Star Wars, kan børnene få mareridt 
eller forkerte scener. Så hvor gammel skal man egentlig være? 
Det vil jeg svare på nu ud fra hvad jeg synes. 

 
Husk at tjekke de her mærker på film dine børn skal se. 
 
De forskellige scener man kan komme ud fra 
Altså det kommer an på hvilke scener, fx synes jeg at sådan nogle scener hvor folk bliver sprættet 
op og bliver stukket ihjel ikke er så uhyggelige eller jeg kan da i hvert fald tåle at se dem. Jeg 
tænker mest på hvordan de har lavet dem og hvor mange gange de har taget den om fordi der er 
nogle der er flækket af grin. 
Hvorimod hvis det fx er en… hmmm… host… “voksen” scene er det straks noget andet, en ting er 
hvis man ser dem alene så er det ok, stadigt slemt, men ok. En anden ting er når man ser det med 
sin klasse, så tænker man om de syntes man er klam hvis man kikker så man sidder lidt akavet og 
kigger til siden og prøver at undgå ALT øjenkontakt. Den tredje og den mest forfærdelige er med 



19 
 

sine forældre… det kan jeg simpelthen ikke arbejde med, det er så forfærdeligt altså… jeg tror jeg 
skal til at lave et emneskift inden det går helt galt. 
 
Hvad synes du? 
Men jeg tror det er en smagssag nogle mennesker som er 25 år kan måske ikke lide de forskellige 
scener jeg har beskrevet hær og andre børn på 10 er fuldstændigt ligeglade med arme der bliver 
hugget af. 
 
Konklusion 
Så min konklusion ud fra dette lille emne vil jeg sige at det kommer an på hvem man er, jeg vil sige 
ved en 10-11 års alderen vil være fint til film som Star Wars, men ja, det kommer an på hvad man 
selv synes, og hvad ens forældre tillader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



20 
 

FILMANMELDELSER 
Her blev eleverne bedt om at lave en anmeldelse af en af Star Wars-filmene. De måtte selv 
bestemme hvilken Star Wars-film, de ville anmelde. Målgruppen var unge på deres egen alder. En 
anmeldelse tilhører genren ”meningsjournalistik”. Det er altså vigtigt, at skribenten ”mener 
noget”. Det er ikke bare en beskrivelse. Det er altid en god ide at holde en sober tone, ikke at være 
nedladende men man må gerne, og skal faktisk, være kritisk, at være ”kritisk” kan i denne 
sammenhæng også betyde at være positiv. 

Filmanmeldelse: The Phantom Menace I 
 
Af André Oniga 
 

 
 
Phantom Menace er den næstbedste film i trilogien og den første i hele Star Wars universet, selv 
om den ikke blev udgivet først. Det er på grund af at George Lucas synes ikke, at CGI (computer-
generated imagery) var godt nok dengang.  
Filmen har alt, man søger fra et sci-fi film: kærlighed, drama, spænding og fede kampe med nogle 
nye våben. Den første episode handler om Anakin Skywalker, Obi Wan-kenobi og Qui-Gon Jinn. 
 
Den unge Anakin Skywalker befinder sig tilfældigt sammen med Qui-Gon og hans padawan Obi 
Wan. 
Qui-Gon Jinn kan mærke, at kraften er stærk med den unge Anakin. Han er også et meget god 
mekaniker. Han har selv bygget sin droide og en podracer. Efter Anakin vinder sin frihed, får han at 
vide af hans mor, at han skal bare gå og få sig et bedre fremtid i et anden galakse. 
 
The Phantom Menace er en meget god film, hvis man vil begynde at se Star Wars, fordi den 
forklarer alt det, man skal vide om karaktererne, samtidigt med at den fortæller ufortalte historier. 
Jeg giver filmen  8/10 for plotline,  10/10 på character development og 9/10 på graphics design.  
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Filmanmeldelse: The Phantom Menace II 
  
Hvis jeg skulle lave en vurdering om Star Wars The Phantom Menace Episode 1,  
så vil jeg give den en fin 5´er. Der sker altid noget i filmen, og skuespillerne er mega gode. Man kan 
se, at de har øvet sige i meget lang tid, og de har brugt lang tid på at lave den. 
 
Star Wars The Phantom Menace Episode 1 handler om Anakin Skywalker, som er 9 år gammel, og 
hvor man møder Jedi-lærlingen Obi Wan Kenobi og hans mester Qui-Gon Jinn. 
Filmen handler om, at Anakin Skywalker skal være med i podrace. Men imens de kommer væk fra 
planeten, følger der en sith efter dem, der vil dræbe senator, som jedierne har reddet fra at skrive 
en kontrakt. 
 
Hvis jeg skulle lave en vurdering om Star Wars Attack of the Clones Episode 2, så vil jeg give den en 
4´er.  Den er ikke så særlig spændende, men den er stadigvæk meget god at se. Man kan også se, 
at de har gjort det godt med at lave manuskriptet, og skuespillerne har gjort det godt, men jeg 
føler, at de ikke har gjort det så godt med at gå i dybden i deres roller. Men jeg skal ikke bare være 
negativ, det er stadigvæk en god film. 
 
Star Wars Attack of the Clones Episode 2. handler om, at Anakin er forelsket i Padmê, og han skal 
beskytte hende. Anakin skal hjælpe Obi-Wan Kenobi med at slå den mørke side. Men under 
kampen har Anakin brug for en hjælpe hånd. 
 
Hvis jeg skulle lave en vurdering om Star Wars Revenge of the sith Episode 3, så vil jeg give det en 
god 5´er. Der sker altod noget spændende i filmen, og skuespillerernw gør det fantastisk, og jeg 
ville anbefale, at andre skal se den men ikke kun den – også de andre film. Star Wars Revenge of 
the Sith Episode 3, handler om Anakin Skywalker og Obi Wan Kenobi. 
Filmen handler om, at Anakin Skywalker skal holde øje med Sith-fyrster. Men Sith-fyrsterne gør 
noget ved Anakin Skywalker, så han ikke kan se forskel på ondt og godt. Og så ser man Anakin 
Skywalker og Obi Wan Kenobi kæmper imod hinanden samt Anakin og Padmês efterkommer. 
 
Den, der har skrevet manuskriptet, har gjort det meget godt, og skuespillerne er virkelige gode. 
Hvis jeg skulle lave en vurdering om Star Wars A New Hope Episode 4., så vil jeg give den en 4 og  
en halv, fordi den ser meget anderledes ud, men den er jo også meget gammel, men det er 
stadigvæk en mega god film. 
 
Star Wars A New Hope Episode 4. handler om Luke Skywalker, Leia Skywalker, Han Solo og 
Chewbacca. Filmen handler om Luke Skywalker, der bor på Tatooine med sin onkel og tante. Luke 
ville gerne ud og se verden, men hans onkel vil have, at han bliver et år mere. Men en dag skal han 
ud og finde en af hans fars robotter. Fordi den har en speciel mission, som skal redde hele 
galaksen. Mission handler om, at han skal finde én, der hedder Obi Wan kenobi. 
 
Jeg synes, at de personer, der har skrevet manuskriptet, har gjort det virkelig godt. Og 
skuespillerne er også meget gode. 
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Filmanmeldelse: The Phantom Menace III 
Af Sebastian 
 
I Star Wars “The phantom Menace (Episode 1)” møder vi den unge padowan Anakin Skywalker, 
som er den mest vigtigste karakter i Star Wars universet ifølge min mening. Han er starten på et 
stort familietræ.  
 
Første gang vi møder Anakin Skywalker, er han ni år gammel og bor på planeten Tatooine, hvor 
han lever sammen med hans mor. De er slaver for Watto.  
Han møder en dag Obi-Wan Kenobi og Qui-Gon Jinn, som redder ham fra planeten Tatooine efter 
et podrace, som han vandt. 
 
Det er en super god film med fantastiske replikker. Det er et dejligt tema, der er med i filmen. 
Skuespillerne er gode 
 
Star Wars er i genren Science Fiction. Universet Star Wars er et særligt univers. Der er ikke nogen 
film, der kan sammenlignes med Star Wars. Der er mange, der har lavet en satire, som bare er 
med Star Wars karakterer. Som for eksempel Family Guy og The Simpsons, og nogle andre har 
lavet en satire af Star Wars. 
 
Star Wars er noget helt særligt. Den er ikke som andre rum film/serier, hvor det handler om, at de 
opdager, at der er rumvæsner, eller de er venner med rumvæsner og tager på eventyr med deres 
venner. Det er helt unikt med dens tema med det gode mod det onde og kræften (the force) og 
lyssværd. 
 
Jeg vil give den 4 ud af 6, fordi den er den vigtigste af filmene, fordi vi møder unge Anakin 
Skywalker, og det er en god historie, men jeg synes, at de har lavet nogle bedre film.  
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Star Wars: The Force Awakens 
Af Emil Boldrup og Andreas Adamsen 
 

Ondskaben lurer efter Kylo Ren har sluttet sig til Den Nye Orden. 
For at skabe fred i galaksen må både nye og velkendte ansigter 
kæmpe imod Kylo Ren og Den Nye Orden. 
 
Star Wars: The Force Awakens handler ligesom alle de andre Star 
Wars film om kampen mellem det gode og det onde. I filmen 
møder vi Stormtrooperen Finn, modstandsmanden Poe Dameron, 
BB8 og Rey. Man får også et gensyn med Han Solo, Chewbacca og 
deres fly Tusindårsfalken. 
Filmen handler om skrotjægeren Rey som bor på planeten Jakku. 
Rey møder droiden BB8 som lige er flygtet fra Den Nye Orden. 
BB8’s makker Poe Dameron er blevet taget til fange af Den Nye Orden. Men han får hjælp af 
Stormtrooperen Finn til at flygte. De tager et fly, men styrter ned i ørkenen Finn overlever, men 
Poe Dameron dør, eller gør han?  
Finn møder Rey og BB8 som bliver jagtet af Den Nye Orden, fordi BB8 har den manglende del af 
kortet der fører til Luke Skywalker. De tre flygter i et fly der viser sig at være Tusindårsfalken. 
De møder Han Solo og Chewbacca og sammen må de 5 kæmpe om fred i galaksen. 
 
Musikken 
Vi synes musikken passede godt til musikken. Når der var action var musikken vildere end f.eks. 
starten af filmen hvilket var godt. Filmen blev mere spændende fordi musikken var der. Hvis 
musikken ikke havde været der var filmen blevet mere kedelig og langtrukken. 
 
Vores mening 
Andreas: Jeg syntes faktisk filmen var fin nok ud fra hvad jeg forestillede mig, jeg havde forestillet 
mig at det bare var nogle onde mod nogle gode mennesker der kæmpede med svær der kunne 
lyse, men det var ret spændende da BB8 blev fundet stormtrooperne. Jeg syntes først den blev 
god efter ca. 20 minutter, men der blev den ret god men ikke sådan at jeg syntes at den var 
fantastisk for så god synes jeg heller ikke at den var. For inden vi så den inde i biografen havde jeg 
aldrig set en Star Wars film. Så jeg vil give den 4 ud af 6 fordi den var bedre end hvad jeg havde 
forestillet mig men det er ikke fordi at jeg ville se en Star Wars 
film i fremtiden. 
 
Emil: Jeg synes filmen var rigtig god. Der skete meget hele tiden og der var ikke så mange kedelige 
samtaler og elementer. Der var meget action i den hvilket jeg synes var rigtigt godt. Jeg er ikke 
kæmpe fan af Sci-fi genren men den er her film var god. Jeg syntes også der var nogle gode special 
effect scener. Der var også nogle fede karakterer og personligheder i filmen. 
Jeg giver filmen 5 ud af 6. 
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Filmanmeldelse af The Force Awakens    

 
“Vi har været i biografen, og se STAR WARS THE FORCE AWAKENS og derfor 
ville vi gerne lave en filmanmeldelse. ”    
 
Derfor skal folk se filmen  
Folk skal se filmen fordi den er anderledes end alle andre film udover Star Wars. 
Men også fordi den har nogle gode scener. Filmen har også mange gode handlinger. 
Filmen Force Awakens handler om at de onde hersker galaksen, imens er der en mand der hedder 
Finn der ville gøre det rigtige. Han hjælper en gammel pilot der hedder Poe Dameron. De hugger 
et fly og flyver væk eftersøgt. 
De styrter så ned i en ørken hvor finn så tror at Poe er død, så Finn går hen til en landsby og finder 
så Rey sammen med BB8 de samarbejder så med Han Solo som fører dem hen til oprørerne hvor 
de så kæmper mod de onde  
R2-d2 vågner så og viser dem kortet til Luke Skywalker også finder Rey ham. Også slutter filmen  
                 
Vurdering af delelementer 
Musikken passer godt til filmen fordi Star Wars er en anderledes film og musikken er anderledes. 
  
Vores vurderingsskema er fra 1-6, og vores vurdering er 4,25 i gennemsnit.  
 

 
Gustav: Han synes at filmen var lidt kedelig, men også spændende indimellem, men mest 
spændende og god film. Gustav synes at den er lidt kedelig når de bare står og snakker, men så 
snart der sker noget, så er det ret spændende. 
 
Tobias: Han synes at filmen var god nok, fordi at der skete noget nyt det meste af tiden, så den 
ikke var kedelig. 
  
Sebastian: Han synes at filmen var god, fordi der skete noget. 
Også blev den ikke kedelig.   
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Anmeldelse af Star Wars: Klonernes angreb 
 

Af Naya Sienna 
 
“Star Wars: Klonernes angreb” havde 
premiere i 2002, 3 år efter “Star Wars: Den 
usynlige fjende”. I Klonernes angreb følger 
vi Prinsesse Padme og Anakin Skywalker og 
ser deres forhold udvikle sig. Mens Anakin 
Skywalker er i gang med sin uddannelse 
som Jedi kriger. 
 
Filmen udspiller sig cirka 20 år før den 
første film “Episode IV: Et nyt håb” der 
udkom i 1977. 
Filmen handler om Obi-Wan Kenobi og 
hans padawan Anakin Skywalker, som har 
udviklet sig til en selvsikker ung mand med meget høje tanker om sine egne evner. Anakin bliver 
uddelt en mission af jedi rådet, om at beskytte Senator Padme. De har været forelsket i hinanden 
siden de mødtes for første gang. Mens dette foregår, tager Obi-Wan afsted for at finde ud af, 
hvem der først bestilte klonerne på Kamino. Han ender med at finde dusørjægeren Jango fett, og 
hans klon søn Boba Fett. Obi-Wan bliver taget til fange, så Anakin og Padme tager ud på en 
mission for at redde ham. Men i stedet finder de en droidefabrik, og ender også med at blive taget 
til fange af Grev Dooku. Men hvordan kommer de så fri? 
 
Mange af de specielle effekter i filmen, er ikke lavet særligt godt. 
Nogen steder er scenerne utydelige så det slet ikke ser ægte ud. Det 
kan desværre ødelægge de ellers rigtige gode scener, der er i filmen. 
Musikken i filmen er rigtig godt sat ind, og passer godt til scenerne, 
og det originale Star Wars musik. 
  
   
Skuespillerne i filmen bliver synligt bedre i løbet af filmen, og får et 
bedre sammenhold. Man kan tydeligt se i starten at skuespillet virker 
akavet og påtvunget men, jo længere man kommer ind i filmen jo 
bedre bliver det. 
 
Jeg synes, at filmen alt i alt var rigtig god, med lidt af hvert både 
romantik og gode kampscener. Filmen er en god fortsættelse på 
“Episode I: Den usynlige fjende” og skaber god spænding til at se 
“Episode III” 
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Filmanmeldelse af Star Wars The Force Awakens 
 
Af Malte og Gabriel 
 
Det var en ok film fordi lyssværds kampene den kunne godt have været bedre. Der var ikke ligeså 
meget lyssværds action som i de andre film. Det var heller ikke så fedt at Rey ikke havde brugt 
lyssværdet før. Det gjorde at det så ud som om at hun var en nybegynder. Derfor giver det ingen 
mening at hun næsten vandt over Kylo Ren selv før hun brugte “Kraften”. 
__________________________________________________ 
 
Referat  
 
30 år efter at Luke Skywalker tilintetgjorde Darth Vader og hans onde imperium er der kommet en 
ny generation. En stormtrooper lagde mærke til at hvad han gjorde var forkert. Han slap væk 
sammen med fangen Damon Poe. De landede på en planet og Damon Poe døde. Finn mødte en 
pige der hed Rey. Rey havde droiden BB-8. BB-8 havde kortet til Luke Skywalker. De 
hjalp  hinanden med at komme væk derfra for at finde ham. De fandt senere Damon Poe og 
angreb Kylo Rens base fordi han har bygget en hel planet der har en kæmpe laser der ødelægger 
andre planeter. Bagefter tager de hen til Luke Skywalker og så slutter filmen. 

 
Vurdering af delelementer 
 
Skuespillet er godt i filmen de lever sig meget ind i det som om de er ude i rummet rigtigt, men det 
er nogle gode skuespillere så det var også forventet. Som alle de andre Star Wars film hænger den 
godt sammen med de andre film og den passede med historien. Musikken er god de bruger nogle 
meget gammeldags instrumenter og det passede godt til filmen.  
jokesne forstod vi ikke rigtigt vi opdaget i hvert fald ikke nogle jokes.  
Den genre Star Wars er, er jo mest fantasy og science fiction og det passede godt i filmen fordi de 
er ude i rummet og der er en masse forskellige monstre de selv har fundet på. 
 
Komponist: John Williams 
Instruktør: George Lucas 
Produktionsland: USA 
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FOTOMONTAGE 
 
Eleverne blev her bedt om at lave en fotomontage af samlerobjekter – det kunne være Star Wars-
legetøj, men det måtte også gerne være andre genstande, der har med Star Wars at gøre. 
Fotomontage (eller fotocollage) er et billede som er opbygget af flere fotografier eller dele af 
fotografier. Tidligere blev fotomontager lavet ved at klippe fotografier i stykker og herefter sætte 
dem sammen på en ny måde. I dag bruger mange digitale billedredigeringsprogrammer til at lave 
fotomontager 
 
 

Galaktisk collage 

Lego Star Wars 

      
 
LEGO Star Wars er et samlerobjekt, der kan købes i næsten alle legetøjsbutikker i hele verden, 
eller du kan købe det på LEGOs officielle hjemmeside. Det kommer i en flot pakke med en masse 
plastikposer med små klodser i, som kan samles i en masse forskellige former.  
LEGO er mega fedt, fordi du kan få så mange forskellige sæt. Der er over 15.000 forskellige sæt alle 
sammen forskellige. 
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Star Wars-fotomontage 
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Hvad er merch? 
 
Af Nanna, Sarah og Emilie 
 
Merch er en genstand som man kan købe som kunde hvis man for eksempel er fan af noget. 
 
Merch er når en kendt eller bare noget som folk kender til, laver noget, med personens eller 
virksomhedens logo eller noget så folk ved hvem der har lavet logoet. For eksempel Star wars er 
meget kendt, og har lavet merch. 
 
Det er ikke kun film der laver merch, det kan også være youtubere og skoler og mere. 
På billederne ovenfor er der nogle af de ting som nok er mest populært som merch. 
 
Der er mange forskellige ting som kan betyde merch. Man kan for eksempel lave kopper, t shirts, 
ringe og strømper og meget mere. 
 
Hvorfor laver man merch? 
Man laver merch fordi, at hvis der er mange der kan lide en film, så vil dem der har lavet filmen 
prøve at tjene flere penge. 
De kan tjene flere penge ved at lave merch som dem der godt kan lide filmen, kan købe. 
 
Man kan også lave merch så folk lægger mere mærke til en. 
For eksempel kan youtubere lave merch så folk lægger mere mærke til en og så kan de begynde at 
se youtuberens videoer og så kan youtuberen tjene flere penge. 
 

Hvordan har star wars merchen ændret sig gennem tiden?  
I 70'erne og 80'erne var det legetøjs figurere. Hvis man får noget merch fra 70'erne og 80'erne og 
det er i god stand så kan det koste rigtig meget.  
 
Mellem 1990 og 2000 blev der solgt mange tegneserier og plast figurer som merch. Da merch først 
begyndte at komme ud var der ikke så meget forskelligt, men nu er der alt muligt. 
 
I 2010'erne kom der mange t-shirts, kasketter, tasker, nøgleringe, plakater figurere kopper og 
meget andet. 
I 2020'erne kan man få alt muligt som sko, alkohol flasker, skak sæt, tøj, kostumer og ure. 
 
George Lucases grund til at lave merch. 
George Lucas lavede merch for at han kunne tjene penge nok så han kunne lave den næste film. 
 
Han var bange for at folk ikke ville blive vilde med filmen, så han var lavede legetøj som børn 
kunne lege med og voksne kunne samle på. 
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Prisen for legetøjet da de blev lavet i 1977/1985  

Chewbacca: Moc - 30$ = 210 dkk 

 

Princess Leia: Moc - 25$ = 175 dkk 

 

Darth vader: Moc - 18$ = 126 dkk 

Han Solo: Moc - 20$ = 140 dkk 
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See-Threepio: Moc - 20$ = 140 dkk 

 

Jawa: Moc - 12-16$ = 84-112 dkk 

 

Luke Skywalker: Moc - 20$ = 140 dkk 

 

Yoda: Moc - 25$ = 175 dkk 
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R2-D2: Moc - 14$ = 98 dkk 

 

Fortuna: Moc - 12$ = 84 dkk 

 

Droopy Mccool: Mip - 32$ = 224 dkk 

 

Teebo: Moc - 16$ = 112 dkk 
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Amanaman: Moc - 85$ = 595 dkk 

 

Anakin Skywalker: Moc - 115$ = 805 dkk 

 

Yak Face: Moc - 260$ = 1.820 dkk 
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Sise Fromm: Moc - 245$ = 1.715 dkk 
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TUTORIALS 
Eleverne blev bedt om at lave en tutorial, hvor de viser, hvordan man laver en ting, som kunne være med i 
Star Wars-universet. Det kan være et lyssværd, en flot frisure eller konstruktionen af en robot. Videoen 
måtte ikke vare mere end tre minutter. 

Sådan laver man et lyssværd 
Sådan laver man et lyssværd for børn til at kæmpe med.  
 
Hvis du vil lave et lyssværd, er der en video længere nede. Lyssværdet er sjovt og godt at lege 
med. Det er nemt at lave, og børn kan lave det uden voksen hjælp. Du kan lave dem i alle farver og 
alle faconer. Man kan lege slåskamp med dem, fordi de ikke gør ondt at blive slået med.  
 

Hvad skal man bruge til at lave lyssværdene: 
1 plastikrør 
1 skumgummi rør 
Gråt gaffatape 
Farvet papirtape 
 
Målgruppen: 
Målgruppen er umiddelbart børn og Star Wars fans. Sværdene er sjove for børn at lege med og 
sjove at have liggende på værelset til at lege med. Det er også en god idé at lave lyssværdet, fordi 
de er mere miljøvenlige mod klimaet forhold til at købe nyt legetøj. 
 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1Pu7vFPoUev7PdErRr4sNxwNof9Uha8-s/view?usp=sharing  
 
 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1Pu7vFPoUev7PdErRr4sNxwNof9Uha8-s/view?usp=sharing
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PODCAST 
 

Eleverne blev bedt om at lave en podcast, hvor de i en gruppe på to-tre diskuterer musikkens 
betydning i Star Wars. De kunne komme ind på emner som: Filmmusikkens betydning, hvordan 
det ville være, hvis der ikke var musik i film, John Williams som filmkomponist, berømte 
filmkomponister, bedste og værste filmmusik og meget mere.  

 
 I kan høre de forskellige podcast ved at gå ind på: 

https://www.randersbib.dk/node/5238 
 

https://www.randersbib.dk/node/5238
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