
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK

MARSELISBORG GYMNASIUM

ÅRSSKRIFT 1980 - BERETNING OM SKOLEÅRET 1979/80



MARSELISBORG GYMNASIUM

Birketinget 9, 8000 Arhus C
Tlf. (06) 14 50 22
Kontortid 9-15

Rektor Jens Aggebo
Adm. inspektor, adjunkt Ulf H. Køllgaard
Boginspektor, adjunkt Bjarne Eskildsen
Studievejledere for gymnasiet:

lektor H. Westergaard Andersen, adjunkt Kirsten de Cros Dich og 
adjunkt Torben Murman Sørensen

Studievejledere for HF:
adjunkt Kirsten Johannsen og adjunkt Steen S. Nørgaard

Lærerværelset : tlf. 14 26 56
Pedel : E.John Andersen, priv. 14 45 37
Pedelmedhjælper: Torben Olsen, priv. 19 02 99
Skolesekretærer: Birthe Hahn Fischer og Hanne Kjærtinge

ARHUS AMTSRADS UNDERVISNINGS- OG KULTURUDVALG (pr. 1. april 1978) 
Viceskoleinspektør Evald Andersen 
Overlæge Mogens Bille (næstformand)
Fuldmægtig Lene Gammelgaard (indtil 1.4.80)
Grosserer Knud Kildsgaard
Kontorassistent Inger Mikkelsen (formand)
Fru Inger Nielsen
Værkfører M. Constantin Petersen
Sognepræst Peter Sten (fra 1.4.80)

UNDERVISNINGS- OG KULTURFORVALTNINGEN
Amtsskoledirektør Herluf Rasmussen

SKOLERÅDET
Amtsrådsmedlem K. Kildsgaard
Forældrerepræsentanter: Anni Mathiasen (formand) og Bente Persson 

fra 12. april 1980 Finn Pedersen (formand)
Rektor Jens Aggebo
Adjunkt Kirsten Hermann
Adjunkt Niels-Ole Hørlyk (forår) og

adjunkt Niels Jørgen Vestergaard (efterår)
Elevrepræsentanter: Tom Roi 2p (næstformand) og
Gitte Krogsbæk Mathiasen 3a

TAP-repræsentant: Maja Olsen
LÆRERRÅDETS FORMAND
Adjunkt Niels-Ole Hørlyk / adjunkt Niels Jørgen Vestergaard
ELEVREPRÆSENTANT
Peter Bech 2x



MARSELISBORG

GYMNASIUM

BERETNING OM SKOLEÅRET 1979/80



2.

Marselisborg Skole blev grundlagt den 2. maj 1898 af cand.theol. Olaf Gudme som 
en privat kostskole efter engelsk forbillede. Antallet af kostelever blev dog 
aldrig stort, men fra Århus by og opland kom hurtigt et stort antal hjemmeboen
de elever, hvoraf de fleste gik i skolen i 12 år fra 1. klasse til studenterek
samen. Denne mulighed opretholdtes indtil 1931, da forberedelsesskolen nedlag- 
des. Mellemskolen med 4 klasser og en realklasse opretholdtes indtil skoleloven 
1958, da den ændredes til en 3-årig realafdeling, som blev nedlagt i 1973 for at 
give plads til et 2-årigt HF-kursus.

Gudme havde af Århus kommune lejet herregården Marselisborgs hovedbygning med 
tilhørende store park. Efter en brand i 1909 blev alle herregårdens bygninger 
nedrevet. 1899 opførtes den skolebygning, som nu kaldes den gamle bygning, og 
som også rummer rektorbolig. 1904 opførtes bygningen ved Birketinget, som sta
dig må betegnes som den centrale del af skolen. Der er bygget til to gange: 
1942 en tværfløj med kantine (tidl. gymnastiksal) og fællesauditorium, 1958 den 
langt større tværfløj med faglokaler for fysik, kemi, geografi og biologi. En 
omfattende modernisering fandt sted i 1977/78.

Gudmes private skole havde ti blomstrende år. Derefter blev den præget af vok
sende økonomiske vanskeligheder, og i 1916 blev den overtaget af Århus kommune. 
Gudme forlod skolen og afløstes af dr.phil. J.K. Larsen, som var rektor i 23 år 
til 1939. I denne tid var gymnasiet to-sporet: en nysproglig og en matematisk 
linje. Derefter fulgte rektor Brorson Fich i 25 år til 1964. Navnet Marselis- 
borg Skole ændredes 1939 til-Marselisborg Gymnasium. Antallet af klasser vokse
de skridt for skridt frem til det nuværende i et fem-sporet gymnasium og tre
sporet HF-afdeling.

Efter kommunalreformen blev skolen i 1973 amtskommunal.



2 af de aftrukne frisefelter fra Thorvaldsens museum blev i januar ophængt i Fællesauditorium. Se Dyveke Helsteds artikel, side 30.



MARSELISBORG GYMNASIUM

Marselisborg Gymnasium omfatter to gymnasiale uddannelser: en 3-årig gymnasie
skole og et 2-årigt HF-kursus.

OPTAGELSE I
GYMNASIET

"den lille 
latinprøve"

OPTAGELSE PÅ
HF-KURSUS

Elever, som går i 9. klasse (eller 10. klasse), og som har valgt 
tysk fra 7. klasse, kan søge optagelse i gymnasiet, enten på 
sproglig linje eller på matematisk linje.

Sidst i februar skal man meddele sin skole, om man ønsker at 
søge gymnasiet. Skolen vil da tilbyde personlig vejledning til 
ansøgere og deres forældre og meddele, om eleven betegnes som 
"egnet", "måske egnet" eller "ikke egnet". Ansøgningsskemaet, 
som udleveres af skolen, afleveres på skolen til den fastsatte 
tid.

Ud fra skolens udtalelse om egnethed og resultaterne af den 
skriftlige del af afgangsprøverne afgør det amtskommunale opta
gelsesudvalg, om ansøgeren kan optages direkte eller kun efter 
optagelsesprøve (ca. 15. juni).
Optagelse på den sproglige linje forudsætter, at eleven har be
stået latinprøven - eller består den inden udgangen af oktober 
i det år, hvor optagelsen finder sted.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Marselisborg Gymnasiums 
kontor. Skemaet returneres senest den 1. april.

For at kunne optages må ansøgeren principielt have et kund
skabsniveau svarende til realeksamen eller 10. klasses statskon
trollerede prøve med engelsk og tysk og med matematik i samme 
omfang som teknisk forberedelseseksamen.

Ansøgeren skal være fyldt 18 år inden 1. februar det år, ind
stilling til eksamen finder sted, men HF er i høj grad beregnet for 
dem, der ønsker at vende tilbage til undervisningssystemet. Man
ge HF-elever vil derfor naturligt nok være ældre end 16-19 år, 
som ellers er typisk for dem, der er i færd med en gymnasial ud
dannelse .

På grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personli
ge kvalifikationer træffer rektor afgørelse om, hvem der kan op
tages .

GYMNASIET
Formål

STUDENTEREKSAMEN

Timeplan

Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem 
3 etårige klasser en fortsat almenuddannende undervisning, som 
tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier 
og slutter med en prøve (studentereksamen).
På næste side ses gymnasietimeplanen med de linjer, grene og øv
rige valgmuligheder, som Marselisborg Gymnasium normalt kan til
byde .

S tandpunkts
bedømmelse

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
terer, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærer
rådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjem
met om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller 
har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. 
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtryk
kes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karak
terskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om ele
vens anlæg og arbejde i faget.

Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens stand
punkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig 
nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af stand
punktet .



GYMNASIET SPROGLIG LINJE MATEMATISK LINJE

TIMEPLAN

ugentlige 
timetal

fællesfag

1. 2. 3.

særfag fællesfag

1. 2. 3.

særfag

ny
sproglig 
gren

2. 3.

samfunds
sproglig 
gren

2. 3.

matematisk
fysisk
gren

2. 3.

matematisk
naturfaglig 

gren

2. 3.

samfunds
matematisk

gren

2. 3.

religion 
dansk
engelsk 
tysk 
fransk 
russisk
latin
oldtidskundskab
historie og 
samfundskundskab
samfundsfag 
geografi 
biologi 
kemi
fysik 
matematik

0 12
3 3 4
4
3

5 3 3

4
12 0

2 3 3

2
0 0 3

2 3 0

4 6
3 5

4 0

1

■ 3 5

5 5
3 2

0 12
3 3 4

►500

► 5 3 3

12 0

2 3 3

2
3
5

1

3 0
0 3
3 0
3 5
5 6

1

3 2
3 7
3 0
2 2
3 3

5 5
3 2
0 3
1 0
2 2
3 3

legemsøvelser
musik
formning og 
kunstforståel se

►

26 15 15
2 2 2
2

2 1 
0

11 12 11 12 26 12 12
2 2 2
2

k 2 1
0

14 15 14 15 14 15

30 19 18 11 12 11 12 30 16 15 14 15 14 15 14 15



6.

Kontakt med 
hjemmene

Oprykning

Eksamen

Re
eksamination
Årsprøver ef
ter ig og 2g

HF-KURSUS
Formål

Timeplan

Eksamen

Selv
studerende

FÆLLES
Karakterskala

Mødepligt

Gratis

Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved 
forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses for
ældre.
Lærerforsamlingen udtaler sig i tvivlstilfælde om, hvorvidt en 
elev i Ig eller 2g bør fortsætte i næste klasse, men eleven og 
forældremyndighedens indehaver træffer afgørelse af, om eleven 
skal fortsætte i næste klasse.
Ved studentereksamen skal eleverne godtgøre, at de har nået den 
modenhed og kundskabsfylde, der er sat som undervisningens mål. 
Prøven er dels skriftlig, dels mundtlig. Opgaverne til de skrift
lige prøver gives af ministeren. Ved de mundtlige prøver, der 
er offentlige, eksamineres der af vedkommende lærere, og eksa
mensspørgsmålene stilles af disse, således at de dog godkendes 
af censorerne. Enkelte eksamensfag afsluttes efter Ig og 2g, 
de fleste efter 3g.
Vedrørende reeksamination henvises til undervisningsmisteriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973.
Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, 
hvori der ved studentereksamen gives årskarakterer. Der afhol
des en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. 
Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige 
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning 
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien.
HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
Højere Forberedelseseksamen skal sikre tilstedeværelsen af det 
faglige grundlag og de øvrige almene forudsætninger, der er nød
vendige for at påbegynde videregående uddannelser.
På næste side ses HF-timeplanen, der omfatter fællesfagene, som 
alle skal have, og tilvalgsfagene, som alle skal have nogle af.
Eksamen omfatter samtlige fag med undtagelse af fagene idræt, 
musik og formning som fællesfag. Der holdes eksamen i de enkel
te fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i fa
get slutter. Ved eksamen holdes der skriftlige og mundtlige prø
ver med censorer, der beskikkes af undervisningsministeren. De 
mundtlige prøver er offentlige.
HF som selvstudium forudsætter tilmelding til et af de godkendte 
HF-kurser senest den 1. marts samme år. Rektor, studievejleder 
og faglærere er parate til at råde og vejlede selvstuderende med 
hensyn til arten og omfanget af deres eksamenslæsning. Det vil 
være de færreste, der ved selvstudium kan forberede sig til HF- 
eksamen. Langt de fleste må have undervisning.
FOR GYMNASIET OG HF
Alle standpunktsvurderinger og eksamensresultater udtrykkes ved 
13-skalaen, der omfatter karaktererne 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
03, 00.
Eleverne har mødepligt til undervisningen. Forsømmelser kan med
føre, at skolen ikke kan indstille den pågældende til eksamen.
Undervisningen er gratis, og bøger m.v. stilles vederlagsfrit 
til rådighed for alle skolens elever, idet enhver er økonomisk 
ansvarlig for udleverede bøger. - Udgifter til anskaffelse af 
gymnastiktøj o.lign, afholdes dog af eleverne, ligesom der kan 
blive tale om et beløb i forbindelse med ekskursioner.



TIMEPLAN

HF

FÆLLESFAG:
dansk ..........................
religion ..................... ..
historie .......................  
biologi ....... ................
geografi .......................  
matematik .......... ...........
engelsk ........................  
tysk ............................ 
samfundsfag ....................
musik/formning .................  
idræt ..........................

Antallet af ugentlige timer

1. se- 2. se- 3. se- 4 . se-
mester mester mester mester

3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

30 27 14 14

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra 
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til 
mindst 20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene 
mere indgående behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.

De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvi
det tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet form
ning 8, udvidet idræt 8,3. fremmedsprog (fransk eller russisk el
ler spansk) 11, fysik 14, kemi 10, psykologi 6.

TILVALGSFAG: 

biologi ........................  
matematik ......................  
engelsk ........ ...............  
tysk ...........................  
samfundsfag ....................  
musik ..........................  
instrumentalundervisning ......  
formning .......................  
idræt ..........................  
3. fremmedsprog ...... .........  
fysik ..........................  
kemi ...........................  
psykologi ..... ................

Antallet af ugentlige timer

1. se 2. se 3. se 4 . se
mester mester mester mester

0 0 4 4
0 0 6 6
0 1 3 3
0 0 5 5
0 0 3 3
0 0 3 3
0 0 1 1
0 0 4 4
0 0 4 4
0 3 4 4
0 3 6 5
0 0 5 5
0 0 3 3



8.

EKSAMINER 1979

STUDENTEREKSAMEN

SPROGLIG LINIE

19 nysproglige
28 samfundssproglige

a:
Anita Rosenlyng Birch Andersen 
Charlotte Blæsild 
Birte Eriksen 
Marianne Eshøj 
Susanne Fossgreen 
Charlotte Hansen 
Lars Henningsen 
Tina Jette Jakobsen 
Marie-Louise Jessen 
Bente Johansen 
Christina Juel 
Peter Bergstrøm Kristensen 
Michael Frørup Madsen 
Kirsten Mikkelsen 
Inger-Birgitte Dyhrberg Nielsen 
Jannie Nielsen 
Mette Lund Pedersen 
Inge Merete Ingemann 
Ida Henriette Schaumburg-Müller 
Niels-Henrik Staalsen 
Birgitte Svenstrup 
Carsten Durup Thomsen 
Jane Haarup Thomsen 
Søren Thomsen
b:
Kirsten Rud Bentholm 
Ingerlise Bundgaard 
Helle Baadstorp 
Lars Christensen 
Susanne Graasten 
Anne Wistrup Hansen 
Hanne Markvard Hansen 
Vibeke Hansen 
Charlotte Jagd 
Jane Donbæk Jensen 
Lone Løchte Jensen 
Kirsten Torp Jensen 
Bjarne Jøhnke 
Hanne Elisa Bang Larsen 
Mads Lausen 
Anna Mathiasen 
Anne-Mette Ruben Pedersen 
Birte Petersen 
Finn Petersen 
Inger Krüger Rasmussen 
Peter Oppen Strand 
Jens Christian Hanberg Sørensen 
Birgitte Agnete Utzon



5.

38 matematisk-fysiske
25 samfundsmatematiske
12 matematisk-naturfaglige

MATEMATISK LINIE x:
Morten Lars Andersen 
Lone Bang
Thune Andreas Fossgreen 
Lone Frandsen 
Jens Gerlif 
Franz Martin Gløet 
Peter Griffin 
Per Hansen 
Erik Hviid
Karin Jexner-Dalgård 
Lars Peter Kirk 
Karsten Kjeld 
Torben Kristiansen 
Anne-Mette Larsen 
Jan Larsen 
Jacob Kragh Leth 
Lars Lokdam 
Annie Foged Madsen 
Niels Olsen 
Bent Boeriis Pedersen 
Michael Blach Petersen 
Hanne Steen 
Claus Thorenfeldt 
Anette Werner

y:
Christian Daniel Andersen 
Dorthe Møller Andersen 
Kirsten Holst Andersen 
Tine Bentsen-Pedersen 
Jan Per Bräuner
Jens-Ove Uldall Christensen 
Christian Gerlif 
Charlotte Gjedde
Frank Hasberg
Jess Hjernøe
Helle Klitt Jensen 
Jette Møller Jensen 
Peter Hjortshøj Jessen 
Gert Bisgaard Justesen 
Nils Kofod
Helle Dalby Kristensen 
Michael Locht 
Susanne Mumm 
Per Gunhard Nielsen 
Karsten Sparre Ovesen 
Niels Bjerggaard Pedersen 
Lene Spanggaard 
Lars Tolboe 
Pia Vind 
Jakob Worm

z:
Flemming Bagger 
Ørn Johnny Bergmann 
Svend Blichfeldt 
Marianne Birgit Christensen 
Peter Randrup Christensen 
Kim Peter David 
Lars Ole Hansen 
Annette Houmann 
Per Eid Ibsen 
Lone Jacobsen 
Niels Søndergaard Jensen 
Anna-Lise Johnsen 
Pia Jørgensen 
Susanne Kanstrup 
Annemarie Kjeldsen 
Jan Staunsbjerg Kristensen 
Søren Ingemann Kristensen 
Kaspar Bo Laursen 
Lis Lund 
Kai Birger Nielsen 
Per Skærbæk Nielsen 
Berit Thyge Pedersen 
Tove Enggård Rasmussen 
Michael Schwartzbach 
Henrik Seiersen 
Ole Bech Toft



10.

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

P:
Marianne Borum 
Elsebeth Brandi 
Birgitte Therese Bülow 
Lars Rosenlund Jensen 
Per Baagø Jensen 
Ida Malthe Johansen 
Erik Jørgensen
Gunhild Sandal Mikkelsen 
Helle Damsgaard Nielsen 
Inge Pedersen 
Yvonne Pedersen
Annemarie Gråe Reffstrup 
Grethe Winther Simonsen

q:
Anne-Lise Holt Andersen 
Lone Andersen
Susan Christina Nørregaard Bak 
Pia Irene Blak 
Bente Bole Christensen 
Rita Christiansen 
Liselotte Colmorn 
Annette Dal
Sigurbjörg Einarsdottir 
Susanne Lykke Heiredal 
Birgitte Jansen 
Flemming Jensen 
Torben Møller Jensen 
Michael Jørgensen 
Pia Høst Larsen 
Erik Møller Nielsen 
Linda Nordendahl 
Allan Jørgen Pind 
Anne Bente Rikskov 
Karin Yvonne Salomonsen 
Thora Kjeldahl Udbjørg 
Kent Lundum Ziegler

r:
Anne Kathrine Aggebo 
Peter Daugaard
Susanne Højlund-Jacobsen 
Gitte Hørup 
Michael Jensen 
Torben Ejnar Jensen 
Annette Johns 
Lone Klamer 
Marianne Kornvig 
Mogens Larsen 
Helle Ruby Møller 
Solveig Nielsen 
Lene Vibeke Pedersen 
Peter Rosenberg 
Pernille Westphal



ii.
LÆRERKOLLEGIET
Rektor Jens Aggebo 
dansk 2z, oldtidskundskab Lz
Lektor H. Westergaard Andersen 
historie 3x 2x 2y Ix lz, 
religion 3b 3x 2x 2y
Cand.scient. Jens Andersen 
geografi 2aS 2yuF 2yzS Ir 
Adjunkt Annamarie Bjerkø 
orlov
Adjunkt Niels Jørgen Hougesen Bock 
religion 3a 2a 2z 2q, dansk 3b 2p, 
oldtidskundskab 2z
Adjunkt Torleif Boye 
historie 3a 2b 2z la ly, 
idræt 3by lax Iby lz 1p
Adjunkt Jytte Brodersen 
religion 3z Ix 2p 2r, latin 2aN la 
oldtidskundskab 2y 2u
Lektor Jørn Bærentzen 
fysik 3xyzS 2yuF, matematik 2yzNS Ix 
Cand.mag. Grete Carstensen 
tysk lq, samfundsfag 3aS 2R Iq
Cand.mag. Annemarie Christensen 
fransk 3z la 1b lz
Stud.mag. Boj Bro Christensen 
psykologi 2PQRI+I1
Adjunkt Mette Daugbjerg 
tysk 2aN 2PQR lp, fransk 3a 2b 2u 
Adjunkt Kirsten de Cros Dich 
dansk 2x, musik 3bz 2by 2xz 2u Ib 1p 
Lektor Grethe Drud 
dansk 3y la lz, engelsk Ix 
Adjunkt Eskild Due 
dansk 2b lp, samfundsfag 2bS 2Q 1p 
Adjunkt Bjarne Eskildsen 
engelsk 2QR 
musik 3ax 3y 2a lx ly 2PQR Ir
Adjunkt Jørgen Frandsen 
engelsk 3bS 2aS 2P
Adjunkt Flemming Gade 
geografi 3aS 3xyzS 2bS 2xuS 1p 
idræt 3ax 2uz
Stud.mag. Stig Guldberg 
idræt 3z 2ax 2by 
assistent flere klasser
Adjunkt Anders Heerfordt 
kemi 2yuF 2yzNS ly, fysik 3xyzN 2xuS Ix 
Adjunkt Kirsten Hermann 
matematik 3zF 3xyzS 2a 2yuF 
Adjunkt Bodil Hess 
religion 3y 2b 2u, dansk 3x Ix 
oldtidskundskab 2b 2x la 1b ly

Adjunkt Niels-Ole Hørlyk 
biologi 3xyzS 2P 2QR Ir, idræt lq Ir 
Cand.mag Erik Quist Jensen 
formning 3ax 3b 3y 2au 2by 2x 2z 2PQR 
1p Ir
Adjunkt Kirsten Johannsen 
dansk 2y 2r, tysk 1b Ir
Lektor A. Rübner Jørgensen 
kemi 2xuS, fysik 3xyF ly
Adjunkt J. Anker Jørgensen 
geografi 3bS 3xyzN 2xzF 2xuN 2yzNS 
la 1b lq
Adjunkt Birthe Knudsen 
engelsk Ib 2p, idræt 3ax lz 1p Ir 
Adjunkt Eva Kullberg 
biologi 3a 3zF 2xuN lp, musik la lz 
Adjunkt Ulf Køllgaard 
matematik 3xyzN 2xzF la lq 
Lektor Gudmund Køster 
engelsk la, tysk 3bNS 2bN Ix 
Adjunkt Lene Fromholt Larsen 
matematik 3xyF 2xuN Ib lp 
Lektor Erik Madsen 
biologi 3b 3xyF 3xyzN 2yzNS 
Lektor Margrete B. Madsen 
matematik 2b 2xuS ly 2PQR
Lektor Børge Møller-Madsen 
dansk 3a 3z, engelsk Iz
Adjunkt Anna-Birgit Neergaard 
dansk 2a Ir, engelsk 2aN 2bS Ir
Adjunkt Jytte Nielsen-Refs 
engelsk 3aN 3bN lp
Adjunkt Steen S. Nørgaard 
historie 3b 2a 2p 2q Iq 
Adjunkt Lis Outzen 
fransk 3b 2x ly, oldtidskundskab 2b 
Adjunkt Birte Lau Pedersen 
russisk 3ax 2ax lax 
historie 3z 2u 2r lp
Cand.mag. Hans Jørgen Pedersen 
biologi Iq
Adjunkt Ole Tingsted Pedersen 
dansk ly 2q, fransk 2z Ix 2PQRI+I1 
Adjunkt Erik Prinds 
oldtidskundskab 2a Ix 
samfundsfag 3xyzS 2xuS 2yzS 
Adjunkt Knud Rasmussen 
fysik 2PQR, matematik Iz Ir
Gymnastiklærerinde Nina Schroeder 
idræt 3by 3z 2by lax Iby 
assistent flere klasser
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Adjunkt Jens Skak-Nielsen
kemi 2xuN lx 2PQR, fysik 3zF 2xuN
Exam.scient. Birgit Sønder 
idræt 2ax 2zu lg 
assistent flere klasser
Adjunkt Torben Murman Sørensen
dansk Ib Iq, historie 3y Ib
Adjunkt H.H. ’Tersbøl
historie Ir, samfundsfag 3bS 2aS 2P Ir

Adjunkt Søren Thorsøe-Jacobsen
engelsk ly Iq, fransk 3x 3y 2a 2y
Adjunkt Niels Jørgen Vestergaard
kemi 2xzF 2yzS Iz, fysik 2xzF 2yzNS Iz
Adjunkt Mette Weisberg
dansk 2u, engelsk 3aS 2bN 2r
Lektor H.E. Work
tysk 3aNS la, latin 2bN Ib

Lektor Benthe Liljeroth blev afskediget med udgangen af skoleåret 1978/79 af 
helbredsmæssige årsager.
Benthe Liljeroth har siden sin ansættelse ved skolen i 1967 koncentreret sig om 
hovedfaget dansk. Hendes grundige undervisning har været præget af en velafba
lanceret blanding af strenghed og munterhed, som i kollegiale drøftelser kunne 
få et tilskud af perspektivrig ironi.
Adj. Hans Lund har haft tjenestefrihed også i dette skoleår for at varetage 
hvervet som oversætter ved den danske afdeling af sprogtjenesten under general
sekretariatet for EF's ministerråd i Bruxelles. Hans Lund har besluttet at 
fortsætte sit arbejde i Bruxelles og har søgt sin afsked fra skolen.
Vi mister således nu en vellidt og fagligt højt kvalificeret medarbejder, som 
siden sin ansættelse i 1972 har engageret sig levende i franskundervisningen og 
i administrative opgaver.
Studielektor J. Würtz blev udnævnt til rektor for det nye Ringkjøbing Amtsgymna
sium pr. 1. august 1979. Würtz har siden sin ansættelse i 1966 nydt tillid og 
respekt hos elever og kolleger på grund af sin faglige dygtighed. Han har med 
fint overblik og betydeligt overblik deltaget i arrangementer, projekter m.v., 
ofte som den der har samlet trådene.
Forflyttelser pr. 1. august 1979: adj. Karen Margrethe Halstrøm til Espergærde 
Amtsgymnasium, adj. Kirsten Sloth til Ringkjøbing Amtsgymnasium og adj. Lis 
Vastrup til det nye amtsgymnasium i Odder.
Adjunkt Hans Henning Tersbøl blev udnævnt til studielektor pr. 1. august 1979.
Ansættelser som adjunkt pr. 1. august 1979: adj. Niels Jørgen Hougesen Bock, 
Rosborg Gymnasium (da/re), cand.mag. Mette Daugbjerg (fr/ty), cand.mag. Eskild 
Due (da/sf), adj. Bodil Hess, Viborg Amtsgymnasium (da/re), cand.mag. Anna-Bir- 
git Neergaard (en/da), cand.mag. Birte Lau Pedersen (hi/ru), adj. Knud Rasmussen 
Rønde Gymnasium og Kursus (ma/fy), cand.mag. Søren Thorsøe-Jacobsen (fr/en).
Adj. Annamarie Bjerkø har haft tjenestefrihed i hele skoleåret med henblik på 
videreuddannelse på Århus Kunstakademi.
Under adj. Mette Weisbergs barselsorlov vikarierer cand.mag. Lone Thau Andersen, 
cand.mag. Else Byskov og cand.mag. Pia Oxenvad Lauridsen.
Under adj. Kirsten de Cros Dichs barselsorlov vikarierer cand.phil. Lissi Mai 
Ørvad Andersen og cand.mag. Jens Chr. Jakobsen.
Steffen Prang fratrådte sin stilling som pedelmedhjælper pr. 2. marts 1980.
Torben Olsen blev ansat som pedelmedhjælper pr. 31. marts 1980.



13.

LÆRERKANDIDATER

I efterårssemestret gennemgik nedenstående kandidater deres praktiskpædagogiske 
uddannelse på Marselisborg Gymnasium.
Rektor Jens Aggebo havde tilsyn med cand.mag. ANNELISE WESTH JOHANSEN (engelsk). 
Studielektor Børge Møller-Madsen varetog tilsynet med cand.mag. BIRTHE DALSGAARD 
(samfundsfag, historie), cand. scient. FRANS HEJGAARD (geografi) og cand. mag. 
BIRTE SCHMIDT (tysk, samf.).
Studielektor Hans Henning Tersbøl varetog tilsynet med cand.phil. LISSI MAI ØRVAD 
ANDERSEN (dansk), cand. mag. HELLE KALAND MÜNSTER (dansk) og cand. scient. GUNVOR 
SKJERNÅ (fysik, matematik).
I forårssemestret førte studielektor Børge Møller-Madsen tilsyn med cand. mag.
JOHN PEDERSEN (dansk), cand.mag. ANNE METTE RINGSTED (dansk, fransk) og cand. mag. 
ANNEMARIE LERCHE SLOTH (tysk, samf.), og studielektor H.H. Tersbøl havde tilsyn 
med cand. phil. JENS WINTHER KRISTENSEN (historie), cand. mag. HELLE KALAND MÜNSTER 
(tysk) og cand. scient. OLE VINTHER (kemi, fysik).

INSPEKTION OG ØVRIGE ERHVERV

Administrativ inspektor 
Boginspektor 
Forsømmelser 
Skemalægning 
Indre inspektion 
Bibliotekar 
Tilsyn med biologi- og 
geografisamlingerne 
Tilsyn med fysiksamlingen

Studievejledere for 
gymnasiet

Studievejledere for HF

Rektors stedfortræder

adj. Ulf H. Køllgaard 
adj. Bjarne Eskildsen 
adj. Ulf H. Køllgaard 
Ikt. Jørn Bærentzen 
adj. Flemming Gade 
adj. J. Anker Jørgensen 
Ikt. Erik Madsen 
adj. J. Anker Jørgensen 
Ikt. A. Rübner Jørgensen 
adj. N.J. Vestergaard 
Ikt. H. Westergaard Andersen 
adj. Kirsten de Cros Dich 
adj. Torben Murman Sørensen 
adj. Kirsten Johannsen 
adj. Steen S. Nørgaard 
Ikt. Børge Møller-Madsen

DELTAGELSE I KURSUS OG MØDER

1979

03.05. - 06.05. : adj . Annamarie Bjerkø, efteruddannelse, formning, Hjarnø.
26.06. - 02.07. : adj. Kirsten Johannsen, Landes- und Kulturkunde, Schweiz.
26.06. - 30.06. : adj. Kirsten Hermann og adj. Ulf Køllgaard, efteruddannelse 

katastrofeteori, Løkken.
27.08. - 01.09. : adj. Kirsten de Cros Dich, rytmisk musik, Vallekilde HøjskoL
05.09. - 08.09. : adj. Jytte Brodersen, efteruddannelse, oldtidskunskab.
20.09. - 22.09. : adj. Kirsten Johannsen, tysk, Akademie Sankelmark
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neise, matematik.

28.09. : cand.mag. Annemarie Christensen og adj. Mette Daugbjerg, 
fransk pædagogisk dag.

04.10. - 06.10. : cand.mag. Grete Carstensen og adj. H.H. Tersbøl, undersøgel
sesteknikker og levevilkår.

31.10. - 03.11. : adj. Knud Rasmussen, matematik og naturbeskrivelse i oldti
den.

22.11. - 24.11. : adj. Kirsten de Cros Dich, billedanalyse - dansk.
29.11. - 01.12. : adj. Anders Heerfordt, fysik i fremtidens gymnasium.
13.12. - 15.12. : adj. Kirsten de Cros Dich, film- og TV-musik.

1980

16.01. - 19.01. : adj. Knud Rasmussen, efteruddannelse, fysik
16.01. - 19.01. : adj. Kirsten Johannsen, kontakt mellem gymnasieskolen/HF + 

erhvervsliv.
31.01. - 02.02. : adj. Jørgen Frandsen, fremmedsprogspæd, kursus, engelsk.

31.01. - 02.02. : adj. Flemming Gade, humanøkologi.
06.02. - 09.02. : adj. Kirsten Johannsen, samarbejdsrelationer til den sociale 

sektor.
14.02. - 16.02. : adj. Niels Bock og adj. Bodil Hess, efteruddannelse, religi

on .
13.03. - 15.03. : cand. mag. Erik Quist Jensen, tværfaglighed.
20.02. - 22.02. : adj. Kirsten Hermann og Ikt. Margrete B. Madsen, efteruddan-
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AF ARETS ARBEJDE

STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET

I forårssemestret er gymnasieeleverne blevet orienteret om studie- og erhvervs
forhold ved følgende arangementer:
Januar : Møder i Rådhushallen om erhvervsvalget med repræsentanter for er

hvervene .
Februar : Orientering af 3gerne om adgangsbegrænsningssystemet og uddannelser

ne indenfor den koordinerede tilmelding, diskussion af prognoserne 
for beskæftigelsen.

Marts : Orientering af 2gerne om adgangsbegrænsningen, beskæftigelsesudsig
ter m.v.

11. marts : Studentervejledere orienterede om studie-sociale forhold og studier
nes opbygning.

April : Alle 3gere har haft en samtale med en studievejleder om deres stu
die- og erhvervsvalg, herunder orientering om den koordinerede til
melding.

lg-klasserne har fået et kort kursus i studie- og notatteknik og er blevet ori
enteret om grenvalget.
Møde til orientering af forældrene om grenvalget er afholdt 24/3.

T.M.

BILLEDKUNST
Kunstudvalget har i efteråret gennemgået billedophængningen i sko
lens lokaler og har gennem hele skoleåret holdt skiftende udstillin
ger i kantinen. For disse er vi ikke i stand til at betale honorar 
til de medvirkende kunstnere, men kan lejlighedsvis købe et eller 
flere af de udstillede billeder. Skolen har således erhvervet et 
par akvareller af Teddy Sørensen, som er ophængt i biblioteket. 
På den i efteråret afholdte polske udstilling i Kunstbygningen i 
Mørksgade, som kunstudvalget besøgte samlet, erhvervedes et oliema
leri af N. Dabrowski, pløjemarker i sne, som ligeledes er ophængt 
i biblioteket. Om ophængningen af dele af Sonnes berømte frise fra 
Thorvaldsens Museums facade henvises til særlig omtale.

M.M.

STUDIEKREDSE I MUSIK
Der har i skoleåret været to begynderkurser i guitarspil, lærer: 
Bente Holt Knudsen, et hold i videregående guitarspil, lærer: John 
Lauritzen og fire sammenspilsgrupper ledet af Kirsten de Cros Dich.

Es .
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MUSIKALSK SAMARBEJDE MELLEM ÅRHUS-GYMNASIERNE
PERNILLE OG HENRIK
Det musikalske samarbejde mellem gymnasierne i Århus har i det nyligt afslutte
de skoleår haft et mere utraditionelt forløb end sædvanligt, idet musiklærerne 
enedes om, at bede Fuzzy skrive et værk der i givet fald kunne opføres medio 
april. Den eneste strømpil for værkets indhold var: de 16-19 årige. Fuzzy 
gik med på ideen, og han allierede sig med Jesper Jensen, der så udformede et 
handlingsforløb om Pernille og Henrik, hvilket også er værkets titel "Pernille 
og Henrik et oratorium". Ti dage før første opførelse ankom de sidste noder; 
dette er ikke usædvanligt ved et bestillingsværk, men ved siden af den enorme 
brug af teknik, bevirker det, at de sidste ti dage bliver hektiske. Der bliver 
i opførelsen "ageret" på 3-4 scener: A en rockgruppe, der er det kritiske ele
ment. Som svar på B - popgruppens kvalmende sang om "Lykken er et lille barn" - 
bryder rockgruppen ind med linien "Lortebleer, snot og bræk"...
De to øvrige scener C og D er store og lille kor, der danner ramme omkring Per
nille og Henrik. Koret er både arbejdere på fabrikken, arbejdsløse og universi
tetet - de synger "Hellige Flamme" fra Weyses universitetskantate.
Ligesom teksten tager udgangspunkt i dagens Danmark med adgangsbegrænsning, ar
bejdsløshed, magtfordeling, kønsroller, tager også musikken udgangspunkt i ti
dens musik: rock, flødepop, disco. Henrik synger netop sin sang om de materi
elle glæder for at lokke Pernille til ægteskab til tonerne af en discomelodi. 
Både Fuzzy og Jesper Jensen har været flittige og inspirerende gæster ved prø
verne.
Koncerterne fandt sted d. 23., 24. og 25. april som fællestimearrangementer og 
d. 25. april kl. 20 tillige som en offentlig koncert på Vejlby Risskov Amtsgym
nasium.

Bjarne Eskildsen

FRITIDSMUSIK
Marseliskoret plus tilhørende instrumentalgruppe har haft en ugentlig prøve hver 
onsdag kl. 19-21.30, samt afholdt en række koncerter med et repertoire spænden
de lige fra klassisk til rytmisk musik.
Gruppen har i denne sæson talt 50 medlemmer. Korets koncertvirksomhed har i 
skoleåret 79/80 omfattet følgende:
23.11. Fællestimekoncert på Marselisborg Gymnasium.
21.12. Medvirken ved skolens juleafslutning.
14 .03. Fællestimekoncert på Tårnby Gymnasium.
17 .03. Koncert på Brandbjerg højskole.
18 .04. Forårskoncert på Marselisborg Gymnasium.
Repertoiret ved koncerterne har bl.a. omfattet sange af Anne Linnet, Brecht-san- 
ge til Eissiers og Sebastians melodier, cubansk folkemusik og sange om epoxy og 
biogas, komponeret til skolens kor. Desuden er der blevet arbejdet med et stort 
romantisk værk: Niels W. Gades "Elverskud", som blev opført til forårskoncerten
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I det kommende år forventes korprøver fremdeles afholdt onsdag aften. 
Interesserede sangere eller instrumentalister kan enten møde op om onsdagen 
kl. 19 eller evt. kontakte en af skolens musiklærere. I det kommende skoleår 
bliver første kor/instrumentalprøve onsdag den 27. august kl. 19.

Jens Johansen og Eva Kullberg

UDVALGET FOR FRIE TIMER

har i skoleårets løb stået for følgende arrangementer: 
Besøg af det grønlandske TUKAK-teater.
Holger Laumanns gruppe TEARS med rytmisk musik.
Nicaragua - lysbilledshow.
Debatforestilling omkring Christiania.
Koncert ved den uruguayanske folkesanger Daniel Viglietti.
Besøg af teatergruppen "Project 4".
Foredrag af konfliktforskeren Anders Boserup om situationen i 
Nordirland.
Afghanistan - høring.

Ne
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IDRÆT

Faget idræt har haft mange problemer i det forløbne år. Dels har vi lidt under 
at mangle hal-faciliteter i flere timer om ugen, dels har økonomiske problemer 
medført, at vi ikke har kunnet undervise i alle de discipliner, som vi gerne 
ville have gjort.
Problemet med de manglende timer i Ingerslev Hallen var en overgang ved at vælte 
hele undervisningen, men ved hjælp af stor smidighed fra idrætskollegerne, lyk
kedes det at gennemføre en rimelig undervisning.
Gennem de mange forhandlinger der har været ført med myndighederne, håber vi at 
have forebygget, at en lignende situation skulle opstå en anden gang.
På trods af problemerne, har Marselisborg Gymnasium markeret sig stærkere i år 
i Gymnasieskolernes regionsstævner end i de seneste år.
I badminton nåede vi således igennem til semifinalerne, hvor vi kun hårfint blev 
slået i den afgørende kamp.
I pigehåndbold kom ældste gruppe frem til finalestævnet i København, hvor de kla
rede sig pænt, ligesom yngste gruppe klarede sig godt i de indledende runder.
I drengehåndbold var finalen også inden for rækkevidde, men blev desværre tabt 
på grund af skader på afgørende tidspunkter.
Men uanset resultater har vi haft mange hyggelige stunder under stævnerne.
Der har været afholdt frisport i følgende discipliner: Gymnastik (Sø). Badminton 
(Sc), Svømning (Fr), Atletik (Gu), Basketball (Bo), Volleyball (Hø) og Fodbold 
(Hø) .

Niels-Ole Hørlyk

EKSKURSIONER

Der har som led i undervisningen i de forskellige klasser været afholdt bl.a. 
følgende ekskursioner:
2yzS besøgte d. 3/3 med Pr. og KR Volvos værksteder i Göteborg, SAAB-fabrikkerne 
i Trollhättan og Volvos samlefabrik i Skövde.
2xyzu + 3xyz med ialt 68 elever var fra 20.-22./3 på "fysikertur" til København: 
Teknisk Museum i Helsingør, Risø, Brorfelde Observatorium samt Louisiana under 
ledelse af Bz, Ve, SN og Rü.
Iz besøgte den 23/3 spildevandsanlæg i Skanderborg og Silkeborg som led i biolo
giundervisningen .
3xyzN (21 elever) var under ledelse af BH og Jø på tværfaglig ekskursion til Ska
gen den 10.-11.-12. april i fagene dansk (museumsbesøg) og geografi (landskaber 
og fiskeri).
Under ledelse af Ne var 28 elever fra 2a på ekskursion til Skagen den 24.-26. 
april for i forbindelse med periodelæsning at studere skagensmalerne og deres 
miljø.

STUDIEKREDS
Der har været afholdt en studiekreds i psykologi med 14 deltagere over en perio
de på to måneder under ledelse af stud. psyk. Antonio Mendes Lopez.
Ligeledes har der været afholdt en studiekreds med 15 deltagere over emnet græsk 
filosofi med NB som leder. Denne studiekreds fortsætter stadig.
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STUDIEREJSER

I ugen 15.-22. februar foretog Ib en studierejse til London med Tm, AC og BK 
som ledere. Formålet med turen var at undersøge forskellige aspekter af det en
gelske samfund og ikke mindst at opleve englænderen på hjemmebane.
Hjemmefra havde klassen forberedt turen ved gruppearbejde med forskellige sam
fundsemner, herunder korresponderet med forskellige institutioner og personer i 
London. En stor del af opholdet gik derfor med at følge disse kontakter op med 
samtaler og interviews.
Et andet vigtigt punkt på turens program var et besøg på den store vikingeudstil- 
ling i British Museum, som netop var åbnet nogle dage før vores ankomst til Lon
don. Dette besøg blev imidlertid ikke for os den store oplevelse, vi havde for
ventet, og som den er blevet gjort til bl.a. i presse og TV, for i modsætning 
til englænderen, for hvem alt dette var noget helt nyt og sensationelt, opleve
de vi som danskere udstillingen som et gensyn med i forvejen kendt stof.
Udover disse mere fastlagte programpunkter nød vi det engelske forår og det bro
gede engelske folkeliv. Der blev tid til besøg på hyggelige gamle pubber, beat- 
og rock-koncerter, teaterture m.m.
Under opholdet boede vi på York Hotel i Bayswater, et lille men meget hyggeligt 
hotel, der absolut kan anbefales til andre klasser, der planlægger en London tur.

BK.

I forbindelse med 3aS’s specialeskrivning i samfundsfag over emnet DDR, drog vi 
afsted 1 uge for at kikke nærmere på landet og dets borgere i ugen 3.-11. marts. 
Første stop: Weimar, en køn gammel by, hvor man har gjort meget for at restaure
re bevarelsesværdige bygninger. Vi havde obligatorisk rundvisning (Goethe-hus) 
etc. Møder med 2 fagforeningsrepræsentanter samt foredrag om DDR, hvor der var 
lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere under afslappede former. Bestemt 
en fordel at tage til en lille by, når man vil danne sig et alsidigt indtryk af 
landet. Det officielle præg er ikke så fremtrædende som i Berlin, hvor man får 
standardbehandling. I Weimar besøgte vi en ungdomsklub, hvor eleverne havde mu
lighed for at stifte nærmere bekendtskab med ca. 15 unge DDR-borgere. Der blev 
diskuteret og danset løs en hel aften. Vi var meget overraskede over deres åben
hed i diskussion af politiske emner. Efter vi kom hjem har vi modtaget stakke
vis af breve dernede fra, bl.a. fra lederen af klubben, der giver udtryk for, at 
det var en rar oplevelse for dem at møde kapitalister, som ikke "spiser sociali
ster og har en cruise missile i baglommen’’.
Et virksomhedsbesøg gik desværre i vasken.
Alt i alt en så positiv oplevelse at flere af eleverne vil til Weimar til sommer, 
evt. for at arbejde, hvis det er muligt.
Herefter 3 dage i Berlin-DDR hvor vi travede byen igennem, så bl.a. en bydel, 
hvor man istandsætter huse arkitektonisk meget smukt - det står i skærende kon
trast til det øvrige betonboligbyggeri, der skyder op overalt meget hurtigt p.g.a. 
ret presserende boligmangel (vores guide havde f.eks. været skilt I år, men boe
de stadig sammen med "sin kone", da ingen af dem kunne støve nogen bolig op).
Foredrag om uddannelsespolitiske spørgsmål og diskussion bagefter.
Jeg tror alle var enige om, at vi havde haft stort personligt udbytte af turen - 
ikke mindst fordi vi kom til en mindre by, hvor vi fik en tæt personlig kontakt 
hvilket giver et godt grundlag for diskussionerne. Den officielle facade falder 
bort - ikke mindst når de får fornemmelsen af, at vi kommer af interesse for de
res land og ikke som negative kritikere.

3aS G.C.
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FRA SKOLEÅRET

NYT LEGAT

LEKTOR H. SVENSSON OG HUSTRUS LEGAT TIL FORDEL FOR MARSELISBORG GYMNASIUM.

I 1915 dimitteredes 15 studenter fra Marselisborg, 8 sproglige og 7 matematike
re. En af dem hed Henry Svensson. Han kom fra et århusiansk håndværkerhjem, 
læste efter studentereksamen til cand.mag. ved Københavns Universitet i dansk, 
tysk og engelsk, blev derefter adjunkt først i Høng, derefter Rungsted og sene
re lektor ved Randers Statsskole, hvor han døde i 1972 uden at efterlade sig 
andre arvinger end sin ægtefælle.

Da hans hustru døde sidste år, fandt man ved testamentets åbning, at parret hav
de testamenteret sin store formue til henholdsvis Marselisborg - hans gamle 
skole - Københavns Universitet (legater til sprogstuderende), samt Randers 
Statsskole. Ægteparrets villa blev solgt, boet gjort op, og der blev udarbej
det en fundats for legatet. Den del, der tilfalder Marselisborg, er ikke min
dre end kr. 78.000, som er indsat på en særlig bankbog i Den Danske Bank. 
Det årlig rentebeløb er ca. kr. 6.000,-.

Legatet skal ifølge fundatsen administreres af lærerrådet. Efter aftale med 
Landsretssagfører Vester-Petersen, Randers, som er eksekutor for boet, udøves 
denne administrative opgave i praksis af det af lærerrådet nedsatte legatud
valg (dvs. Studievej lederne) + rektor og lærerrådsformand. De pågældende under
skrev den 20. dec. 1979 fundatsen.

Som legatmidler er til Marselisborg Gymnasium udlagt:
1) p antebrev i fast ejendom: kr. 108.100
2) o bligationer (Jyllands Kreditforening): kr. 55.000
hvoraf udbytte pr. 2/1 1980 er indbetalt til boet (i lighed med Randers Stats
skoles tilsvarende part).
Fundatsen har fået kongelig konfirmation pr. jan. 80 og der er udredet arveaf
gift og udgifter ved boets behandling.

Kapitalen er anbragt i Dan Danske Banks Forvaltningsafdeling. 
Legatkapitalen skal til enhver tid bevares ubeskåret.

UDDRAG AF FUNDATSEN: 

"Renterne skal uddeles een gang årligt til flittige og trængende elever ved Mar
selisborg Gymnasium". (NB. altså ikke noget med dimittender, studenter, ejhel- 
ler noget om karaktergennemsnit eller evt. familieskab med legatstifteren).
§ 3 "Legatets formål er at yde økonomisk støtte til flittige og trængende ele
ver ved Marselisborg Gymnasium".
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§ 4 "Legatets ansvarlige bestyrelse er lærerrådet".

§ 5 "Legatbestyrelsen foretager opslag om uddeling af legatportioner og fast
sætter disses størrelse. Legatet kan tildeles den samme elev flere gange".

"Spørgsmål om adgang til nydelse af legatets midler - - afgøres alene af legat
bestyrelsen, hvis beslutning dog kan indbringes for undervisningsministeriet".

§ 6 "Bestyrelsen fører protokol for legatet med trufne beslutninger om udde
ling af legatportioner. Legatets regnskabsår er skoleåret".

B. Møller-Madsen

LÆRERRÅDET

Lærerrådet har på andet år arbejdet med en kollektiv ledelsesform.
Formelt fungerede Niels Jørgen Vestergård som lærerrådsformand i efteråret og 
Niels-Ole Hørlyk i foråret. Samarbejdet har fungeret absolut tilfredsstillende 
og har betydet en aflastning af den enkelte, således at lærerrådsformandskabet 
ikke har været følt som en byrde oven i den daglige undervisning.

Af de mange større og mindre sager lærerrådet har beskæftiget sig med i det 
forløbne år, skal nævnes nogle få.

Lærerrådet afholdt en pædagogisk arbejdslørdag i efteråret med temaet: Forsøgs
undervisning i gymnasiet. Undervisningsinspektør Ib Fischer Hansen var gæst 
ved dette arrangement og gav et oplæg til diskussionen.

Atter i år har forsøgsundervisning været et centralt emne i lærerrådets debat
ter. Efter lærerrådets godkendelse har der været afholdt et vellykket forsøg 
med integration af et hold EFG'ere og en samfunds-matematisk 2g. Vore elever 
deltog i den praktiske undervisning på EFG, som til gengæld fulgte teoretiske 
timer her på skolen. Forløbet afsluttedes med en excursion til bilfabrikker i 
Sverige.

Lærerrådet har bl.a. godkendt et 2-årigt forsøg med fagintegration mellem gren
fagene på den naturfaglige gren i skoleåret 1980-82.

I efteråret var lærerrådet involveret i debatten omkring Gåsefarmen. Holdnin
gen var, at man ønskede at beholde hytten,men man erkendte, at de økonomiske 
problemer var store for forældreforeningen, så store at man måtte acceptere en 
afhænding af farmen.

I det forløbne år har vi for første gang afholdt vinterferie, ligesom lærerrå
det har vedtaget en gentagelse i skoleåret 80/81.

Niels-Ole Hørlyk
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SKOLENS DAGLIGE MØDETIDER

Fra starten på det nye skoleår 1980/81 er skolens mødetidspunkter 
følgende:

1. time kl. 8.15 - 9.00
2. time T kl. 9.05 - 9.50

3. time kl. 10.05 - 10.50
4. time kl. 11.00 - 11.45

spisefrikvarter

5. time kl. 12.15 - 13.00
6. time kl. 13.10 - 13.55
7. time I kl. 14.05 - 14.50
8. time kl. 15.00 - 15.45
9. time kl. 15.55 - 16.40

10. time kl. 16.50 - 17.35

Desuden vil 4. time om onsdagen være en hultime, dvs. at der ikke 
skemalægges undervisning i denne time, som istedet benyttes til af
holdelse af møder etc.

Da ovennævnte tidsplan ved redaktionens slutning ikke er endeligt 
vedtaget, vil der muligvis ske ændringer, som da vil blive meddelt 
hurtigst muligt.

UK

KLASSETAL OG ELEVTAL PR. 20. MARTS 1980

klasser mat. spr. elever mat. spr
GY 3g 5 3 2 125 75 50

2g 6 4 2 144 90 54
ig 5 3 2 126 76 50

HF 2h 3 67
Ih 3 68

22 530
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01-01

J.nr. 10-31.07/80
Den 1. februar 1980

Til
rektorerne for samtlige gymnasieskoler.

Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene.

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 
1973 med senere ændringer om eksamensordningen og karaktergivnin
gen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet §§ 7, 21 og 22 fast
sættes følgende bestemmelser:

A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et 
fag for en vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelser
ne for faget i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 
af 16. juni 1971 med senere ændringer om undervisningen i gymna
siet og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studenter
eksamen overholdes, skal undervisningen i den pågældende periode 
løbende evalueres, så elever og lærer får information om udbyttet 
af undervisning og arbejde. Metoder og midler til evaluering af 
den enkelte elevs og elevgruppes udbytte af undervisningen må af
tales mellem lærer og elever, således at man dels skaffer sig 
evalueringsresultater med henblik på den videre tilrettelæggelse 
af undervisningen og dels giver læreren mulighed for - for eksem
pel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver - at skaffe 
sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakter, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter 
lærerrådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til 
hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år el
ler har indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. 
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtryk
kes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karak
terskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens 
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anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnes
byrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis 
den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den for
udgående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første 
tids undervisning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke af
gives standpunktsbedømmelse inden 1. december. Umiddelbart før 
der afgives standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold i rela
tion til standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontak
ten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved for
ældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.

C. Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser (herunder 
manglende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervisnin
gen). Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at 
rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat 
at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. 
Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt 
underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der 
kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til 
eksamen ved skoleårets slutning.

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts 
drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der 
har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, 
at der for en af disse elever i et eller flere fag på grund af 
elevens forsømmelser vil være betænkelighed ved at tilmelde ele
ven til eksamen, skal rektor i henhold til § 7 i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordnin
gen m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse for
hold, og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen 
ved skoleårets slutning.

D. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens 
fag, hvori der ved studentereksamen gives årskarakter. Der af
holdes en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. 
Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige 
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen 
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skema
mæssige tilrettelæggelse foretages af rektor under hensyntagen 
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til elevers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direk
toratet.

E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at 
deltage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fort
sætte i næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de 
øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er 
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, drøfter læ
rerforsamlingen, hvilke råd der skal gives den pågældende elev. 
Rektor skal skriftligt over for eleven, eller, hvis denne er un
der 18 år, over for forældremyndighedens indehaver, referere det 
eller de standpunkter, der er kommet til udtryk under drøftelsen.

Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste klasse træffes af 
eleven eller, hvis denne er under 18 år, af forældremyndighedens 
indehaver.

F. Elever, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at del
tage i eksamen efter 3. gymnasieklasse kan ikke deltage i eksamen 
på normale vilkår. Direktoratet afgør om disse elever 
1. kan deltage i eksamen på særlige vilkår 
2. ikke kan deltage i eksamen.

En elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, får ikke års
karakterer, og skal til prøve i hele det læste pensum i samtlige 
fag, der afsluttes i 3. gymnasieklasse.

Eksamenskarakterer og overførte årskarakterer fra 1. og 2. gymna
sieklasse bevares ved eksamen.

Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige vilkår på egen 
skole med egne lærere som eksaminatorer, kan direktoratet efter 
rektors indstilling tildele eleven ret til at aflægge den mundt
lige del af eksamen på en af de skoler/kurser, der afholder eksa
men for privatister.
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G. Disse regler træder i kraft 1. februar 1980 og afløser reglerne 
i direktoratets "Cirkulære af 6. juni 1979 om evaluering og om med
delelser til hjemmene" , der hermed ophæves.

Ved vurderingen af, hvilke konsekvenser en elevs forsømmelser bør 
få med hensyn til indstillingen til eksamen, skal skolen tage hen
syn til baggrunden for forsømmelserne (sygdom, familieproblemer, 
økonomiske vanskeligheder m.v.) og til elevens bestræbelser for 
trods forsømmelser at være rimeligt forberedt.

P.D.V.

Elsebeth Brander 
undervisningsinspektør
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MARSELIS-STENEN

Den 23. februar 1980 var det præcis 300 år siden Marselisnavnet knyttedes til 
Århus og stedet her, idet den gamle hovedgård Havreballegård, som ejedes af 
Constantin Marselis, blev ophøjet til baroni under navnet Marselisborg. Om det
te har tidligere hollandsk konsul Poul Harris, Århus, skrevet en fængslende hi
storisk udredning, der udkom til dagen, og har tillige velvilligt bidraget til 
dette årsskrift med en kort orientering om Marselisslægten og stedet her.
Århus kommune markerede dagen ved at lade en mindesten afsløre på stedet i over
værelse af repræsentanter for bystyre og amt, universitet og medlemmer af Marse
lisslægten. Selve afsløringen af stenen foretoges af borgmester Orla Hyllested, 
der talte om Århus kommunes erhvervelse af Marselisborg Gods i 1896, og konsul 
Poul Harris, der redegjorde for Marselisslægten og Århus. Engelske, hollandske 
og danske efterkommere af Marselisslægten var til stede, og på deres vegne tak
kede lensbaron Erik Gyldenkrone-Rysensteen for denne mindesten, som et samlings
punkt i slægtens historie.
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Århus kommune var derefter vært ved en reception for de indbudte gæster i gymna
siets kantine. Som skolens repræsentant fortalte lektor Børge Møller-Madsen her 
gæsterne, at skolens hæderkronede elevforening stadig hedder MARSELIS, at der 
går ry af vore sædvanligvis festlige, men sjældent støjfri MARSELISSOLD'er, at 
skolens idrætslærere arrangerer Marselisborgløb, som for nogle tillige er for
træning til festugens store MARSELISLØB, som sidste år gennemførtes af 12.730 
deltagere, der alle undervejs passerer hotel MARSELIS og Marselisborg Slot. 
Møller-Madsen kunne desuden fremvise en gammel model af skolen i dens første år, 
før århundredskiftet, omgivet af billeder af gårdens bygninger, da de endnu hen
lå som landlig, lidt forfalden herregårdsidyl. Han sluttede med, hvad han kald
te "et par små enfoldige rimerier", hvori skolen og Marselisnavnet knyttedes sam
men:

At Constantin færdedes her med sin viv

og var med til at give gården liv, 
at skolen engang var et baroni, 
det ser vi måske ingen mening i. 
Men MARSELIS er navnet på skolens forening, 
det har for os både liv og mening, 
i den dejlige gamle allé af linde 
kan vi stadig skygge og skønhed finde, 
at skolen har navn efter slægten MARSELIS 
derom minder os stenen - idag og fremdelis!

MM

HAVREBALLEGAARD -

forløberen for Marselisborg Gymnasium
af Poul Harris.

Den nederlandske slægt MARSELIS placerede sig i 1600-tallet internationalt som 
tidstypiske bankiers og handelsfolk. Slægtens finanskraft skulle ved skæbnens 
tilskikkelse også komme danske konger som Christian d. 4. og Frederik d. 3. til 
nytte, bl.a. gennem "store leverancer af Pulver, Musketen og Ammonito" til den 
danske hær og flåde.
En kreds af inden- og udenlandske statskreditorer muliggjorde de meningsløse kri
ge - tabte krige, som i den epoke kulminerede med Karl Gustavkrigene 1657-60. 
Dermed havde Danmark for alvor bragt sig på randen af fuldstændig forarmelse. 
Befolkningen led nød og statskassen var tom.
Anstændigvis skulle de mange lånte penge tilbagebetales, men evnen hertil svare
de ikke helt til den gode vilje. Lavinen var kommet i skred og som vi husker, 
endte udviklingen med enevældens indførelse. Fantasifulde statsmænd var ved hån
den og for at nedbringe den tyngende statsgæld, tvang man faktisk statskredito
rerne - og blandt dem finder vi Marselis-slægten, som en af de største - til at 
overtage en masse tildels krigshærget jordegods, oven i købet til en højere pris 
end dets reelle værdi. Og her er det så, at HAVREBALLEGAARD kommer ind i bille
det. Den lå netop dér, hvor MARSELISBORG GYMNASIUM nu er placeret! Gården tjen
te fra o. 1200-tallet som de katolske århusbispers avlsgaard.
Reformationen i 1536 havde bl.a. til følge, at alle otte katolske bisper i Dan
mark blev fængslet. Deres store besiddelser af dansk jordegods konfiskeredes 
til fordel for Konge og stat. Havreballegaard finder vi derfor også i puljen. 
Gennem årene op til o. 1650 tjente gården som overnatningsmulighed for kongehu
sets medlemmer og navnlig som lensmandsbolig. Den udmærkede sig bestemt ikke 
"ved tårne og spir". De ældste beskrivelser af gården karakteriserer den vel nær
mest "som en spredt bebyggelse med et landsbyagtigt udseende".
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Gabriel Marselis den Yngre i Amsterdam fik i 1661 kgl. skøde bl.a. på Havrebal- 
legaard - et afdrag på sit store tilgodehavende hos Kongen. Gabriel døde imid
lertid i 1673 og hans yngste søn, CONSTANTIN MARSELIS, der på det tidspunkt 
tjente som kammerjunker på Københavns Slot, arvede Havreballegaard og andre går
de i området syd for Århus, bl.a. Stadsgaard, det senere CONSTANTINSBORG.
Den 23. februar 1680 blev CONSTANTIN Marselis baroniseret af Kong Christian d.5. 
og Havreballegaard blev samtidig ophøjet til baroni med navnet MARSELISBORG.
300 årsdagen for denne begivenhed - 23. februar 1980 - markerede Århus by ved at 
rejse en mindesten på Havreballegaards, nu Marselisborg Gymnasiums grundareal.
Som slægtsnavn eksisterede Marselisnavnet kun 19 år i Danmark, nemlig fra 1680 
til 1699. Dét år døde Constantin Marselis barnløs. Derfor uddøde slægtsnavnet 
med ham, men helt op til vore dage fortsatte navnet at bestå i Århus i topogra
fiske sammenhænge, Marselisborgskovene, Marselisborg Slot, Marselisborg Gymna
sium, Marselisborghallen, Hotel Marselis o.s.fr.
Ved godsernes overdragelse "som betaling af statsgæld" havde kongen meget forud
seende forbeholdt sig forkøbsret, resp. tilbagefaldspligt til Kronen for godser, 
der ikke kunne overgå til børn "som retmæssige arvinger". Constantins enke måt
te derfor afstå Marselisborg baroni, som kongen straks forlener til Ulrich Chr. 
Gyldenløve, der imidlertid også dør barnløs, hvorfor godset overgår til Frederik 
greve Danneskiold-Samsøe. Minsandten om ikke også han dør barnløs. Marselis
borg kommer dermed i geheimeråd Chr. Rud. Gersdorffs eje, der samtidig med over
tagelsen køber Viby Kirke.
Af pladshensyn skal vi ikke her fordybe os i de mange ejerskift frem til 1864. 
Hvad der derimod nok kunne interessere Marselianerne er, at Århus Kommune i 1896 
- primært for at tilfredsstille nødvendige byudvidelser sydpå - køber Marselis
borg godset af minister H.P. Ingerslev. To år senere udlejedes hovedbygningen 
til cand.theol. Olaf Gudme, der indrettede en kostskole, en "højere almenskole" 
på stedet, det som senere skulle blive MARSELISBORG GYMNASIUM. Skolen blev i 
1916 overtaget af Århus Kommune og er siden 1973 overgået til amtskommunalt re
gie .
Medens skolen disponerede over Havreballegaards gamle lave hovedbygning - og fra 
1904 over en nyopført bygning for selve undervisningen - førtes driften af avls
bygningerne videre af Århus Kommune. De hjemsøgtes i 1904, 1906 og 1909 af ilds
våde. Branden i 1909 var særlig voldsom. Den lagde de sidste rester af avls
bygningerne øde. Driften heraf blev indstillet, og i 1911 solgtes Havreballe
gaards hovedbygning og et par andre bygninger til nedrivning. Det frilagte are
al udlagdes til villagrunde. De sidste spor af Havreballegaard, baroniet Marse- 
lisborgs hovedsæde, var dermed udslettet.
På en 10 tdr. land stor grund, udmatrikuleret af Marselisborg godsets arealer, 
tidligere Havreballegaards markarealer, opførtes i årene 1899 - 1902 som en fol
kegave til daværende prins Christian og prinsesse Alexandrine, Marselisborg Slot.
Man vil forstå, at der knytter sig hundreder af års historiske tildragelser til 
det sted, de omgivelser, hvor Marselisborg Gymnasium nu virker. Historie er ik
ke alene en interessant hobby, men et livsvigtigt incitament for os mennesker, 
thi det er det, vi har bag os, der bringer os foran - eller sagt på en anden må
de: Ingen fremtid uden fortid!

Kilde: Poul Harris: Marselis-slægten, blade af dens historie.

o.s.fr
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SONNES FRISE PÅ MARSELISBORG GYMNASIUM

To store billedfelter sætter deres præg på den lyse festsal i Marselisborg Gym
nasium. Hvert af dem måler fem og en halv meter i længden, og det er ikke olie
farve, men kornet cementpuds, der dækker de store lærreder. Deres farveskala er 
enkel: den består af fire farver, sort, rødt, okkergult og hvidt. Felterne stam
mer fra Thorvaldsens Museum, på hvis mure mod Christiansborgs Slot de har siddet 
i mere end hundrede år; først i 1950erne blev de erstattet af kopier. Vejr og 
vind har virket på billederne, de er slidte og fint slørede, men de er blevet be
varede for eftertiden ved at blive trukket af museets ydermure, ligesom skindet 
af en frugt, og derefter at blive klæbet på lærred - en sindrig teknik, som er 
bragt til Danmark fra Italien.

Det var museets unge arkitekt, Michael Gottlieb Bindesbøll, der fik ideen til at 
dekorere huset med menneskefigurer i naturlig størrelse. Bindesbøll havde fået 
hvervet at bygge et museum for Thorvaldsens egne værker og for hans samlinger af 
kunst. Kongen - Frederik VI - havde skænket grunden ved kongeslottets side, den 
danske befolkning havde samlet ind til byggesummen, og billedhuggeren selv havde 
testamenteret museet sin formue, sine værker og sine samlinger af kunst.

Bindesbøll var en utraditionel arkitekt, og midt blandt de klassiske grå stenhu
se i Københavns midte opførte han en fantastisk og farverig museumsbygning, der 
blev åbnet i 1848 og med det samme havde tusinder af besøgende om dagen.

Thorvaldsen, der havde levet og arbejdet det meste af sit liv i sine store bil
ledhuggerateliers i Rom, var vendt hjem til Danmark i 1838 som en verdensberømt
hed, og han var en hovedperson i den danske guldalders kulturliv, som det folde
de sig ud i hovedstaden i disse år. Den gamle billedhugger så selv sit museum 
under tag og fandt det smukt: Museet det smiler, sagde han, se engang, det er li
gesom en Blomst!

Kunstneren, der tegnede frisen til museet, var Jørgen Sonne, en maler af samme 
generation som Bindesbøll. Han havde først skabt sig et speciale i bataillema- 
lerier - billeder af alle slags kampe og krige - og senere, efter en rejse til 
Italien, blev han optaget af scener fra det italienske folkeliv. Hans malertem
perament var blidt og uakademisk, men han greb den monumentale opgave an med stor 
sikkerhed og ro. Han tegnede først - i 1846 - skitser i lille format til frisens 
figurer. Nogle af de afbildede arbejdere og håndværkere stod model for ham i et 
af rummene i Thorvaldsens Museum. Unge medhjælpere forstørrede derefter hans 
skitse til hele frisen op i stort format, og den blev så malet, eller snarere: 
muret op, med et tyndt lag farvepuds på museets ydervægge. Frisen vakte opsigt, 
både beundring og forargelse; det sidste på grund af den unaturalistiske brug af 
farver - at luften for eksempel var sort. Dog hører farveholdningen alligevel 
til i en virkelig klassisk tradition, og går tilbage til antikke græske rødfi
gursvaser.
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Billedrækkens fortælling tager sit udgangspunkt på bygningens kortside ind mod 
Slotskirken, i den smalle "smøge" mellem kirke og museum. Her ses den kongelige 
fregat, der bragte Thorvaldsen og hans værker til København, gengivet med få og 
klare streger på muren. Om hjørnet ud mod kanalen begynder skildringen af den 
fyrstelige modtagelse, der blev Thorvaldsen til del, da han den 17. september 
1838 sejlede ind i Københavns havn og steg i land på Toldboden ved Langelinje. 
Først kommer båden, der er sejlet ham i møde, med arbejdere, studenter, musike
re, skuespillere, politikere og digtere. Hver gruppe er samlet i én båd, og 
Jørgen Sonne har givet en levende portrætskildring af hver eneste person.
Blandt digterne er H.C. Andersen, der svinger sin hat, i selskab med Oehlenschlä
ger, Hertz og Christian Winther, blandt skuespillerne fru Heiberg. Til sidst, i 
det største felt henne ved facaden, Thorvaldsen selv, der træder i land i sin ro
merske slængkappe, støttet af fregattens chef og modtaget af malere, billedhug
gere og arkitekter og af finansmanden Jonas Collin, der havde sin store andel i 
museets oprettelse. Flagene vajer, der bliver viftet med tørklæder, og en mand 
falder i vandet og hjælpes op igen.

Billedrækken på den anden side af museet, ind mod Slottet og Prins Jørgens gård, 
tager også sin begyndelse i feltet i smøgen. Kasser med Thorvaldsens arbejder 
eller kunstværker fra hans samlinger losses i land fra både og stilles på kajen. 
Mænd i arbejdsbluser og med bare fødder begynder at skubbe og trække store og 
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små skulpturer hen til museets indgang, nogle af dem bærer på marmorrelieffer 
eller buster, andre på græske vaser. De største skulpturer transporteres på bæ
rebøre eller rulles frem på runde træstokke, og en rytterstatue flyttes frem 
ved hjælp af en slæde. På museets trappe står husets arkitekt, M.G. Bindesbøll 
og tager imod.

På begge sider af huset skrider fortællingen frem i store sammenhængende rytmer, 
om figurerne samler sig rolige bølger, som guirlander ophængt omkring bygningen. 
Den forenklede tegnemåde og de få farver, som hver markerer luft, hud eller stof, 
er benyttet så suggestivt af kunstneren, at museet med sin frise endnu idag blus
ser af liv.

De to aftrukne felter, der nu er placeret i Marselisborg Gymnasiums festsal, har 
begge hørt til på siden ind mod slotskirken i smøgen. I billedet på festsalens 
endevæg sejles kasserne i land fra fregatten; to mænd ror og én stager. En 
frakkeklædt mand med vest og hat har anbragt sig på en af kasserne og noterer 
op; på en anden sidder en arbejder og holder om en stor græsk vase, der hører til 
Thorvaldsens samling af antik kunst. Vasen er en hankekrukke, en amfora, dekore
ret med en tohjulet vogn, hvis kusk stående styrer hestene.

I billedet på festsalens sidevæg haler en hest ved hjælp af tove en stor kasse 
op fra båden ad en skrå slidske, mens fire arbejdere skubber på. Til venstre 
står kusken med sin pisk og et par tilskuere til arbejdet; foran fisker to dren
ge uanfægtet, og på bolværket sidder endnu en dreng, der ser til. Til højre kon
trolleres, hvad der bæres i land, og en arbejder tumler med en kasse.

Sådanne legemsstore gengivelser af arbejdere var aldrig før set i Danmark. Nok 
havde Thorvaldsens lærer, maleren N.A. Abildgaard, i slutningen af det 18. år
hundrede udført store vægmalerier til Christiansborg Slot (som brændte i 1794) 
og her skildret dokarbejdere under arbejdet med at bygge skibe. Men de var kun 
små, grå skikkelser, der sled i baggrunden, mens kongen, Christian VI og hans 
mænd fylder forgrunden med deres sølvfarvede og højrøde pragtdragter og blå or
densbånd. Først Jørgen Sonne gengav i monumentalt format arbejdsklædte danske
re og det endda uden på en bygning midt i staden ved siden af kongens bolig. 
Personerne er deltagere i et stort offentligt skuespil, akkurat som menneskene 
i relieffrisen fra Parthenon, Grækenlands berømteste tempel.

1840’erne var et årti, der gav håb om politisk demokrati i Danmark, og det var 
ikke tilfældigt, at Bindesbøll og Sonne lod store klare billeder af arbejdere, 
kunstnere og intellektuelle slå kreds om museet, der var Københavns mest moder
ne stykke arkitektur. Museet selv var allerede en demokratisk institution ved 
sin åbning: i modsætning til andre kunstsamlinger lukkede det enhver besøgende 
ind uden at stille krav til påklædning eller social stilling.

Dyveke Helsted 
direktør for Thorvaldsens Museum
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LEGATER, PRÆMIER, STIPENDIER

Ved årsafslutningen 1979 fordeltes legaterne således:

OLE RØMERS MINDELEGAT, som uddeles af byrådet efter skolens ind
stilling (kr. 700): student Ørn Johnny Bergmann og student Birte 
Petersen.

CERESBRYGGERIERNES ÆRESPRÆMIE (kr. 500) : HF-dimittenderne Annette 
Dal og Torben Møller Jensen.

FORENINGEN NORDENS BOGGAVE tildeltes student Jacob Worm.

ALLIANCE FRANCAISE's boggave tildeltes Hanne Lystager 2p og Annette 
Lystager 3a - mor og datter.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER
BIBLIOTEKET

Biblioteket er et meget anvendt studieområde på skolen og fra at 
have været et udlånsbibliotek, overgik vi i 1977 til et brugs- og 
arbejdsbibliotek. Herefter anvendes biblioteksområdet til hånd
bogsbrug, lektielæsning og gruppearbejdsrum. Som følge af det æn
drede brugsmønster, indkøbes der nu kun faglitteratur efter ønsker 
fra fagene og eleverne, og bibliotekets midler er for 1980 ca. kr. 
18.000, som anvendes til indkøb af de nævnte bøger samt danske og 
udenlandske tidsskrifter.

Som nævnt er benyttelsen af biblioteket meget stor, og det ønsker 
vi naturligvis fortsat, men det skal ikke skjules, at der ofte er 
for meget uro og rod. Jeg vil derfor gerne henlede opmærksomheden 
på ordensreglerne - ingen rygning og spisning samt moderat stemme
føring, og at man stiller bøger på plads efter endt brug. Kun på 
denne måde bliver arbejdsmiljøet så rart, som de store lyse rum 
indbyder til.

J. Anker Jørgensen

MARSELIS

I skoleåret 1979-80 har elevforeningen Marselis afholdt 5 solder 
og regner med som i de forrige år, at arrangere et afslutningssold 
den 19. juni. Marselis er styret af et seniorat, som i øjeblikket 
består af følgende:
Ledende senior : Jesper Wulff 2u
Kasserer : Hanne Flodgaard Madsen 2u
Sekretær : Maria Pia Jensen 2u
Menige medlemmer : Lene Mikkelsen ly

Claus Wickmann ly 
Helle Vestergård ly

Evt. interesserede nye elever vil kunne få adgang til senioratet 
kort efter skoleårets begyndelse, øvrige interesserede dog først 
til den årlige generalforsamling, som ligger sidst i februar/marts.
Vores formål er primært at ryste folk sammen på tværs af klasser 
ved hjælp af forskellige fællesarrangementer.

Valget af musik er meget svært, da skolen næsten er opdelt i to 
lejre, hvad musik angår. Nogen vil helst høre de nyeste hits fra 
diskotek, mens andre hellere vil lytte til grupper som spiller 
folke- eller rytmisk musik, rock o.s.v.



35.

Solderne er blevet lidt for livlige de sidste par gange, hvilket 
har medført ødelæggelser på en del af skolens inventar. Hvis det
te ikke ændres ret kraftigt, vil gæster blive forment adgang til 
vores fremtidige arrangementer.

Fremover vil Marselis påskønne et mere socialt forhold fra de øv
rige elevers side, da vi ikke kun skal fungere som oprydningsper
sonale efter sold.

I øvrigt har Marselis haft et økonomisk godt år, da det ellers er 
svært med store arrangementer p.g.a. pladsforhold.

Hanne Flodgaard Madsen + Jesper Wulff 2u

SKOLE-BLAD

I det forløbne skoleår har der været oprettet et skoleblad på gym
nasiet. Efter mange vanvittige læserforslag, endte bladet med at 
hedde "Fri Information", som redaktionen fandt var det bedste af de 
indleverede forslag.
Fri Information er udkommet med 6 numre, som har indeholdt lidt af 
hvert fra skolens dagligdag. Redigeringen er blevet foretaget af 
en åben redaktions-gruppe under elevrådet.
Rent økonomisk har det kun kunnet løbe rundt p.g.a. tilskud fra FU 
(Fællesudvalget). Man kan næppe sige at prisen pr. nummer på 2,- 
kroner er urimeligt høj, men alligevel bliver der ikke udsolgt, selv
om der kun trykkes 300 eksemplarer. På baggrund af at skolen pr. 
25/8-79 havde 563 immatrikulerede elever (+ ca. 50 lærere) kan det 
jo nok give stof til eftertanke, men under alle omstændigheder me
ner jeg, at ideen med et skoleblad er så god, at den bør fasthol
des.

p.r.v.
Ole Michael Strange 3zS

SKOLERÅDET

Skolerådet har i dette skoleår haft fru Anni Mathiasen (forældrerepræsentant) 
som formand og Tom Roi (elevrepræsentant 2p) som næstformand. De øvrige medlem
mer var amtsrådsmedlem Knud Kildsgaard, rektor Jens Aggebo, adj . Kirsten Hermann, 
Gitte Mathiasen (3a), fru Maja Olsen (repræsentant for TAP'erne), samt lærerråds
formand Niels Ole Hørlyk. Pr. 12. april har fru Anni Mathiasen af tidsmæssige 
grunde set sig nødsaget til at trække sig tilbage fra skolerådsarbejdet og supple
anten, fængselsbetjent Finn Pedersen er indtrådt i hendes sted.
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AF SKOLENS DAGBOG

Idrætslærerne arrangerer Marselisborgløb for elever og lærere onsdag den 29. au
gust. En af Århusidrættens veteraner, pensioneret lektor Gerhard Muller, Århus 
Katedralskole, starter løbet.
Der afholdes U-landsudstilling med salg af kunsthåndværk i fællesauditoriet den 
1.-2. september.
Det grønlandske TUKAK-teater optræder med trommedans og andre mimiske udtryksfor
mer i fællesauditoriet den 5. september.
Gymnasiernes Vandreudstilling besøger skolen i september - oktober med en ophæng
ning af malerier og grafik af Poul Agger.
Ulla Jørgensen 2b og Søren Raundahl Andersen 2x deltager 14.-26. oktober i en ud
vekslingsrejse til Milano, arrangeret af Århus amtskommune.
10 franskstuderende fra Århus Universitet følger franskundervisningen i ugen 
12.-16. november.
Ved regionsstævnet i badminton den 14. november vinder Marselisborg med 6 points 
over holdene fra Mulernes Legatskole, Århus Statsgymnasium og Middelfart Gymnasi
um.
Mandag den 12. november afholder lærerne pædagogisk aften, hvor amtsskoledirektør 
Herluf Rasmussen lægger op til en drøftelse af de 16-19 åriges uddannelsessitua
tion.
Forældreforeningens medlemmer orienteres om samfundsfag og historie i gymnasiesko
len idag - mål og metoder, ved et aftenarrangement mandag den 19. november.
Arrangører: skolens lærere i samfundsfag og historie.

21. december juleafslutning med broget underholdning og mange medvirkende som re
sultat af den foregående studieuge.
I løbet af februar ophænges to aftrukne felter af Sonnes berømte frise fra Thor
valdsens Museum i Fællesauditoriet.
Den 23. februar afslører Århus kommune en mindesten for 300 års dagen for Marse- 
lisborgnavnets tilknytning til dette sted.
Ved håndboldstævnet den 20. februar mellem Bjerringbro Gymnasium, Randers Amtsgym
nasium, Rosborg Gymnasium og Marselisborg vinder Randers finalen over Marselis
borg med 18-16.
Skolefesten finder sted den 8. marts.
24. marts afholdes grenvalgsorienteringsmøde for lg-elever og forældre.
Samme dag har vi besøg af den uruguayanske folkesanger Daniel Viglietti, der syn
ger og underholder for hele skolen.
Skolen får den 10. april besøg af Tony Bailey, reader in education University of 
Sussex, med henblik på et samarbejde mellem skolen og comprehensive schools i 
Brighton-området.
Den 23. april opfører gymnasiernes fælleskor Kor- og orkesterværket Pernille og 
Henrik med musik af Fuzzy og tekst af Jesper Jensen.
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SKOLEFESTEN

Marselisborg Gymnasiums årlige skolefest løb af stabelen den 8. 
marts 1980. Det må vel være rimeligt at skrive, at skolefesten 
traditionen tro fandt sted på skolen, eftersom det i år var 4. år 
i træk, vi holdt festen "hjemme", og ikke, som tidligere, "ude i 
byen".

Festudvalget var af den opfattelse, at festen på een eller anden 
måde skulle knytte an til den 8. marts - Kvindernes Internationale 
Kampdag.- På trods af nogen skepsis fra forskellige sider, blev 
dette da også tilfældet. Til anledningen havde Ole Tingsted Peder
sen skrevet et skuespil: "Spil en Kønsrolle" - som altså samme af
ten havde urpremiere! Elever og lærere fra skolen havde i ugerne 
op til festen slidt bravt i det med at få både det tekniske og det 
sceniske til at klappe, og at dømme efter publikums reaktion da 
sidste replik var faldet, vil jeg mene, at føromtalte skepsis var 
gjort totalt til skamme.

I nogle klasseværelser kunne man efter forestillingen stifte be
kendtskab med forskellige udstillinger og film, der fortalte om 
kvindebevægelsen, men her var der tilsyneladende ikke den store in
teresse.

Det var der til gengæld for musikken. Egentlig skulle "SHIT OG 
CHANEL" have spillet, men da dette ikke kunne lade sig gøre, blev 
det i stedet den århusianske gruppe "LUNA" og Marselisborgs egne 
"ELEVATORDRENGENE". Der var virkelig knald på i Fællesauditoriet, 
og jeg har en lumsk mistanke om, at "ELEVATORDRENGENE" tog de fle
ste kegler hjem.

Tidens moderne discorytmer strømmede ud af lokale 1.25 den ganske 
aften, og med Hannes og Holgers frikadeller i maven, trætte, men 
veltilpasse, sluttede vi festen ved 1-tiden.

Jørgen Frandsen
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U-LANDSUDSTILLINGEN FESTUGEN 1979

I tilknytning til U-landsfonden af 1962 havde vi også i 1979 en velbesøgt salgs
udstilling i forbindelse med festugen. Der blev solgt varer for små 10.000 kr., 
der alle på den ene eller anden måde kommer projekter i udviklingslandene til 
gode. Det beløb, vi selv kunne disponere over, gik som de foregående år til et 
sundhedscenter i det nord-vestlige Kenya (Lowarengak), og vi har som tak modtaget 
et længere brev derfra med beskrivelse af stedets mange aktiviteter.

Sidste sommer deltog Rübner-Jørgensen og jeg i en rejse til Kenya, arrangeret af 
U-landsfonden, og selv om vi ikke nåede op til det fjerne Lowarengak, fik vi et 
alsidigt indtryk af tilstandene i land og by og af Fondens aktiviteter. Vi blev 
bestyrket i, at der i høj grad er brug for hjælp, og ikke mindst blev vi overbe
vist om, at hjælpen virkelig er hjælp til selvhjælp, at den når ud til nogen af 
dem, der mest trænger til støtte, og at den har et præg, der svarer til de loka
le behov. Vi så projekter af mange arter, bl.a. småværksteder, skoler til oplæ
ring i elementært håndværk, dyrkningsforsøg, børneinstitutioner, sundhedsklinik
ker og projekter angående vandforsyning.

Der er altså, hvad ingen vel kan være i tvivl om, stadig brug for støtte både i 
Kenya og i utallige andre lande, og vi håber, at vi igen i 1980 gennem en indsats 
fra elever og lærere og købelyst også hos forældre og gæster udefra, vil være i 
stand til at yde vore beskedne bidrag.

Hvis nogen skulle have mod på at sætte andre aktiviteter eller indsamlinger i 
gang, vil det naturligvis være meget velkomment.

Grethe Drud
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FORÆLDREFORENINGEN

Forældreforeningen samler gymnasiets forældrekreds til arrangemen
ter omkring skolens arbejde og har som formål at være en støttefor
ening for skolens aktiviteter og at holde forældrene orienterede 
om skolens fag og arbejdsformer. Den har gennem en årrække drevet 
skolens lejrhytte, først den navnkundige Marselishytte på Mols og 
de sidste tre år "Gåsefarmen" ved Mossø. Navnlig de sidste år har 
dette været en økonomisk byrde, der langt oversteg, hvad skolens 
forældrékreds kunne magte, og man har følt, at det er gået urime
ligt hårdt ud over andre af de opgaver, forældrekredsen gerne ville 
være med til at løse: støtte til studierejser, lejrskoleophold og 
ekskursioner, fællesarrangementer og andet. Et blik på omstående 
regnskab kan anskueliggøre, hvor hårdt trængt økonomien er.

Man har derfor prøvet på at undersøge andre muligheder for hyttens 
drift, f.eks. at få amtet til at overtage hytten og driften af den 
til gavn for alle amtets gymnasier, men hidtil forgæves. Et ende
ligt afslag fra amtets undervisnings- og kulturudvalg blev afgivet 
den 18. marts. Vi ved, at de af skolens elever, der har oplevet et 
ophold på "Gåsefarmen" har haft en af deres skoletids gode oplevel
ser, og det er med blødende hjerte, men udfra en realistisk vurde
ring, at vi har måttet udbyde "Gåsefarmen" til salg, helst inden 
en truende tvangsauktion nærmer sig.

Vi håber, at skolens elever vil kunne skaffe sig lejrskolemulighe
der på anden måde end ved at være gæster i "vores egen hytte", og 
vil gerne medvirke hertil.

Forældreforeningens bestyrelse består efter generalforsamlingen i 
oktober 1979 af
bogtrykker Mogens Seiersen (formand) 
professor Ole Borre (næstformand) 
advokat Birte Krag Jespersen (kasserer) 
bygningsingeniør Hans E. Mumm (hyttefar) 
lektor Børge Møller-Madsen (lærernes repræsentant) 
rektor Jens Aggebo 
lærerrådsformanden Niels Jørgen Vestergaard/Jens-Ole Hørlyk

Mogens Seiersen 
formand
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DRIFTSREGNSKAB FOR "GÅSEFARMEN" 
FOR PERIODEN 1/9-78 - 31/8-79

INDTÆGTER
Lejeindtægter .................................................. 22.180,07
Skolens brug af Gåsefarmen ..................................... 635,00
Indsamlinger o.l................................................ 11.556,10
Overført fra forældreforeningen ................................ 11.517,83

UDGIFTER
Prioritetsrenter ................................. 12.122,80
Rente + prov. kassekredit
Sparekassen ......................................
Omk. v. forhøjelse ...............................
Ejendomsskat .....................................
Forsikringer .....................................

8.657,79
294,00

1.867,19
779,75

Varme ............................................ 6.304,64
El ............................................... 1.780,85
Rep. og vedligehold .............................. 15.143,03
Ildslukker ....................................... 228,48
Tlf.................................. 1.566,80
? møntboks .......................... 747,50 819,30
Tilbagebetaling
Jagtleje ......................................... 100,00
t tilgodehavende pr. 1/9-78 .....................   4- 2.428,83

45.889,00 45.889,00

DRIFTSREGNSKAB FOR FORÆLDREFORENINGEN 
FOR PERIODEN 1/9 1978-31/8 1979

INDTÆGTER
Kontingent ..................................................... 14.505,00
Rente af giro- og checkkonto ................................... 91,02

UDGIFTER
Porto + gebyr .................................... 1.681,25
Møder med forældre ............................... 775,50
Abonnement "Gymnasieskolen” ...................... 217,45
Regnskabsbog ..................................... 14,50
Overført til "Gåsefarmen" ........................ 11.517,83
Gæld pr. 31/8 1979 ............................... 4.380,62
Underskud overført fra kapitalkonto .............. 3.991,13

14.596,02 14,596,02
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STATUS PR. 31/8 - 1979

AKTIVER
Indlån ..................   1,00
Kassebeholdning ................................................ 0,00
Checkkonto ..................................................... 0,00
Postgiro ....................................................... 1,284,14
Ejd. "Gåsefarmen", matr. nr. 14m m.fl. 
Dørup by, Voerladegård sogn, 
købesum ialt ................................................... 391.692,74
(vurderet til kr. 300.000 ved 
16. aim. vurdering)

PASSIVER
Prioritetsgæld ................................... 140.740,74
Kassekredit Sparekassen max. 54.000 .............. 64.828,88
Gæld pr. 31/8 1979 ............................... 4.380,62

KAPITALKONTO 
Egenkapital 1/9 1978 ..............
Underskud overført 
fra driftsregnskab ................

187.018,77

3.991,13 183.027,64 __________

392.977,88 392.977,88
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FERIER OG FRIDAGE
1980
Sommerferie : mandag den 23. juni til fredag den 8. august
Efterårsferie : mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober
Juleferie : tirsdag den 23. december til fredag den 2. januar
1981
Påskeferie : mandag den 13. april til tirsdag den 21. april
Grundlovsdag : fredag den 5. juni
Sommerferie : mandag den 22. juni til fredag den 7. august
Der tages forbehold for ændringer i ovennævnte ferieplan, idet der 
overvejes indført en vinterferie. I givet fald vil denne blive pla
ceret 23.-27. februar, og 5 dage af ovennævnte andre ferier må da 
inddrages som arbejdsdage.

EKSAMINER OG ÅRSPRØVER

Eksaminer 1980 er af direktoratet for gymnasieskolerne og HF fastsat 
således:
Skriftlig eksamen HF 5.-22. maj
Skriftlig studentereksamen 12.-19. maj
Mundtlig eksamen HF 19. maj - 18. juni
Mundtlig studentereksamen 27. maj - 18. juni
Skolens skriftlige årsprøver vil finde sted 22.-28. maj

ÅRSAF SLUTNINGEN 

finder sted fredag den 20. juni kl. 10.00 i Marselisborghallen. 
Forældre og andre, der er interesseret i skolens arbejde, indbydes 
hermed til at komme til stede.

DET NYE SKOLEÅR 

begynder mandag den 11. august.
Kl. 9.00 møder 3g, 2g og 2h
Kl. 10.00 møder Ig og Ih

Århus, den 1. maj 1980 Jens Aggebo
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