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KVARTALSSKRIFT 1. ÅRGANG NR. 4 - APRIL 1975



Beliggenhedsplan 1806-07.
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DEN GAMLE BYGNING

På beliggenhedsplan 1806-07 viser pilen til venstre retning mod nord. Den hvi
de vej, som går fra syd op gennem haven til den åbne gårdsplads er Lindealleen. 
Til venstre ses avlsgården, bygningen i midten den store ladebygning, i side
fløjene var der stalde m.m.
Til højre ses hovedbygningen med to korte sidefløje ind mod gårdspladsen. For
an hovedbygningen stod 6 lindetræer, som nu flankerer indkørselen til skolen 
fra Marselis Tværvej. Sidefløjen mod syd havde to etager, iøvrigt var hoved
bygningen som herregård betragtet ret uanselig med kun én etage, den var opført 
o. 1780. Den bygning, som fra hovedbygningen går mod nord-nordøst, var bolig 
for gårdens folk. I haven var der to små karpedamme og både mod nord (lige nord 
for Marselis Tværvej) og mod vest (lige vest for Birketinget) var der små damme. 
Haven var en rigtig herregårdshave med mange gamle træer, i villahaver øst for 
Marselisvej er nogle af disse træer bevaret. I kostskolens tid blev der ind
plantet mange fremmede træer og buske, en ting, som Århus Kommune fortsatte med 
efter 1916 i en lille botanisk have mellem lindealleen og Birketinget.
Da skolen åbnedes den 2. maj 1898 havde rektor Gudme lejet hovedbygning og have 
af Århus Kommune. Allerede fra august 1898 måtte man tænke på udvidet plads.
Og på tilskyndelse af en af forældrene direktør Guldmann, Korn- og Foderstofkom
pagniet (han lovede fordelagtige private lån), blev planerne lagt for den byg
ning, som fik navnepladen

MARSELISBORG SKOLE 
opført 1899

Den blev placeret ud mod haven, på tværs af lindealleen i det brede mellemrum 
mellem hovedbygningen og avlsbygningernes sydlige sidefløj. Fra dens vinduer 
mod nord så man ud over gårdspladsens store dam, fra vinduerne mod syd så man 
en lille idyllisk dam i haven. Disse to damme er nu skolens to boldbaner.
Men opførelsen gav mange bekymringer. Knap var man begyndt, før den første sto
re styrkeprøve mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening var en kendsgerning, 3 
måneders lock-out, i byggeriets bedste måneder. Mester selv og hans lærlinge 
sled i det, og fuldført blev bygningen, inden skoleårets begyndelse i august. 
Men ak og vé, i denne sommer var Marselisborgarealerne overført fra Viby sogn 
til Århus Købstad, og købstaden havde en byggevedtægt: en skole måtte ikke ta
ges i brug før 6 måneder efter, at den kom under tag. Så måtte man vente til 
december måned. Mere end 100 elever, deraf 30 kostgængere, skulle have plads 
i hovedbygningen i disse måneder. Man forstår Gudmes hjertesuk, skrevet i en 
mindeartikel 1924: Ethvert rum måtte tages i brug til skolelokaler. Alle vore 
møbler sat til side. Intet sted, hvor man kunne trække sig tilbage for at søge 
hvile.
I skoleprogrammerne 1901-03 beskrev Gudme pladsforholdene således: Lokalerne, 
som benyttes, er Marselisborg hovedbygning med 23 værelser og en skolebygning 
beliggende ud mod haven. Den rummer 14 store klasseværelser og 10 elev- og læ
rerværelser og en gymnastiksal. Til skolen hører den 7^ tdr. land store have.
26. april fik skolen anerkendelse som lærd skole. I årene 1901-03 gik de vor
dende studenter op som privatister. I 1904 holdtes første gang studentereksa
men på skolen. 1902 havde Gudme af Århus Kommune købt haven, inclusive den 
grund, skolebygningen var opført på. Købesum 2 kr. pr. □ alen, areal 53230 □ 
alen, knap 4 tdr. land.
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I 1903 gik man igang med en ny langt større skolebygning umiddelbart syd for avls
gårdens bygninger, byggeriet, som lededes af arkitekt Frimodt Clausen, omfattede 
også et lille hus til skolebetjenten. Denne skolebygning ud mod Birketinget ind
viedes den 22. august 1904 af Hans Højærværdighed Biskop Dr. Clausen. Højtidelig
heden overværedes af repræsentanter for Århus byråd, præsteskabet, de forskelli
ge skoleautoriteter og en talrig forsamling af forældre.
I årsprogrammerne 1904 -1908 står der: Lokalerne, som benyttes er a. Marselis- 
borg hovedbygning, biblioteksstuen og en stor havestue, b. Discipelbygningen, 
hvor lærerne og disciplene bor og c. Skolebygningen med skolelokalerne, en sløjd
sal og en gymnastiksal med omklædningsværelse og badeværelse.
I årene 1904-1909 tog den sagnomspundne "røde hane" ihærdigt fat for at få avls
gårdens bygninger ud af billedet. Der var en lille brand i 1904, en større i 
1906 og endelig i 1909 den altudslettende brand, som samlede store menneskemæng
der, fordi gæster fra landsudstillingen på begge sider af Dalgas Avenue strømmede 
til.
Århus Kommune indstillede driften af Marselisborg Avlsgaard, udstykningsplanerne 
fra Marselis Boulevard ud til Varna tog fart. I 1911 blev hovedbygningen revet 
ned og på dens grund blev der to villagrunde, Marselisvej nr. 6 og 8.
Gældsposterne efter det store byggeri i 1904 kunne Gudme ikke klare.
1909 blev skolen en selvejende institution under ledelse af forældrerådet på 15 
medlemmer. Det lykkedes i 1910 at få en foreløbig sanering af gælden. Ved den 
lejlighed overtog kommunen 12140 □ alen, som udstykkedes til villagrunde omkring 
Marselisvej.
Fra 1908 modtog skolen ikke flere nye kostgængere, de sidste var der indtil 1910.
I 1913 gennemførtes en omfattende forandring af "discipelbygningen".
På første sal indrettedes to beboelseslejligheder, en rektorbolig og en lærerbolig. 
I stueetagen indrettedes særlokaler, planen for disse lokaler blev kun ændret på 
et enkelt uvæsentligt punkt, da kommunen overtog skolen i 1916 og tegnede den 
plan over faglokalerne i den gamle bygning, som er gengivet her.
Udgifterne til ombygningen i 1913 var på knap 4000 kr. Det viste sig umuligt for 
forældrerådets økonomiske udvalg at skaffe disse penge til tre håndværksmestre, de 
måtte vente, indtil kommunen gav dem en pæn akkordordning i 1916.
I 1916 truede skolens mange kreditorer med at standse skolen og sælge så mange byg
gegrunde som muligt for dog at få nogle penge til deling.
Den 1. juni 1916 vedtog Århus byråd at overtage skolen og videreføre den som kommu
nalt gymnasium.
Faglokalerne i den gamle bygning anvendtes i overensstemmelse med grundplanen fra 
1916 indtil 1958, da skolens nye faglokalefløj gav fagene fysik, kemi, geografi 
og biologi pladsforhold af helt andre dimensioner.
I nogle år var der almindelige klasselokaler i den gamle bygning. I 1965 blev 
sproglaboratoriet indrettet, derefter faglokalerne for historie og et for religi
on, sidstnævnte blev 1971 overtaget af samfundsfag.
En lille forandring er der sket nu i 1975, da der indrettes et hjælperum for sam
fundsfag og historie inden for det vindue ud til haven, som er det midterste og 
som i facaden er indrammet af murstenskvadre.
Denne artikel er skrevet, fordi bygningen desuden i år bliver malet både inde og 
ude og får lidt mere spændende farvevirkning end den i lang tid har haft.

Lauge Jørgensen
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Udsigt mod "den gamle bygning" ca. 1910. Til venstre et hjørne af Marselis- 
gården og en nyopført villa, Marselisvej 10.
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TEMA: GYMNASIET OG BILLEDKUNSTEN

OM FAGET OLDTIDSKUNDSKAB MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ KLASSISK KUNST.

I bekendtgørelse af 4. december 1906 står der om oldtidskundskab: Undervisningens 
formål er at give eleverne et indblik i visse hovedsider af oldtidens kultur og 
åndsliv, væsentlig gennem læsning i oversættelse af en række hovedværker af græ
ske og (dog kun i mindre omfang) latinske forfattere.
Til eksamen opgives 100 sider episk og dramatisk poesi og 100 sider prosa.
Under eksaminationen bør der tillige lejlighedsvis stilles spørgsmål vedrørende 
de oldtidsmindemærker, der er gennemgået med eleverne.
2. december 1935 har eksamenskravene fået lidt mere konkret form: 1200 vers af 
Homer, et drama og 100 sider prosa, deraf mindst halvdelen af Platon. I billed
stoffet eksamineres der i tilknytning til teksten eller gennem korte selvstændige 
spørgsmål.
16. juni 1971 er kravene om tekstopgiveIser uændrede, men om kunst er der en ny 
formulering: Eksaminationen i kunsthistorie skal ske på grundlag af forelagt ma
teriale. Når ordet kunsthistorie benyttes i 1971 er det naturligt knyttet til de 
to udmærkede bøger, som nu foreligger:

Bundgaard: Den græske kunsts historie og
Ada Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst (i 3 bind).

2. december 1935 fik kunsthistorien også et lille hjørne inden for faget historie, 
men gennemgang af billeder i historie blev nøje knyttet til billeders værdi som 
historisk kilde. Det gav anledning til, at Bundgaard udgav Billedhæfte I, Oldtid 
og middelalder og Billedhæfte II, Nyere tid. Derved kunne nogle af billedkunstens 
store værker fra middelalder, renaissance og nyere tid inddrages i undervisningen, 
hvis læreren kunne finde tid til det, det blev oftest en meget begrænset tid.
Her på skolen var lektor Gundel banebryder for faget oldtidskundskab. Fra 1903 
til 1943 underviste han i fagene dansk og oldtidskundskab. Han var ikke uddannet

Vasebillede fra 4. årh. f.Kr.
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i klassisk filologi, men han arbejdede selv med stor omhu gennem alle årene med 
de græske tekster på originalsproget. I skolens årsprogrammer skriver han fyl
digt om gennemgang af kunst: Til gudelæren er knyttet en samlet fremstilling af 
den græske og den romerske tempelbygnings historie. Foruden skolens fotografi
samling af antik skulptur og arkitektur, er der benyttet billedværker af Sprin
ger, Steuding, Seemann, Fr. Poulsen og J.P. Jacobsen. Luckenbachs Kunst und 
Geschichte I er anskaffet af eleverne. Museumsbesøg. (Citat fra 1909. En stor 
del af den omtalte fotografisamling var hængt op på skolens gange).
I tiden 1916-39 var faget omtrent ligeligt delt mellem rektor J.K. Larsen og Gun
del. Fra 1943-1971 var lektor Mogens Kjærgaard den uovertrufne mester i faget. 
Undertegnede underviste et par gange 1934-37 og 1943-46, når der var timer til
overs, en eller to klasser i oldtidskundskab.
Faget oldtidskundskab har holdt skansen uden nogen store forandringer under alle 
debatter om at gøre undervisningen i gymnasiet mere tidssvarende. At eksamen nu 
afsluttes i 2g betød ikke nedsat timetal. Man kan sikkert fastslå, at undervis
ningen i kunsthistorie er blevet styrket ved hjælp af de ovennævnte danske bøger 
til den gren af faget.
Et nyt perspektiv for kunsthistorie er blevet åbnet i det sidste tiår ved indfø
relse af faget formning og kunstforståelse, hvis formål er at vække og udvikle 
elevernes sans for arkitektur, skulptur, maleri og andre former for billedkunst, 
men for mange elever er det et vanskeligt valg: enten musik eller formning og 
kunstforståelse. Hvis skolen nu yderligere åbner for en tredie valgmulighed: 
Filmkundskab, er der grund til at overveje om ikke skemaet kan lægges til rette, 
så den enkelte elev i samme skoleår eller måske ved nyvalg før 3g kan følge to af 
de tre muligheder.
Til afslutning vil jeg fremhæve, at oldtidskundskab giver et godt fundament i 
kunsthistorie, men et fundament får først sin egentlige betydning, når det bliver 
brugt til at bygge videre på, og de muligheder, gymnasieundervisningen giver for 
at bygge videre, er ikke særlig omfattende.

Lauge Jørgensen

Atlethovede i bronze fra o. 450 f.Kr.
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OLDTIDSKUNDSKAB/KUNSTFORSTÅELSE.

Oldtidskundskab har været fag i gymnasiet i mere end en menneskealder. Mulighe
derne for at variere undervisningen i faget har før været ret sparsomme, men i de 
senere år har nye bøger med udmærket billedmateriale gjort den del af faget, der 
omfatter kunstforståelse betydelig mere spændende.
Faget oldtidskundskab har stor betydning for andre fag: historie, litteratur og 
kunstforståelse. Derfor mener vi, at faget har sin fulde berettigelse. Endvi
dere danner den klassiske kultur grundlaget for hele den vestlige verdens kultur. 
Den nærmeste parallel til faget er at finde i latin, hvor oldtidens kulturliv og 
kunst indgår som en vigtig del, men det er jo kun et fåtal af gymnasieeleverne, 
der har latintimer.
Hvis undervisningen i klassisk kunst skal følges op af gennemgang af andre vig
tige kunstperioder, må det være op til historielæreren og eleverne i fællesskab 
at finde ud af, hvor megen tid der bør ofres på det. Muligheden bør absolut væ
re der. Hvis tiden bliver knap, kan de smagsprøver for kunstforståelse, som old
tidskundskab har givet, være et godt udgangspunkt for den interesserede til pri
vat at følge linierne op til den moderne kunst.
Under debatten om timetal for de enkelte fag i gymnasiet er oldtidskundskab ble
vet kraftigt angrebet, da det af visse folk betragtes som utidssvarende og for
ældet. Det tager vi afgjort afstand fra. Vi er overbevist om, at de fleste ele
ver synes godt om faget.

Ulla Ehrenreich, 2c og Henrik Sørensen, 2c

HVORDAN BEGYNDER MAN PÅ ET BILLEDE?
GENNEMARBEJDET IDE ELLER SPONTANITET?

Efter min opfattelse vil man nå et dårligt resultat ved en gennemarbejdet idé. 
Selv begynder jeg bare og véd egentlig ikke, hvad jeg vil lave, idet jeg starter.
At male er som at gå på svampejagt, man 
ved ikke, hvor mange svampe man vil få, 
man i det hele taget finder nogen.

ved godt, at man vil have svampe, man man 
hvilken slags svampe det bliver, eller om

HVAD ER KUNST?

Kunst er et meddelelsesmiddel, symboler og komplekser vævet ind i hinanden. Kunst 
er en måde at tænke på, men i stedet for ord, bruger man en bestemt farvesammensæt
ning og komposition til at klargøre, hvad der foregår inde i os.

Maleren John Sparre Christensen i et interview med deltagere i studieugens gruppe: 
Kunst i Århus.
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OM FORMNING.
Spørgsmål til formningseleverne i 2g og HF i ugen før påske.

Hvorfor har du valgt formning?

Fordi det havde jeg lyst til.
Fordi jeg ikke ville have sang.
Fordi jeg ville være aktiv i timerne fremfor at sidde stille og få det hele 
serveret.
Et eller andet skulle jeg jo vælge.
På grund af mine enestående evner på dette felt.
Jeg havde hørt, at man bare sad og strikkede hele tiden.
Fordi jeg havde lyst til at bruge mine hænder og lave noget og lære forskel
lige teknikker og se og snakke om kunst.

-: Alle de andre valgte også formning, så —
Fordi jeg i folkeskolen valgte det fra, og det har jeg fortrudt.
Fordi det er et dejligt afslappet fag, som varierer meget.
Fordi jeg altid har interesseret mig for at tegne og male.

Hvad synes du formning skal være i gymnasiet eller på HF?
En time, hvor man nusser rundt og slapper af, altså en fritime.
At opøve elevernes form og farvesans og forståelse for nutidig og ældre 
kunst.
Mener ikke, at vi skal have formning i gymnasiet.
Et fag, hvor man på forskellig måde kan få brugt sine hænder og have mulig
hed for forholdsvis frit at vælge, hvad man vil beskæftige sig med.

-: Så afslappende som muligt.
-: Først og fremmest kunsthistorie.
-: Hovedsagelig praktisk arbejde.

Formning består af praktisk og teoretisk arbejde. Det praktiske arbejde er 
det dominerende, fordi de fleste elever er mest interesserede i det, og of
te når man til det teoretiske gennem det praktiske.

-: Et fag, hvor man har mulighed for at lave, hvad man har lyst til.
-: En mulighed for at prøve at udfolde sig på en lidt anden måde med materialer 

som man ellers aldrig ville komme i nærheden af.

Svarer faget til dine forventninger?

-: Ja.
-: Det er sværere og anderledes, end jeg troede.
-: Læreren er dum.
-: Jeg har tildels fået mine forventninger indfriet, men jeg synes, programmet 

er for ensformigt.
-: Ja, undervisningen har givet alle en chance for at få deres forventninger 

indfriet.
-: Teori er kedeligt, praktik er interessant, hvis man selv må vælge, hvad man 

vil lave.
-: Der er for lidt kunsthistorie, jeg er især interesseret i impressionisme, 

expressionisme og surrealisme.

Ja, det var så sandheden om formning. Som det fremgår af svarene 
på mine spørgsmål, har mange elever på forhånd en ret uklar opfat
telse af, hvad faget egentlig står for.

(fortsættes side 10)
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Mandag morgen i Gjellerupplanen 
Papirklip af Bente Karin Larsen lg
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Linoleumssnit af Jørgen Christensen 2p
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(fortsat fra side 7)

Formning er blevet et meget rummeligt ord; det står for: folkesko
le-formning af meget forskellig kvalitet, sammensætning af æggebak
ker og mælkekartoner til "spændende" kunstværker.
Fjernsynets Jørgen Clevin, aften- og ungdomsskolers tilbud om at la
ve læderbælter og batikundertrøjer. Men først og fremmest den almin
delige stemning omkring ordet, en fornemmelse af frihed, af at få 
lov til "at lave hvad man har lyst til". Alle - måske især eleven 
selv - forbavses dernæst såre, hvis denne frihed ikke fører til et 
væld af sprudlende originale ekspressive arbejder. Det er næsten u- 
muligt at udrydde den romantiske overtro, at kun det fødte talent, 
den der har modtaget gudernes nådegave, kan lave gode billeder. 
Mærkeligt nok kan næsten alle lære at skrive og regne, hvis de øver 
sig længe nok.

Trods alt dette når vi jo alligevel - sommetider - frem til noget. 
Formning i gymnasiet og på HF har nemlig et ganske klart sigte, det 
drejer sig om billedudtryk.

For en gangs skyld har eleven i formningstimen en chance for at få 
lov til at tie stille og udtrykke sig gennem billeder. Hun kan la
ve et glad billede, et trist billede, et rødt billede, et grønt bil
lede - hvis hun tør. Det med at turde er vigtigt for de sanser, som 
vi her skal bruge: syns- og følesans er sørgeligt uudviklede, og 
det er svært at erkende, at man kunne udtrykke sig bedre i billed
sprog som 5-årig end som 17-årig - især når man nu kan regne de mest 
komplicerede matematik-opgaver.

Men de fleste vil alligevel gerne bruge deres hænder, have fat i en 
klump ler, og straks ryger vi ind i tekniske problemer og problemer 
omkring det at bygge et billede op. Først derefter, når vi selv har 
mødt og løst nogle problemer, går vi til det teoretiske og blader i 
kunstens enorme billedbog.

For eksempel: Vi laver små lerskulpturer af hinanden og sætter dem 
senere sammen til en "historie", d.v.s. vi studerer naturen og dig
ter derefter videre på den, omformer den alt efter vores fantasi. 
Først derefter kigger vi efter de nu kendte problemer i skulptur, 
som andre har lavet.

Annamarie Bjerkø
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TEATER OG SKOLEN

Vi har i den sidste tid i aviserne kunnet læse om en næsten raketagtig 
stigning i teaterbelægningen. I den sammenhæng er det vel ikke mærkeligt, at 
vi også blandt gymnasie- og HF-ungdommen har mærket en stigende interesse for 
teatret og dets verden. På den anden side har det været af stor vigtighed, at 
vi på skolen har en elev, der gennem en stor aktiv arbejdsindsats har kunnet 
kanalisere interessen over i en praktisk udformning. Denne elev, der er ele
vernes kontakt til teatret hedder Birthe Møller Pedersen. Da hun "kun" går i 
Ig, kan vi formode, at vi også fremover kan glæde os til en række spændende te
ateroplevelser .

Nedenfor skal kort anføres, hvad vi har kunnet se i indeværende skoleår. 
Foruden den faste ungdomsabonnementsordning har der været følgende arrangemen
ter :

Teatertur til Aalborg: "Den gamle dame kommer til byen".
Dobbelt fællestime med Teamteatret: "Mysteriet om skolen". 
Dobbelt fællestime med en gruppe dramaturgistuderende fra 
Århus Universitet, med hovedvægten på det kreative.
Fællesarrangement til Gjellerup-scenen: "Melodien, der blev væk". 
Fællesarrangement til Studiescenen: "Dødens Triumf", med efter
følgende diskussion med skuespillerne. (Her blev solgt ikke færre 
end 160 billetter).
Skuespillere fra Gjellerup-scenen optrådte ved en morgensamling.
Endvidere har to klasser - la og 2z - været involveret som 
tekstforfattere i et projekt under ledelse af Inge Margrethe Svendsen, 
Århus Teater. De har også haft mulighed for at følge prøverne. 
Opførelse af skolerevyen i Marselisborghallen.

Som man vil se: Ikke så få ting i løbet af et skoleår, der endnu ikke er forbi. 
Netop det sidste synspunkt er mit egentlige ærinde med denne lille artikel.
Har du en idé om, at et eller andet teaterstykke et eller andet sted i landet 
kunne have bredere interesse, vil vi gerne opfordre til, at du kontakter os, 
hvorefter vi vil prøve at realisere din idé.
Fordelen er mange: Billigere priser (ofte kun 10 - 15 kr.), muligheder for at 
kikke bag kulissen, diskussioner med skuespillere og instruktører, eller på 
klassen næste dag. Ideen kunne muligvis også udbygges i forbindelse med film, 
hvor der foruden Flimmer-arrangementer har været mulighed for at se "Exorcisten" 
(på initiativ af H. Westergaard Andersen) "Triumph des Willess (Steen Nørgaard) 
og (Lars Ole 5.c" (fællestime med instruktøren Nils Sigurd Malmros).

Ole Tingsted
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BILLEDER I BEVÆGELSE.

Når vi bevæger os fra klassisk kunst over formning og kunstforståelse til film- 
og TV-kundskab, bevæger vi os fra faste billeder til billeder i bevægelse. Vi 
kommer i berøring med andre menneskelige udtryksformer. I dansk behandles mundt
lige og skriftlige udtryksformer, i formning billedlige og i musik lydlige. I 
filmen forenes de billedlige og lydlige udtryksformer.
Film er således ikke kun billeder i bevægelse, men også en verden af lyd. Film 
er som de andre sprog et meddelelsesmedium, et middel til kommunikation, men sam
tidig også en kunstart og tilmed en folkelig kunstart med funktion i vores sam
fund.

Ovenfor: Filminstruktøren Alfred Hitchcock 
Side 13: Filmskuespillerinden Louise Brooks
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En undervisning i faget må derfor indeholde disse aspekter og have til formål 
at gøre eleverne bevidste over for film- og TV-sprogets beskaffenhed, give dem 
kendskab til forskellige analysemetoder på film og TV og til disse mediers pla
cering i den samfundsmæssige helhed. Herigennem skal eleverne erhverve sig 
forudsætninger for og færdigheder i at analysere film og TV. Eleverne skal 
desuden have lejlighed til at prøve at producere eget film- og TV-materiale. 
Men hvorfor overhovedet film- og TV-kundskab? - Argumenterne er talrige, men 
for at nævne et enkelt: for at udrydde en analfabetisme i det moderne samfund, 
analfabetismen over for det sprog, der har så enorm betydning: filmsproget - 
et sprog af billede og lyd.

Steen S. Nørgaard.
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FRA ARBEJDET I KLASSERNE

FILMKUNDSKAB.
At stræbe henimod at udbygge det i øjeblikket eksisterende udbud af musisk/ 

kunstneriske fag (sang/musik og formning/kunstforståelse) med faget "filmkund
skab" anser jeg på baggrund af bl.a. én uges undervisning i dette som værende af 
stor vigtighed.

Den nævnte undervisning, der løb over ca. 30 timer og var en del af dette års 
studieuge, havde - ligesom en permanent undervisning må formodes at få - som mål
sætning at give eleverne "forudsætninger for og færdigheder i at analysere film 
(og TV)". Helt konkret søgtes dette mildest sagt store mål nået ved, at vi blev 
gjort bekendt med forskellige analysemodeller, som vi derefter - med skiftende 
held - anvendte på forskellige lang- og kortfilm.

At ville udvide disse 30 timers indhold til 2 års undervisning på linje med 
de øvrige musisk/kunstneriske fag vil måske forekomme nogle temmelig voldsomt, men 
man må i den forbindelse imidlertid tænke på, at en stadig større del af vor viden 
- det være sig af nyhedsmæssig, kulturel eller anden art - modtages gennem vore 
billedmedier: film og TV, hvorfor det efter min mening egentlig burde være selv
følgeligt at søge at opnå det størst mulige kendskab til disse medier - ligesom 
man nu opnår dette kendskab til "hovedmediet" - det skrevne ord - gennem bl.a. 
danskundervisningen.

At de nødvendige skridt henimod oprettelsen af faget "filmkundskab" på baggrund 
af dette ikke allerede er taget her og alle andre steder i landet, skyldes vel en 
gammel forestilling om, at film er underholdning og derfor (?) ikke hører hjemme 
i uddannelsessystemet.

I dag er denne holdning dog til en vis grad ved at forsvinde og dermed følger 
forhåbentlig den af mig - og mange andre, ved jeg - ventede permanente undervis
ning i "filmkundskab".

Jesper Bay Larsen

HINNERUP-GRUPPEN.
Søndag aften: henad kl. 9 er vi alle samlede.
Lørdag formiddag: efter at have gjort rent forlader vi stedet, "Moselund".

I den tid, der ligger mellem de to tidspunkter, har vi studeret, hvorledes et 
lokalsamfund (Hinnerup kommune) fungerer. Herunder især:

Befolknings- og erhvervsforhold.
Ungdommens fritidsmuligheder.
Kontakten mellem byens kommunale myndigheder og befolkningen.
Arbejdet, der er nedskrevet i en rapport, var struktureret i henholdsvis fælles- 

og gruppearbejde. Det fælles arbejde tog sin begyndelse før studieugen, hvor vi 
planlagde studieugens forløb og det mere specifikke emnevalg. Efter gennemlæsning 
af det materiale, vi i fællesskab havde fundet frem til, valgte hver enkelt, hvil
ket interesseområde han ville beskæftige sig med. Grupperne, der herved blev sam
mensat, arbejdede efter en selvvalgt struktur. Af metoder blev især benyttet spør
geskemaer og interviews. Således arbejdedes de 3 første døgn og i det 4. døgn sam
ledes materialet i en rapport på ialt 30 sider. 5. døgn var tidspunktet, hvor vi 
søgte at få et overblik over helheden og på et‘møde med borgmesteren, viceborgme
steren og kommunaldirektøren videregav vores indtryk, samt til slut evaluerede u- 
gens forløb. Den daglige arbejdstid har været mellem 8 og 12 timer, hvilket nok 
kan lyde af meget, men da arbejdet var meget engagerende, lagde vi ikke mærke til 
den lange arbejdsdag.

Vi skulle ikke blot fungere i et 8 til 14 miljø, men hele døgnet. Derved indpas
sede vi os efter hinanden, ikke for vores egen skyld eller de andres, men for helhe
dens. Vi kom til at samarbejde om noget så nødvendigt som at lave mad og gøre rent. 
Vi fik prøvet, hvorledes det er at arbejde sammen ikke kun i det teoretiske, men og
så i det praktiske. På den måde kom det meningsfyldte frem i studieugens arbejde. 
Hver enkelt kunne se en mening med det han/hun lavede. For arbejdet havde ikke kun 
en mening for den enkelte, det indgik som en del af den helhed, der var holdets ar
bejde og målsætning.

Sten Urbak 2z
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DELTAPROJEKTET.

Af en opgave i geografi, udarbejdet af elever i 2g.
I studieugens grupperejse til Holland fik eleverne deltaprojektet at se med eg
ne øjne. Rejsen gav samtidig lejlighed til besøg på en række af Hollands kunst- 
musæer

Årsagen til, at Deltaprojektet blev sat igang, var en katastrofe den 1. februar 
1953. Ialt 160.000 ha jord blev oversvømmet, og 1800 mennesker omkom. Allere
de i 1935 tænkte man på at sikre de Zeelandske øer mod oversvømmelse. Forbere
delserne til en plan var færdig den 1. december 1952, men den skulle først ved
tages af parlamentet. Man udarbejdede da en såkaldt Deltalov, som blev enstem
migt vedtaget i maj 1958.

Deltaprojektet indeholder bygning af 4 primære dæmninger d.v.s. dæmninger ud 
til havet og 3 sekundære dæmninger d.v.s. dæmninger inde i landet. Desuden er 
der bygget et stormflodsværn og nogle broer (se kort s.17). Man overvejede i 
begyndelsen at forstærke de diger, der i forvejen var omkring øerne, ialt 800 
km dige, ligesom man havde gjort ved Nieuwe Waterweg og Westerschelde, men det
te gik man bort fra. Den nuværende kyststrækning med dæmningerne er 100 km.

Ved at lukke bugterne ud til havet og derved hindre saltvandets indtrængen, op
når man, at floderne efterhånden fylder dem med ferskvand, så man i stedet for 
hav får en indsø. Denne ferskvandssø kan bruges til kunstvanding af landbrugs
jord, og man sikrer samtidig drikkevandsforsyningen. Ovenpå dæmningerne er der 
bygget veje, så man lettere kan komme fra ø til ø. På denne måde ophæves øer
nes isolation.

Der er også nogle enkelte ulemper ved Deltaplanen. Kystfiskeri af rejer og 
muslinger forsvinder, og man beklager meget i naturhistoriske kredse de foran
dringer, der sker i flora og fauna.

De 4 primære dæmninger og en sekundær dæmning vil i det følgende blive omtalt. 
Tallene refererer til tallene på kortet.

1. Dæmningen Veerse Gat, den sydligste, er 45 m lang, 20 m bred og 20 m høj. 
Den blev påbegyndt i 1956 og stod færdig i 1961. Man byggede ud fra hver 
sin side, men man kunne ikke bare bygge på midten. Derfor lavede man nogle 
såkaldte sænkekasser. Disse er store betonkonstruktioner, så store som be
boelsesejendomme, der er forsynet med skydedøre på for- og bagside. Disse 
sænkekasser bliver bygget på land, og da de kan flyde, bliver de sat ud i 
vandet, hvor slæbebåde slæber dem hen til bestemmelsesstedet. Her sænkes 
sænkekasserne, alle skydedøre lukkes på en gang, og sænkekasserne fyldes op, 
hvorefter man kan bygge dæmningen ovenpå. Grunden til at man bruger denne 
metode er, at det skal gå hurtigt med at få lukket et udløb af, da stormflo
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der og andet ellers kan nå at ødelægge arbejdet, inden det er færdigt.

2. Den største dæmning, den er 8,5 km lang og 200 m bred, er den i Oosterschel- 
de. Denne dæmning er den sværeste at bygge, fordi flodmundingen her er ind
til 40 m dyb. Man begyndte arbejdet i 1966 og i 1971 var 3 kunstige øer fær
dige, som dæmningen skal bygges over. I 1972 begyndte man så det egentlige 
arbejde, og man forventer den er færdig i 1978.

3. Dæmningen Brouwershavense Gat er 6,5 km lang og 200 m bred, fuldført 1972. 
Ovenpå er der både plads til en motorvej og en vej til mindre trafik. Til 
denne dæmning er der brugt to slags teknik. Det er, fordi der ikke er lige 
dybt overalt. Omtrent i midten af udløbet er der et lavvandsområde, så den
ne del af dæmningen blev hurtigt færdig. Til den nordlige åbning har man 
brugt 14 sænkekasser til at lukke, og den sydlige åbning lukkedes med sten 
ved hjælp af en kabelbane. De to åbninger blev lukket på næsten samme tid.

4. I dæmningen ved Haringvliet har man været nødt til at bygge sluser, fordi det 
meste af vandet fra floderne Rhinen og Maas strømmer her igennem. Strømmen 
er nemlig uensartet, især om foråret er strømmen særlig kraftig p.g.a. tilfør
sel fra bjergegnene af smeltevand. I dæmningen er der 17 sluser, hver 60 m 
brede. Der er desuden indbygget et kraftværk.

5. Ved opførelsen af dæmningen i Grevelingen 1965 måtte man først fylde de to 
dybe render, en i nord og en i syd. Den i nord fyldte man med sten og den i 
syd med sænkekasser. For at lette arbejdet med at anbringe stenene lavede 
man en kabelbane. Først byggede man 3 tårne, en på hver side af Grevelingen 
og et på en sandbanke i midten. En kabelbane gik fra tårn til tårn. En af 
fordelene ved en sådan kabelbane er, at den kan benyttes i al slags vejr. 
Når der er kommet så mange sten i, at det er nået op over vandoverfladen, 
kommer man sand, jord og andet løst materiale ovenpå. Også ovenpå denne dæm
ning er der en vej.
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