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Schola Cathedralis Alaburgensis
2. september 1537 udsendtes kirkeordinansen. Heri bestemmes: 
Udi hver Købstad skal være en Latine Skole. 26. august 1540 
nævnes skolen første gang. 1553 bliver Aalborg stiftsby, og 21. juli 
1554 overdrog kong Christian III østfløjen i Helligåndsklostrets 
sydlige gård (brødregården) til skolen, der forblev her i næsten 300 
år. 1848 flyttedes den til Jomfru Ane Gade (nuværende nr. 14) og 
1889 til bygningen i Saxogade, nu Set. Jørgens Gade nr. 5.

Stiftamtmand og biskop udgør skolens eforat; domprovst og 
rektor dens forstanderskab.

AALBORG KATEDRALSKOLE,
Set. Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg.
Tlf. 08 - 13 57 66 (indtil ca. 1. juli 1 978 tlf. 08 - 13 59 89).
Postgiro nr. 6 41 64 70.
Skolenr. 851 060.
Træffetid: kontoret åbent 8-14, rektor træffes 12,10-13,00.

Efter sommerferien starter skolen påny mandag den 7. august 
1978.

Årsskriftets redaktionsudvalg: Susanne Birkemose Andersen, 
2.HFp, adjunkt Claus Andresen, adjunkt Karen Bonde Eriksen, 
rektor Henning Spure Nielsen, Ejnar Bo Pedersen, 2.bS, adjunkt 
Preben Sørensen. Udvalget sluttede sit arbejde ultimo maj 1978.

Omslagets forside og fotomontagen på midtersiderne er udført af 
henholdsvis Christian Koch Jørgensen, 2,HFq, og Otto Schütt, 
I.HFr. Omslagets bagside viser skolens segl.



Om årsskriftet
Disse linier skrives i forventning om, at skolens årsskrift denne gang 
- og formentlig fremover - vil foreligge trykt forud for skoleårets 
afslutning, og at skolen således vil kunne præsentere sig over for 
direkte og indirekte engagerede, venner og bekendte i forbindelse 
med translokationen.

På baggrund af drøftelser i bl. a. lærerråd og samarbejdsudvalg 
har der på skolen været enighed om at give årsskriftet en ændret 
placering inden for rammerne af den samlede formidling af oplys
ninger vedrørende skolen til elever og forældre. Årsskriftet vil her 
blive suppleret løbende skoleåret igennem ved hjælp af fotokopieret 
materiale i form af introduktionsavis, matrikel m.v. Vi mener ad 
denne vej at opnå en bedre og mere præcis orientering af betydning 
for det daglige arbejde på skolen, og samtidig er det vort håb, at vi 
med et årsskrift af ændret tilsnit og indhold fortsat vil være i stand 
til at fortælle skolens venner og andre interesserede noget om livet 
i og omkring skolen i Set. Jørgens Gade.

Med Aalborg Katedralskoles årsskrift 1978 kan jeg således byde 
velkommen til translokation i Nordjyllands Kunstmuseum, sige 
tillykke til årets HF'ere og studenter - og sluttelig lade alle vore nye 
elever- HF'ere og gymnasieelever-forstå, at vi glæder os til at se jer 
på skolen, så snart sommerferien er slut.
Aalborg, den 1. juni 1978. Henning Spure Nielsen.



Kronikken
Nedenstående bringes det sejrende bidrag til den kronikkonkurrence, 
årsskriftudvalget udskrev i foråret 1978. Udvalget modtog seks tekster 
til bedømmelse - og som det skulle vise sig, da anonymiteten blev 
hævet, var samtlige bidrag skrevet af elever; lærerne og personalet på 
skolen i øvrigt var også indbudt til at deltage i konkurrencen, men 
valpladsen blev altså overladt til eleverne.

Niels Johan Geil vil fra »Fonden« modtage kr. 200,00 for sin indsats, 
mens Christian Koch Jørgensen fra 2.HFq belønnes med en bog for en 
kronik med titlen «Hans og Grethe - eller: Det skulle være så lige, og så 
er det faktisk skævt«.
De nyrealistiske børne- og 
ungdomsbøger som litteraturretning
At den danske forfatter Bent Haller i 1976 vandt Borgens Konkur
rence med sin ungdomsbog »Katamaranen« gik i første omgang 
offentligheden forbi. Enkelte udtalte, at andre af de indsendte bidrag 
havde været prisen mere værdig; men først da Statens Kunstfond 
tildelte Bent Haller et sekscifret beløb, kom der for alvor røre i den 
hjemlige andedam.

Rindalismen genopstod. Kunstfondets beslutning udløste en 
voldsom avisdebat, der ret hurtigt, som Kunstfonddebatten af 1965, 
hvor man hovedsageligt diskuterede Rifbjergs flødefarvede sports
vogn, mistede sin saglighed.

Da Bent Haller udsendte sin anden ungdomsroman »Sabotage«, 
gik bølgerne for alvor højt i debatten om denne oprørske forfatter 
Bent Haller, der ønskede terror anvendt i kampen mod det 
bestående samfund (I). En vis borgmester forlangte endog disse 
samfundsnedbrydende bøger fjernet fra vore biblioteker. Der gik 
således politik i sagen. Den debat, der kunne have ført til en tiltrængt 
- og forhåbentlig frugtbar - diskussion af den ændring, der i de 
seneste år er sket inden for børne- og ungdomslitteraturen, kørte 
fuldstændig af sporet.

Med forfattere som Anders Bodelsen og Christian Kampmann fik 
Danmark som bekendt en nyrealistisk litteraturretning i slutningen 
af 60'erne. Retningen fik også betydning inden for ungdomslittera
turen, hvor en lang række af mere eller mindre realistiske ungdoms
bøger fuldstændigt afløste de hidtil altdominerende detektivro
maner og indianerbøger. Det er denne gruppe af nyrealistiske 
ungdomsbøger, jeg har sat mig for at belyse i det følgende.

Hans Hansen har på det seneste vundet stor popularitet for sine 
meget »uskyldige« - nok realistiske, men alligevel meget roma- 
bladsagtige ungdomsbøger »Vil du se min smukke navle ... « (Høst 
og Søn, 1976) og »Elsk mig langsomt« (Høst og Søn, 1977). 
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Bøgerne beskriver pubertetens første seksuelle erfaringer. Sproget 
er sobert og handlingen smuk og fuld af menneskelige følelser. Som 
Anders Bodelsen ofte er blevet det, kan Hans Hansen imidlertid 
kritiseres for at blive inden for sine småborgerlige hovedpersoners 
horisont. Samme kritik kan rettes mod Gyldendals Ung-i-dag-serie, 
der som helhed er ret samfundsbevarende.

Borgens ungdomsbøger, derimod, udtrykker en klar og affattet 
kritik til det samfund vi lever i. Udvalget spænder fra Inge Krogs 
temmelig banale »Hjemmefra« (Borgen, 1974) om den 16-årige 
Christian, der med hjælp fra BRIS (Børns Rettigheder i Samfundet) 
flygter fra sit beskyttede forstadskvarter (bogens holdning fremgår i 
øvrigt klart af det indledende citat fra BRIS-bladet:»Vi vil støtte de 
unge i at flytte hjemmefra, ikke forat manipulere med dem, men forat 
støtte dem i at blive og være mennesker«) over Per Holm Knudsens 
»Conni og bolighajen« (Borgen, 1974) til Bent Hallers omtalte bøger 
og nu senest Hugo Hørlyck Karlsens »I storbyens gader«.

Ved siden af »Conni og bolighajen« bliver »Hjemmefra« til det rene 
barnemad. Vi møder her den 13-årige (!) politisk bevidstgjorte Conni 
og hendes forældre, der synes Conni bør have et pessar, så hun kan 
gå i seng med sin 15-årige fyr uden risiko. Faderen er i øvrigt fyret 
tillidsmand (genansættes i bogens slutning på grund af landsom
fattende sympatistrejker) og medlem af SF - moderen er aktiv inden 
for DKP. Bagest i bogen findes en ordliste, hvor man kan finde 
adresserne på de nævnte partier samt på VS og MLE. Herudover 
giver listen forklaring på en lang række seksuelle og politiske 
forhold lige fra »Kilderen« og »Orgasme« til »Chile« og »EF«. 
(Sidstnævnte har ifølge ordlisten det formål »at gøre disse 9 lande 
endnu rigere på bekostning af de fattige ulande«). Hvad angår selve 
handlingen i bogen slipper den i titlen nævnte bolighaj lovligt fra sine 
voldsomme huslejestigninger og kæmpetyverier, fordi han er en af 
»de store«. Det kan således synes tilfældigt, at netop Bent Haller 
skulle blive til offer for offentlighedens skarpe kritik. Politisk set er 
hans bøger ikke så tendentiøse som for eksempel »Conni og 
bolighajen«. Heller ikke med de voldelige episoder adskiller bøgerne 
sig væsentligt fra andre bøger. Som eksempel kan nævnes den 
prisbelønnede forfatter Bjarne B. Reuters »Zappa« (Branner og 
Koch, 1977) for ikke at tale om den lange række af krigs- og 
indianerbøger, der tidligere har haft de unges store interesse. De få 
seksuelle episoder, der forekommer i Hallers bøger overgås langt af 
samtlige de ovennævnte bøger (»Hjemmefra« dog undtaget), så 
hvad der må have forarget befolkningen så voldsomt må være 
Hallers brug af de unges meget hårde sprog. Sproget er ret vulgært 
og tilsvarende findes ikke i andre ungdomsbøger, men det er det 
sprog, de unge taler, og ved at bruge det vil man formentlig åbne 
litteraturen for en stor skare af unge, der hidtil har vendt litteraturen 
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ryggen, fordi den var dem for fremmed. Hvorvidt det var rimeligt, at 
lade »Katamaranen« vinde Borgens Konkurrence, må blive et 
åbentstående spørgsmål. Af de øvrige konkurrencebidrag er 
mindst to senere udkommet. Martin Elmers »Du kan ikke flygte« 
(Forum, 1977) har mange kvaliteter som ungdomsbog. Bogen 
handler om den 15-årige homofile Lars og hans forhold til den tre år 
yngre René. Milieuet på Nørrebro er godt beskrevet - bogen er som 
»Katamaranen«-hårdlog deprimerende-og desværre meget realistisk

Realistisk er også det tredie konkurrencebidrag, Bodil Breds- 
dorffs »Det hele er lige begyndt« (Borgen, 1977); men det er en 
anden form for realisme. Den foregår i et noget andet milieu og må 
ved siden af »Katamaranen« og »Du kan ikke flygte« betragtes som 
den rene søndagsidyl. Det er en fængslende historie om en pige, der 
skal konfirmeres, fordi hendes forældre ønsker det. Det er en bog om 
forældres manipulationsevne, ikke sort/hvid-skildret som »Hjem
mefra«, men varm og betagende - og først og fremmest: realistisk.

Det interessante ved hele denne gruppe af ungdomsbøger er det 
normbrud, de fører med sig. Ungdomslitteraturen har i stor grad 
tidligere været underlagt de borgerlige konventioner. De unge bliver 
gjort opmærksomme på de problemer, der er i deres samfund. De 
lærer, at det ikke er naturligt, at faderen går på arbejde og moderen 
vasker op (et utal af ældre ungdomsbøger har fundet dette forhold 
fuldstændig naturligt) og at politiet ikke altid er hver mands bedste 
ven. Som noget af det mest autoritets- og samfundsbevarende, der 
eksisterer på vore biblioteker, kan nævnes de famøse Jan-bøger 
(flere forskellige forlag).

Også menneskets seksuelle drifter bliver nu beskrevet med 
naturlighed. Såvel »Conni og bolighajen« som »I storbyens gader« 
bringer udførlige referater af hele samlejer, og i de fleste af de 
nævnte bøger beskrives masturbation som noget helt naturligt.

Positivt er det, om dette må være med til at ophæve de tabuer, der 
hidtil har omgivet disse emner, men desværre betyder det, at 
ungdomslitteraturen hopper med på det potensræs, vi møder overalt 
i samfundet.

Ungdomslitteraturen rummer, som det måtte fremgå, mange 
interessante aspekter. Debatten omkring »Katamaranen« blev 
desværre afsporet. Resultatet blev blot, at endnu flere købte bogen - 
formentlig var den aldrig rigtig blevet solgt, hvis ikke avisdebatterne 
havde givet den gratis reklame - og den generelle diskussion af de 
nyrealistiske ungdomsbøger som litteraturretning udeblev.

Var det ikke på tide, at forældre begyndte at sætte sig ind i, hvad 
deres børn læser? Ikke for at forbyde dem at læse nyere bøger 
(tværtimod) - men for at kunne sætte sig ned og diskutere dem 
sammen med dem. Kun som debatbøger vil man få fuldt udbytte af 
disse meget interessante nyrealistiske børne- og ungdomsbøger.

Niels Johan Geil, 3.bN.
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Fundamentet
Skolens grundlag
Aalborg Katedralskole er et statsgymnasium, hvortil der siden 
1973 har været knyttet et to-årigt kursus til Højere Forberedelses
eksamen.

Som de øvrige statsskoler og hertil knyttede HF-kurser henhører 
skolen i pædagogisk-administrativ henseende under Direktoratet 
for gymnasieskolerne og HF og for så vidt angår bygningsmæssige 
og lignende forhold under Byggedirektoratet; for begge direktorater 
gælder, at de udgør administrative enheder i det samlede under
visningsministerium.

I sine daglige funktioner er skolen omgivet af vidtfavnende 
regelsæt, som i mangt og meget er afgørende for, hvad der sker i 
dagens, ugens og årets løb. Det drejer sig om love - først og 
fremmest »Lov om gymnasieskoler og studenterkursus« (med 
seneste ændringer af 8. juni 1977- bekendtgørelse nr. 370 af 28. 
juni 1977) samt »Lov om højere forberedelseseksamen« (med 
seneste ændringer af 26. april 1973 - bek. nr. 263 af 11. maj 1973) 
- det drejer sig om bekendtgørelser, om cirkulærer, om skrivelser 
og om meddelelser.

Af størst betydning for dagligdagen i gymnasium og på HF er 
givetvis de to bekendtgørelser, som i tilknytning til de to nævnte 
love detaljeret oplyser om, hvad det i undervisningsmæssig og 
eksamensmæssig sammenhæng vil sige at være lærer og elev i 
gymnasiet eller på HF. Det drejer sig om henholdsvis »Bekendt
gørelse nr. 229 af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen 
og om undervisning m.v. på kursus til højere forberedelseseksa
men« samt om »Bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om 
undervisning i gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensop
givelserne til studentereksamen«. Her kan f. eks. læses, at faget 
tysk kan vælges som tilvalgsfag på HF, og at tysk læst som til
valgsfag så omfatter 5 ugentlige timer i hvert af kursets to sidste 
semestre, det 3. og det 4. At tysk i 1. og 2. semester optræder på 
HF'ernes skema med 3 timer som obligatorisk fag, fremgår 
ligeledes af HF-bekendtgørelsen, som regulativet hedder i daglig 
tale. Tilsvarende kan gymnasieeleven ved læsning af sin bekendt
gørelse konstatere, at tysk for den nysproglige er på skemaet alle 3 
år med ugentlige frekvenser på henholdsvis 3, 3 og 5 - mens 
matematikeren uanset gren helt kan undgå tysk.

Bekendtgørelserne beskæftiger sig med sådanne ting - og 
meget andet. Læser f. eks. HF'eren sin § 6 og gymnasieeleven sin § 
25, vil det således kunne fastslås, at elevindflydelse på arbejdets 
planlægning også er omfattet af bekendtgørelsernes bestemmel
ser.
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Elevråd og lærerråd samt samarbejdsudvalg er på lignende måde 
omfattet af generelle bestemmelser. Bekendtgørelse nr. 587 af 23. 
december 1969 har gennem nu snart en halv snes år været et 
vigtigt instrument for læreres og elevers medindflydelse - og er det 
fortsat.

Et er at være der - som gymnasie- eller HF-elev at fungere inden 
for gymnasieskolens fysiske og pædagogisk-administrative ram
mer - noget andet er, hvordan kommer man der, efter hvilke regler 
finder optagelse på HF og gymnasium sted?

HF adskiller sig fra gymnasiet bl. a. derved, at HF kun henter en 
del af sin elevmasse fra folkeskolen; de »blå« ansøgere til HF - 
betegnelsen stammer fra ansøgningsskemaets farve - kommer i 
modsætning til de »gule« ikke direkte fra folkeskolen, men med 
forudsætninger af næsten enhver tænkelig art. For de »blå« 
såvel som for de »gule« skal en række betingelser dog være op
fyldt, for at optagelse på kursus kan finde sted - og tilsvarende 
gælder gymnasiet.

For optagelsesbetingelserne er der for gymnasiets vedkom
mende redegjort i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 13. 
december 1977, mens tilsvarende regler for HF er meddelt i 
skrivelse fra Direktoratet for gymnasieskolerne og HF af 21. 
december 1977. Nogen detaljeret redegørelse er der ikke plads for 
her, men det kan slås fast, at for gymnasiets vedkommende rettes 
henvendelse om optagelse gennem afleverende skole til det 
pågældende amts kontaktudvalg, som så overlader selve opta
gelsesproceduren til et til formålet nedsat optagelsesudvalg be
stående af lærere og skoleledere fra henholdsvis folkeskole og 
gymnasium, mens henvendelse om optagelse på et HF-kursus sker 
direkte til det pågældende kursus, hvis rektor træffer den endelige 
afgøreise. hsn

Elevstatistik
Ved skoleårets start var der ved skolen ialt 563 elever fordelt på 27 
klasser. Den følgende opstilling viser, hvorledes eleverne pr. 25. 
august 1977 var fordelt på klasser og grenhold.

I.g sproglig linie
1 .g matematisk linie
2 .g sproglig linie

nysproglig gren 
samfundssproglig gren

2 .g matematisk linie
matematisk-fysisk gren 
samfundsmatematisk gren 
naturfaglig gren

3 klasser med 
5 klasser med 
2 klasser med 
2 grenhold med
1 grenhold med
4 klasser med 
2 grenhold med 
1 grenhold med
1 grenhold med

62 elever
111 elever 
39 elever
26 elever 
13 elever 
79 elever 
46 elever 
16 elever
17 elever
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3.g sproglig linie 2 klasser med 40 elever
nysproglig gren 2 grenhold med 32 elever
samfundssproglig gren 1 grenhold med 8 elever

3.g matematisk linie 4 klasser med 89 elever
matematisk-fysisk gren 3 grenhold med 50 elever
samfundsmatematisk gren 1 grenhold med 15 elever
naturfaglig gren 1 grenhold med 24 elever

1.HF 3 klasser med 64 elever
2.HF 4 klasser med 79 elever

I 1.HF blev der pr. 1. januar oprettet tilvalgshold i følgende fag: 
engelsk, spansk, russisk, fransk og fysik.

I 2.HF var der tilvalgshold i følgende fag: biologi, matematik, 
engelsk, tysk, samfundsfag, musik, formning, idræt, fransk, fysik, 
kemi og psykologi.

I det kommende skoleår vil der blive oprettet 3 1 .g klasser på den 
sproglige linie, 4 klasser på den matematiske linie og 3 1 .HF klasser. 
Desuden vil der på grundlag af de nuværende 1 .g elevers grenvalg 
blive oprettet 2 nysproglige, 1 samfundssprogligt, 2 matematisk
fysiske, 2 samfundsmatematiske og 2 naturfaglige grenhold. De 
nuværende 1 .HF elever har tilsvarende valgt tilvalgsfag, således at 
der vil blive oprettet følgende tilvalgshold: biologi, matematik, tysk, 
samfundsfag, idræt, kemi og psykologi; desuden fortsætter tilvalgs
holdene i engelsk, spansk, russisk, fransk og fysik.

CA.

Lærerkollegiet
En skoles »hold« af lærere undergår til stadighed ændringer af 
mange grunde. Aalborg Katedralskoles hold har været hårdt ramt 
gennem en række år. Og det fortsætter.

Lektor Svend Nielsen forlod skolen med udgangen af september 
1977 efter godt og vel 17 års ansættelse. Svend Nielsen underviste i 
fagene historie og oldtidskundskab, og ganske usædvanligt var det 
jo, at Svend Nielsen, før han startede som gymnasielærer i 1960, 
havde en karriere i centraladministrationen bag sig. Kontorchefen 
blev lektor.

At lektorerne Gudrun Riemann og Svend Aage Møller forlader 
skolen med udgangen af indeværende skoleår, står nu fast. Begge 
har de søgt deres afsked - og fået den meddelt ved kongelig 
resolution efter undervisningsministeriets indstilling herom. Des
værre. Vi- holdet, som ertilbage-bliverså unge, og I var jo slet ikke 
så gamle endda. Selvom I kendte skolen så godt og havde været her 
så længe. Svend Aage Møller siden 1946 - først som adjunktaspi
rant, siden som adjunkt og lektor; Gudrun Riemann siden 1947 - 
begyndende som timelærerinde, siden med titel af adjunkt og lektor
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- med tjenesten afbrudt af et års gæstelærervirksomhed i USA i 
1957-58.

Og endnu en af de »gamle« forlader skolen samtidig med, at dette 
skrift udkommer Det er Marchen Pedersen, som år for år siden 
1950 har været en slags »rød tråd« i skolens pigegymnastik. Det 
begyndte med en tilsyneladende meget midlertidig ansættelse, 
men midlertidigheden blev nærmest permanent og har nu uafbrudt 
varet i 28 år; så godt gik det. Og det kunne såmænd være gået 
længere endnu, hvis MP havde villet det.

For de fire »afhoppere« gælder, at de skal vide, at de vil blive 
savnet på deres gamle skole, og at de skal være velkomne til at 
besøge os, når lysten måtte indfinde sig. De gjorde alle gennem 
årene skolen store tjenester.

Adjunkt Jørgen Finnemann hører ikke til de »gamle«, men 
»afhopper« er han, hvilket skolen må beklage. Efterfireårsomfysik- 
og matematiklærer ved skolen har Jørgen Finnemann søgt og fået 
ansættelse ved et nyt amtskommunalt gymnasium i Solrød mellem 
København og Køge. Han skal have tak med på vejen fra Aalborg 
Katedralskole.

Ved skoleårets start august 1977 tiltrådte cand. mag. Anni 
Margrethe Jensen en fast stilling ved skolen som adjunkt med 
fagene fransk og idræt. Konverteringen af en række timer i de to fag 
betød samtidig, at det ikke blev muligt at forlænge cand. phil. 
Marianne Dahis og gymnastiklærer Tove Nielsens ansættelses
forhold.

Cand. mag. Knud Erik Sørensen har i skoleåret 1977/78 som 
kvotaansat undervist nogle klasser i oldtidskundskab-

Cand. scient. Anker Clausen har ligeledes i skoleåret 1977/78 
på kvotavilkår undervist en række klasser og hold - for hans 
vedkommende i faget biologi i gymnasiet og på HF.

hsn.
Skolens lærere pr. 1. maj 1978.
Lektor Peder Andersen (A) 
historie, engelsk

Adjunkt Claus Andresen (CA) 
historie, samfundsfag

Adjunkt Inge Dorete Birkemose(DB) 
musik

Lektor Åge Brøndum (B)
fysik, kemi

Adjunkt Inge Busse (IB) 
dansk, tysk

Adjunkt Vibeke Bøgh (VB) 
historie, dansk

Adjunkt Anker Clausen (C) 
biologi

Adjunkt Jens Ejsing (E) 
fysik, matematik

Adjunkt Karen Bonde Eriksen (KBE) 
dansk, psykologi

Adjunkt Jørgen Finnemann (JF) 
fysik, matematik

Adjunkt Hanne Brøgger Hansen (HBH) 
dansk, religion

Adjunkt Ole Hansen (OH)
biologi
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Lektor Ester Harsberg (EH) 
engelsk

Adjunkt Berit Haugaard (H) 
engelsk, gymnastik

Adjunkt Adda Hilden (Hi) 
dansk

Adjunkt Karsten Hviid (Hv) 
historie, fransk

Adjunkt Torben Hårbøl (TH)
dansk, gymnastik

Adjunkt Anni Jensen (AJ) 
fransk, gymnastik

Adjunkt Henning Jensen (J) 
matematik

Adjunkt Niels Lauge Jørgensen (NLJ) 
geografi

Lektor Kaj Kunstmann (K) 
kemi, matematik

Adjunkt Marianne Ladegaard (La) 
tysk, formning

Adjunkt Arne Lietzen (L)
musik, historie

Adjunkt Bent Marschner (BM) 
engelsk, gymnastik

Lektor Svend Aage Møller (M) 
historie, tysk

Adjunkt Anne-Dorte Nielsen (ADN) 
fransk, spansk

Rektor Henning Spure Nielsen (HSN) 
historie

Adjunkt Jette Røddik Nielsen (Rø) 
historie, engelsk

Lektor Elisabeth Paludan (Pal) 
latin, oldtidskundskab

Lektor Hans Aage Pedersen (P) 
tysk, latin, gymnastik

Timel. Marchen Pedersen (MP) 
gymnastik

Adjunkt Jens Peder Pedersen (JPP) 
historie, religion, oldtidskundskab

Adjunkt Jørgen Pedersen (JøP) 
historie, engelsk

Adjunkt Inge-Lise Petersen (ILP) 
fransk, matematik

Adjunkt Børge Rasmussen (R) 
matematik, fysik

Adjunkt Jette Bay Rasmussen (JBR) 
engelsk

Adjunkt Søren Rasmussen (SR) 
matematik, fysik

Lektor Gudrun Riemann (Ri)
biologi

Adjunkt Kristen Sandahl (KS) 
dansk, fransk

Adjunkt Aage Schmidt (AaS)
samfundsfag, historie

Adjunkt Frank Sejten (S) 
kemi, fysik

Adjunkt Søren Skytte (SS) 
fysik, matematik
Adjunkt Birgith Springborg (Sp) 
matematik, datalære

Adjunkt Thyge Steffensen (TS) 
geografi

Adjunkt Bent Sørensen (BS) 
fysik, matematik

Adjunkt Knud Erik Sørensen (KES) 
oldtidskundskab

Adjunkt Preben Sørensen 
dansk, russisk

Adjunkt Bjarne Troelsen (T) 
dansk, religion, oldtidskundskab

Adjunkt Eva Wulff (EW)
engelsk

Adjunkt Annemarie Østerå (0) 
tysk
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Skolens administration.
Rektor
Rektors stedfortræder
Administrativ inspektor
Boginspektor
Indre inspektion

Bibliotekar
Skemalæggere :

Studievejledere for gymnasiet:

Studievejledere for HF

Studielektorer :

Sekretærer

Pedel

Henning Spure Nielsen.
Lektor Age Brøndum.
Adjunkt Claus Andresen.
Adjunkt Børge Rasmussen.
Adjunkt Vibeke Bøgh, 
adjunkt Jens Ejsing og 
adjunkt Adda Hilden 
Adjunkt Bjarne Troelsen.
Adjunkt Jørgen Finnemann og 
adjunkt Henning Jensen.
Lektor Kaj Kunstmann og 
adjunkt Thyge Steffensen.
Lektor Peder Andersen og 
adjunkt Aage Schmidt.
Lektor Peder Andersen, lektor 
Åge Brøndum og lektor Kaj 
Kunstmann.
Assistenterne Grethe Hagelquist, 
Kirsten Hansen og Bente Orlien. 
Bruno Pedersen.

Lærerkandidater i skoleåret 1977/78
I løbet af skoleåret 1977/78 har følgende gennemgået kursus i 
praktisk undervisningsfærdighed:

Efterårssemestret: Cand. mag. Knud Erik Sørensen i oldtids
kundskab, cand. mag. Anne Grethe Hansen i engelsk og cand. mag. 
Niels Andersen i samfundsfag og historie.

Forårssemestret: Cand. mag. Kirsten Windfeldt Jensen i fransk 
og formning, cand. mag. Inger Margrethe Jensen i historie og 
engelsk og cand. mag. Anne Grethe Hansen i gymnastik.

Lærerværelse og kontorer flytter
For nogle år siden fraflyttede skolens daværende rektor Kaj Løber 
sin lejlighed i rektorboligen, som er beliggende ved skolegårdens 
vestlige afgrænsning ud mod sportspladsen. Hvad der skulle ske 
med de nu ledige etagemeter, vidste ingen, men efter nogen tids 
drøftelser frem og tilbage blev resultatet af overvejelserne, at 
kontorer og lærerværelse flyttes over gården og ind i nyindrettede 
lokaler.

Kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a.Leopold Teschl, Frederiks
havn, i samarbejde med rådg. ingeniør E. Kragh-Nielsen, Aalborg, 
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udarbejdede for undervisningsministeriets byggedirektorat et pro
jekt for ombygningen, som i noget reduceret udgave blev accepteret 
af de betalende myndigheder. Ombygningen er i skrivende stund i 
fuld gang, og det er planen, at lærerværelset skal etableres i nye 
omgivelser i første sommerferieuge og kontorerne i den følgende 
uge, således at alt skulle stå klart, når et nyt skoleår starter i 
begyndelsen af august.

Nogen sikker afgørelse af, hvad der skal ske i den som følge af 
flytningen af kontorer og lærerværelse lediggjorte del af hoved
bygningen, foreligger endnu ikke. Men det samlede antal disponible 
normalklasseværelser vil med sikkerhed blive større næste år.

hsn.
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Pædagogikken
Forsøg med fagintegration i skoleåret 1977/78
Som det vil være mange bekendt, udsendte Direktoratet for Gym
nasieskolerne og HF i december 1977 et cirkulære om forsøgs
undervisning, bl. a. ved samlæsning-integration af fag i gymnasiet 
og på HF. Cirkulæret kan opfattes dels som en henstilling til at 
praktisere faglig/pædagogisk forsøgsundervisning efter de ret
ningslinier for ungdomsuddannelserne frem til 1990, som Det 
centrale Uddannelsesråds (CUR) betænkning her i foråret har 
skitseret, dels som en konstatering af allerede eksisterende 
forsøgsundervisning i gymnasieskolen.

Også på Aalborg Katedralskole har man i nogle år praktise
ret forsøgsundervisning af forskellig art, herunder således fagin
tegration eller tværfaglig undervisning. Følgende omtale af to 
tværfaglige undervisningsforløb mellem fagene dansk og historie i 
en 2.g matematisk og en 2.HF-klasse vil tage sit udgangspunkt i en 
beskrivelse af formålet med tværfaglig undervisning.

Det danske skolevæsen er i det store og hele fagdelt, og jo 
længere eleverne går i skole, jo mere specialiserer de sig i grene, 
der kan karakteriseres ved bestemte fagtyper, for det sproglige 
gymnasium fx. ved hovedsprogene, for det matematiske ved fag 
som matematik, kemi og fysik. Tilsvarende kan man på HF 
sammensætte tilvalgsfag og på den måde specialisere sig tidligt i 
undervisningsforløbet. Specialiseringen tager naturligvis sigte på 
et efterfølgende erhvervsvalg, men medfører også, at elevernes 
opfattelse af samfundet bliver fagcentreret og splittet. Samlæsning 
af to eller flere fag har til formål at nedbryde den fagcentrerede 
indlæring for ved hjælp af flere fags metoder og synsvinkler at give 
eleverne et bredere indblik i det overordentlig indviklede system, 
som det moderne samfund er. Denne øgede bevidsthed om 
samfundets opbygning skulle på længere sigt gøre eleverne bedre 
egnede til at deltage aktivt i det demokratiske samfunds processer. 
Da selve det tværfaglige undervisningsforløb p.g.a. flere læreres 
deltagelse i den samme klasses arbejde er mindre lærerstyret end 
normalt klasseundervisning og ofte i lange perioder består af 
gruppearbejdsfaser, hvor eleverne selv bearbejder undervisnings
materialet, skulle selve undervisningsforløbet modne eleverne og 
give dem indsigt i egne arbejdsvaner og -evner og tillige sætte 
dem i stand til at øve indflydelse på undervisningens indhold og form.
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Dette sidste forhold er udtrykkelig nævnt som et krav i de 
nuværende bekendtgørelser for gymnasiet og HF og tager i høj grad 
sigte på at lære eleverne at arbejde selvstændigt også uden for 
skolens rammer.

I 2x har fagene dansk og historie været læst tværfagligt med fuld 
fagintegration fra 1. september til 1. marts. Det daglige skema blev 
lagt således, at dansk- og historietimerne blev placeret i forlæn
gelse af hinanden i såkaldte blokke på to og tre timer, og for 
størstedelen af timernes vedkommende var lærerskemaet lagt, så 
begge lærere kunne være til stede i de fleste timer, når dette skøn
nedes nødvendigt. Elever og lærere havde i 1 .g valgt at beskæftige 
sig med perioden 1830-70 i begge fag, og det tværfaglige 
samarbejde blev bestemt på grundlag af en afstemning om 
arbejdsformen i klassen. Arbejdet faldt i to store halvdele; i første 
fase beskæftigede eleverne sig med England, USA, Frankrig og 
Tyskland i perioden, i anden fase med danske forhold.

Vi har i forbindelse med dette undervisningsforløb kunnet konsta
tere, at skolesystemets stramme fagopdeling er vanskelig at 
nedbryde, ligesom det har været mærkbart, at nogle få elever har 
svært ved at samarbejde og ved at vænne sig til andre arbejds
formerend den lærerstyrede indlæring. Det siger sig selv, at evnen til 
samarbejde på fagligt plan må være en værdifuld bestanddel af 
elevernes skoleuddannelse; det faglige udbytte af det tværfaglige 
undervisningsforløb viste sig som ventet at være nøje knyttet til de 
enkelte gruppers evne til at samarbejde. Dette er ikke ensbe
tydende med, at nogle få elever intet har fået ud af det tværfaglige 
forløb; vi har tidligere konstateret, at virkningen af den mere 
elevcentrerede undervisning først slog rigtig igennem i 3.g og her 
viste sig ved en meget selvstændig elevholdning til såvel skole som 
samfund.

2.HFq blev ligeledes undervist tværfagligt i dansk og historie; 
forløbet strakte sig over 28 timer i efterårssemestret og behandlede 
temaet Ungdomsgruppen i 30'erne. Dette undervisningsforløb var 
resultatet af et samarbejde med 22 danskstuderende på AUC og 
deres lærere. De danskstuderende havde tilvejebragt undervis
ningsmaterialet, som blev afprøvet i seks grupper i HF-klassen. Til 
hver gruppe var knyttet to studerende, der fungerede som 
medarbejdere i grupperne i samtlige timer. HF-klassen deltog 
således i et tværfagligt undervisningsforløb, der beskæftigede sig 
med tekstmateriale, der for størstedelens vedkommende ikke tidli
gere har været afprøvet i skolen; de opnåede kontakt med en stor 
gruppe studerende på et universitetscenter, der måske vil blive den 
fremtidige arbejdsplads for en del af dem, og de lærte at samarbejde 
med mennesker, der befandt sig på et andet fagligt plan end de selv. 
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Det sidste forhold gælder naturligvis også de danskstuderende, der 
således fik nogle pædagogiske erfaringer, som forhåbentlig også vil 
have givet dem indblik i deres egen arbejdssituation.

Der var naturligvis vanskeligheder af såvel praktisk som faglig og 
menneskelig art forbundet med dette helt utraditionelle samar
bejde, men trods tidsmæssigt dårlige planlægningsmuligheder må 
samarbejdet betragtes som en meget inspirerende erfaring for alle 
implicerede parter

Det er heller ikke uvæsentligt for den nordjyske landsdels 
udvikling, at AUC og det omgivende samfund - her repræsenteret 
ved en del af skolesystemet - har så mange fælles berøringsflader 
som muligt. For de to gymnasie- og HF-lærere har skoleåret 
1977/78 været spændende og anstrengende; i den forbindelse 
kunne man til slut nævne det ønskelige i, at Direktoratet for 
Gymnasieskolerne og HF fulgte opfordringer til forsøgsundervis
ning op med tilbud om nedsat timetal for lærerne, mens forsøgene 
planlægges og afvikles, således at en del af arbejdsbyrden kunne 
komme vore mange arbejdsløse kolleger til gode.

Vibeke Bøgh/Adda Hilden.

Datalære
Siden 1976 har skolen kunnet tilbyde et antal elever i 2.g og 2.HF 
datalære som henholdsvis alternativt fag til oldtidskundskab og 
som tilvalgsfag. Der er tale om forsøgsundervisning, hvortil god
kendelse hvert år skal indhentes i direktoratet for gymnasiesko
lerne og HF, som tager stilling til sagen på grundlag af en indstilling 
fra den pågældende skoles lærerråd. Direktoratets godkendelse af 
undervisning i datalære forskoleåret 1978/79 foreligger for Aalborg 
Katedralskoles vedkommende, således at den igangværende un
dervisning kan fortsætte - og med stadig øget søgning. Der vil i år 
blive oprettet tre hold med datalære, som alle vil få adjunkt Birgith 
Springborg som lærer.

Desværre er det endnu ikke lykkedes skolen - trods gentagne 
ansøgninger herom - at få direktoratet til at bevilge de nødvendige 
midler til anskaffelse af den minicomputer, som på længere sigt vil 
være en forudsætning for undervisning i datalære.

hsn.
Studievejledning i gymnasiet
I august 1977 fik gymnasiet en studievejlederordning, som det 
første år skulle omfatte 3.g. Meningen er derefter, at ordningen ud
vides gradvist, således at 1 .g kommer med efter sommerferien 78, 
og 2.g kommer med det følgende år. Studievejledere blev adjunkt 
Thyge Steffensen og lektor Kaj Kunstmann, begge udnævnt for en 
3-årig periode.
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Studievejledernes arbejdsområde er stadigvæk ikke endeligt 
fastlagt, men de i det følgende nævnte opgaver vil nok være 
nogenlunde sikre.
1. Medvirke ved orientering af kommende elever og deres for

ældre ved besøg på afleverende skoler, åbent-hus-arrange- 
menter, uddannelsesdage m. v.

2. Medvirke ved modtagelse og introduktion af nye elever.
3. Sørge for den kollektive erhvervs- og studieorientering.
4. Arrangere erhvervsorienterende møder, ekskursioner til uddan

nelsesinstitutioner og lignende.
5. Føre tilsyn med skolens materiale vedrørende ovennævnte 

emner.
6. Være til rådighed for eleverne med råd og vejledning samt sørge 

for kontakten til andre uddannelsesinstitutioner.
7. Hjælpe eleverne med individuel rådgivning i en række tilfælde 

(sociale og økonomiske problemer, grenvalg, studie- og er
hvervsvalg), optræde som elevens advokat, når dette føles 
påkrævet eller ønsket af eleven.

8. Medvirke ved grenvalget efter 1 .g.
Studievejlederne har i det forløbne år haft fast træffetid på 
studievejledernes kontor for at kunne hjælpe individuelt, men i øvrigt 
kan de altid træffes efter aftale.

Thyge Steffensen.
Videoanlæg
I kraft af en særbevilling blev skolen i foråret sat i stand til at indkøbe 
et fuldt moderne TV-udstyr af høj kvalitet.

Valget stod mellem to systemer, som begge har vundet 
betydelig udbredelse, og som begge har været genstand for 
langvarige og dybtgående overvejelser hos myndighederne, spec, i 
Landscentralen for undervisningsmidler. Det drejer sig om syste
mer udviklet af henholdsvis Philips (VCR) og Sony (U-Matic). Vi 
valgte U-Matic - og apparaturet, herunder farvemonitor samt 
optage- og afspilningsudstyr, er nu placeret i et særligt skabs- 
arrangement i lokale nr. 107 på første sal.

Hovedansvaret for opgaverne i forbindelse med anskaffelsen af 
videoanlægget havde skolens A-V-inspektor, adjunkt Jens Ejsing.

hsn.
Biblioteket
Aalborg Katedralskoles biblioteks bogbestand er i finansåret 
1977-1978 vokset med ca. 450 bind. I denne forbindelse vil vi gerne 
sige tak til institutioner, myndigheder og enkeltpersoner, der har 
foræret bøger til biblioteket i årets løb. Det gælder f. eks. Det kgl. 
danske Videnskabernes Selskab, Nordjyllands Amtskommune, Fol-
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ketingets Ombudsmand, Aalborg Katedralskoles Lærerlæsekreds 
og lektor Peder Andersen. En af skolens tidligere lærere, lektor 
Hother Stegmann, har foræret biblioteket et eksemplar af sine 
erindringer fra Aalborg Katedralskole under besættelsen, hvor 
lektor Stegmann varetog rektor Galsters funktioner i en periode, da 
denne var »underjorden«. Vi siger specielt tak for denne værdifulde 
historiske kilde.

Udlånsvirksomheden har trods udvidet åbningstid på biblioteket 
været noget mindre end de nærmest foregående år. Der er i 
tidsrummet 1. april 1977 til 31. marts 1978 registreret 595 udlån, 
der fordeler sig på de tre lånergrupper således: lærere og øvrige 
ansatte personale: 266, HF-elever: 191, gymnasieelever: 138.

Vi skylder en stor tak til Sparekassen Nordjyllands Fond, som 
velvilligt hjalp os ud af en økonomisk klemme mod slutningen af 
finansåret med et støttebeløb til biblioteket på 2000 kr.

Bjarne Troelsen.
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Organisationer og institutioner
Lærerrådet
Lærerrådet er et organ bestående af samtlige skolens fastansatte 
lærere. Dets arbejdsområder er dels fastlagt formelt i bekendt
gørelsen om lærerråd, lærerforsamling og samarbejdsudvalg, dels 
bestemt af forholdene på den enkelte skole. Lærerrådet er således 
et integreret led i skolens styrelse-en rolle som i løbet af det sidste 
års tid er blevet styrket gennem et udvidet og formaliseret 
udvalgsarbejde, bl. a. vedrørende ekskursioner, byggeri og økono
misk styring i forbindelse med læremiddelanskaffelser.

Udover det store udvalgsarbejde omfatter lærerrådets arbejde en 
række møder, hvor beslutningerne skal træffes. I det forløbne år er 
der afholdt 6 ordinære og 6 ekstraordinære møder, hvortil elevrådet 
har kunnet sende repræsentanter. Blandt de mere væsentlige sager 
på dagsordenen har været skolens ombygningsplaner, behandling 
af forsøgsansøgninger samt indførelse af formning og russisk i 
gymnasiet, hvilket sidste er et udslag af en generel positiv holdning 
til at udvide rækken af fagtilbud til eleverne. Disse fag kan derfor nu 
også tilbydes gymnasieeleverne, ligesom.datalogi fortsætter som 
forsøg med udvidet elevtal i skoleåret 1978/79. Med hensyn til 
ombygning af skolen er der i direktoratet truffet beslutning om at 
indrette den tidligere rektorbolig til kontorer og lærerområde. Selv 
om dette ikke er i overensstemmelse med lærerrådets oprindelige 
stillingtagen, må det med tilfredshed konstateres, at ombygningen 
endelig er i gang, og at lærerfaciliteterne i de nye omgivelser ind
rettes stort set efter lærerrådets ønsker. De mere omfattende 
ombygningsplaner, nemlig opførelsen af en sportshal og moderni
sering af faglokalerne har også været diskuteret i lærerrådet. På 
grund af usikkerhed omkring direktoratets holdning til sagen og på 
grund af den overvældende tilgang til 1.g, som har sprængt de 
fysiske rammer på de eksisterende gymnasier i Aalborg, har en 
endelig stillingtagen til disse planer ikke været mulig. Skolens 
begrænsede kapacitet, ikke mindst med hensyn til faglokaler og 
elevfaciliteter, gør en forøgelse af antallet af klasser på skolen 
uacceptabel. Den videre debat om ombygning og skolestørrelse 
bliver sandsynligvis et af lærerrådets vigtigste dagsordenpunkter i 
den nærmeste fremtid.

Til slut skal nævnes et område, som lærerrådet også i det 
kommende 1 /2-3/4 år må ofre tid og kræfter på at diskutere, nemlig 
etableringen af forsøg efter de retningslinier, som er kommet til 
udtryk i undervisningsministerens skrivelse af 20. dec. 77 om større 
fagintegration og åbenhed mod samfundet. Her ligger en klar 
udfordring til skolen, dens elever og lærere.

Lærerrådets forretningsudvalg.
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Elevrådet
Elevrådsarbejdet har i løbet af det forgangne år været præget af 
stort kaos, bl.a. fordi et formandsskifte var nødvendigt. Dette har 
skabt vanskeligheder på andre områder, bl.a. med hensyn til samar
bejdsudvalgets og forretningsudvalgets sammensætning. Foruden 
dette har vedtægterne for elevrådet vist sig uhyre vanskelige at ar
bejde efter, og visse grupper i elevrådet har bevidst forsøgt at ud
nytte de bureaukratiske tendenser, som vedtægterne lægger op til. 
Derfor er det nødvendigt straks i det nye skoleår at få disse ved
tægter ændret, så det bliver muligt at foretage sig noget konstruk
tivt i elevrådssammenhæng. Arbejdsformen i elevrådet, som et 
organ til at varetage de uddannelsessøgendes interesser, er det 
nødvendigt at sætte et spørgsmålstegn ved på baggrund af de om 
sig gribende politiske kræfter, som har forsøgt at nedbryde det 
indlysende i at føre et solidt organisatorisk arbejde. Men på trods af 
dette lykkedes det dog først på året at få elevrådet valgt ind i DGS, 
et resultat, som må følges 100 % op i det kommende år.

Mette Ostergaard, 2.aS.

Fagkritik
Den adgangsbegrænsning, som trådte i kraft sidste år, har ramt 
mange uddannelsessøgende hårdt og vil uvægerligt komme til at 
ramme fremtidige uddannelsessøgende lige så hårdt, om ikke 
hårdere.

Det er jo i dag et faktum, at den statslige uddannelses-planlæg
ning bliver lagt i snævrere og snævrere rammer. Den kraftige 
nedskæring på de længerevarende uddannelser og den enormt 
forringede SU, hvilket jo også medfører en økonomisk adgangsbe
grænsning, gør, at atmosfæren på bl. a. gymnasierne bliver mere og 
mere uudholdelig. Eleverne er blevet stærkt præget af det tiltagende 
karakter- og eksamensræs, og angsten for at beskæftige sig med 
andet end eksamensrelevant stof er yderligere forstærket. Dette 
passer indlysende ind i regeringens uddannelses-planlægning, da 
der her bestræbes på at adgangsbegrænse netop de uddannelser, 
som er mere fleksible og kritiske i deres udformning - dette gælder 
især uddannelserne på RUC og AUC. Derimod prioriterer regeringen 
de erhvervsrettede uddannelser, hvorfra faren for en mere kritisk 
stillingtagen er temmelig tvivlsom. Adgangsbegrænsningen har 
medført, at der på uddannelsesstederne er blevet skabt en politisk 
disciplinering, som bl. a. bevirker at selve modstanden imod den 
statslige uddannelses-planlægning er blevet stærkt reduceret.

Det er urealistisk at tro, at man på nuværende tidspunkt under den 
eksisterende politiske struktur kan fjerne adgangsbegrænsningen, 
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men det man kan gøre er at forsøge at præge den undervisning og 
det undervisningsmateriale, som benyttes i gymnasiet. For hvis man 
blot indtager en passiv holdning til undervisningsformen og det 
materiale, som benyttes, vil holdningen blive opfattet som en accept 
af adgangsbegrænsningen, og dens konsekvenser vil dermed blive 
endnu mere forstærket og uoverskuelig. I det øjeblik, eleverne er 
med til at påvirke undervisningen i en modsat retning af regeringens 
ønsker, manifesterer man overfor de kompetente organer en af
standtagen til den politiske disciplinering.

§ 25 i gymnasiets bekendtgørelse, som er udleveret, gør dette 
muligt. Derfor! Gør den indflydelse, hvortil I er berettiget, til en 
realitet!

Mette Østergaard, 2.aS.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget, som er oprettet og fungerer i henhold til 
undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 23. december 
1969, har i perioden 1. august 1977-31. maj 1978 afholdt i alt 14 
møder, hvoraf de 10 var ordinære månedsmøder og 4 ekstraordi
nært indkaldte møder.

Mangfoldige sager har figureret på dagsordenen, af de større kan 
nævnes: denendeligeetablering af og det løbende tilsyn med kanti
nen, oprettelse af Aalborg Katedralskoles Fond af 22. novemøer 
1977, fastlæggelse af fællestimearrangementer, indførelse på for
søgsbasis af »klassens time«, juleafslutningens form og indhold, 
revision og ajourføring af skolens adfærdsregler, indførelse (som 
forsøg) af ændrede ringetider bl. a. med henblik på ugentlige 
morgensamlinger i det kommende skoleår.

Udvalgets faste mødedag har været 1. onsdag i hver måned, og 
dets sammensætning har været følgende: Christian Koch Jørgen
sen, 2.HFq (elevrådsformand - afløste i slutningen af 1977 Jørgen 
Jensen, 1 .HFr), Helene Agerbak, 1 .v, Poul Bach, 3.uS, Mette Øster
gaard, 2.aS, Bente Justesen, 2.HFq (suppleant) og adjunkterne 
Aage Schmidt (lærerrådets formand), Inge Busse, Berit Haugaard, 
Marianne Ladegaard, Jette Bay Rasmussen (suppleant) samt 
rektor Henning Spure Nielsen (udvalgets formand).

hsn.
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Aalborg Katedralskoles Kantine
Efter megen og langvarig debat kunne samarbejdsudvalget den 17. 
juni 1977 endeligt underskrive vedtægterne for en kantine på 
skolen. Direktoratets godkendelse blev meddelt i brev af 11. juli. I 
praksis var Aalborg Katedralskoles Kantine en realitet fra og med 
første skoledag efter sommerferien 1977.

Lokalemæssigt omfatter kantinen festsalen i øverste etage samt 
et kantinekøkken med salgsafsnit indrettet i et tidligere klasse
værelse. De tre i skolens hovedbygning fungerende automater for 
varme og kolde drikke henhører under kantinens drift.

Kantinen har utvivlsomt været og er fortsat en succes, selvom 
antallet af pladser i festsalen ikke er stort nok. Omsætningen har 
været stor og stigende-fra starten i begyndelsen af august 1977 og 
til jul samme år udgjorde kantinens samlede salg kr. 99.647,44. 
Bestyrelsen udtrykte sig i øvrigt på følgende måde, da den 
præsenterede brugerne for det første halve års tal: »Efter kantine
bestyrelsens egen beskedne mening viser regnskabet, at kantinen 
er blevet en stor succes. Ikke mindst det store salg vidner om, at et 
stort behov blandt elever, lærere og andre på skolen nu bliver 
dækket. Allerede efter kun et halvt år har kantinen vist sig som en 
rentabel og samtidig effektiv serviceinstitution.«

Foruden husly, indretning af lokaler m.v. bidrog undervisnings
ministeriet ved kantinens start med et tilskud på kr. 6.000,00 til 
indkøb af engangsservice.

Fra kantinens start har Jytte Mørk Jensen på fortræffelig måde 
som kantinebestyrer varetaget den daglige drift.

I indkøringsperioden fra august 1977 til lidt ind i det nye år havde 
bestyrelsen følgende sammensætning: Bent Thomsen, 2.HFt (for
mand), adjunkt Anne-Dorte Nielsen (kasserer), Inge Lindquist, 3.bS 
(sekretær), adjunkt Jens Peder Pedersen, Søren H. Thomsen, 3.zS. 
I januar-februar 1978 afløstes denne bestyrelse af en anden med 
denne sammensætning: Carsten Riis, 2.zF (formand), Peter Bach- 
Nielsen, 2.yS (kasserer), adjunkt Anne-Dorte Nielsen (sekretær), 
adjunkt Niels Lauge Jørgensen, Berit Møller Sørensen, I.HFq.

Bente Orlien fra kontoret er kantinens regnskabsfører.

Uddrag af kantinevedtægterne:

§ 2.
Kantinens drift skal økonomisk hvile i sig selv...

§ 3.
Enhver form for marketenderivirksomhed på Aalborg Katedralskole 
henhører under kantinen ...
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§ 4.
Kantinens øverste myndighed er samarbejdsudvalget.
2. Den daglige ledelse påhviler en kantinebestyrelse, som består 
af 3 elever (valgt af elevrådet) og 2 lærere (valgt af lærerrådet). 
Bestyrelsens medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter 
vælges for et år ad gangen i januar måned og tiltræder i forbindelse 
med det i § 11 omtalte møde.
3. Samarbejdsudvalgets og kantinebestyrelsens medlemmer kan 
ikke i forbindelse med kantinedriften påføres nogen økonomisk 
forpligtelse, og medlemsskabaf de to organer giver ikke ret til andel i 
kantinens udbytte eller formue. Bestyrelseshvervet er ulønnet.
4. Den daglige drift forestås at en kantinebestyrer, som antages 
og afskediges af samarbejdsudvalget efter indstilling fra kantine
bestyrelsen.

§ 7.
Enhver bruger af kantinen kan indanke bestyrelsens beslutninger 
for samarbejdsudvalget, som så har afgørelsen. Samarbejdsud
valget kan også af egen drift tage sager op til behandling.

§ 8.
Såfremt 2/3 af samarbejdsudvalgets medlemmer udtrykker mistillid 
til bestyrelsen, skal denne træde tilbage, og nyvalg til bestyrelsen vil 
være at afholde i de kompetente organer.

§ 11.
Senest to måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes et 
møde med kantinens brugere. På mødet, der indkaldes med 10 
dages varsel, fremlægges det reviderede og af samarbejdsudvalget 
godkendte regnskab af den afgående bestyrelse, og kantinens 
forhold diskuteres.

§ 16.
Alle vedtægtsændringer skal vedtages af samarbejdsudvalget med 
2/3 majoritet.

hsn.

Aalborg Katedralskoles Fond af 22. november 1977
Af midler, som på forskellig vis er blevet sparet op på skolen i tidens 
løb, oprettede samarbejdsudvalget 22. november 1977 en fond, 
hvis vedtægter har følgende ordlyd.

§ 1-
Fondens navn er Aalborg Katedralskoles Fond.
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§ 2.
Stk. a Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til sådanne 

aktiviteter i forbindelse med skolens liv, som normalt ikke vil 
kunne påregne at modtage økonomisk støtte fra anden side.

Stk. b. Skriftlig begrundet ansøgning kan indgives til rektor, som 
forelægger ansøgningen til afgørelse i fondsbestyrelsen.

§ 3.
Stk. a. Fondens bestyrelse udgøres af det til enhver tid siddende 

samarbejdsudvalg suppleret med en elev valgt af elevrådet.
Stk. b. Skolens rektor er bestyrelsens formand.
Stk. c. Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når alle medlem

mer eller suppleanter for disse er til stede.
Stk. d. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I til

fælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§4.
Stk. a. Fondens startkapital udgøres af en sum på kr. 27.094,31.
Stk. b. Fondsbestyrelsen træffer fremover beslutning om midlernes 

anbringelse.
Stk. c. Fondsbestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde disponere 

over midler, der er større end kapitalens årlige afkast.

§ 5.
Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli. Bestyrelsen er ansvarlig 
for, at der anlægges et hensigtsmæssigt regnskab.
Til revision vælger såvel lærer- som elevråd en repræsentant. Disse 
er pligtige til at foretage revision af årsregnskabet inden dettes 
offentliggørelse.

§ 6.
Kun bestyrelsen kan træffe beslutning om fondens opløsning. Forat 
beslutningen kan få gyldighed, skal mindst 7 af bestyrelsens 
medlemmer stemme for opløsningen. I tilfælde af fondens opløs
ning disponerer samarbejdsudvalget over de frigjorte midler.

§ 7-
Nærværende vedtægter tages op til revision senest ét år efter deres 
ikrafttræden.

Fondsbestyrelsen har i perioden 22. november 1977-31. maj 
1978 afholdt i alt 6 møder. Adjunkt Børge Rasmussen blev valgt til 
det ene af de to revisorhverv, og Bente Orlien fra kontoret 
accepterede efter opfordring at varetage regnskabsførelsen i 
samarbejde med rektor.
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Ellers var fondsmidlernes anbringelse det første problem, som 
trængte sig på. Kantinen havde på forhånd på ikke fastlagte 
betingelser lånt kr. 6.000,00, og disse penge skulle ikke med det 
første kræves tilbagebetalt. Anbringelsen af de likvide midler skete 
med bestyrelsens fulde tilslutning i nominelt kr. 10.000 Danmarks 
Skibskreditfond (1981 - 7 %) og kr. 18.000 Kreditforeningen 
Danmark (1999 - 42. serie - 10 %). Resterende kapital indestår på 
bog i Sparekassen »Nordjylland«.

En række ansøgninger er modtaget i fondsbestyrelsen; nogle er 
afslået, nogle imødekommet - helt eller delvis. Til en kor-weekend 
bevilgedes f. eks. kr. 890,00, og revyudvalget lånte kr. 500,00 til 
forberedelse af løjerne, som gik over scenen i begyndelsen af april 
1978.

For så vidt angår kantinelånet, har sagen ikke fundet sin endelige 
afgørelse. Det forventes, at en lempelig forrentnings- og afdrags
ordning vil blive forhandlet i den nærmeste fremtid.

Fondens første regnskabsår slutter 31. juli 1978.
hsn.

Studielegatet
»Aalborg Katedralskoles Studielegat« tildeles ifølge fundatsen 
studenter, der er udgået fra Aalborg Katedralskole, og som må 
antages at have udpræget lyst og evner til fortsat studium, 
fortrinsvis ved universiteterne og Polyteknisk Læreanstalt, men 
som savner de nødvendige midler dertil.

Understøttelsen ydes som regel kun de to første studieår og 
tildeles altid for et år ad gangen.

Legatets indkomst består navnlig af årlige bidrag fra en kreds af 
skolens venner i Aalborg by og omegn.

Legatets bestyrelse har følgende sammensætning: Jens P. 
Christensen, Hans Ole Klingenberg, L. C. Lauritzen, Henning Spure 
Nielsen og Erik Thomsen Støtt. Revisor er statsaut. revisor Poul 
Hansen.

»Aalborg Katedralskoles Jubilæumsfond« har samme bestyrelse 
som studielegatet, og det ved de to legater indkomne uddeles under 
et.

hsn.
Legater
a. Uddelt i skoleårets løb.
Lærernes Mindelegat:

Janne Schjær-Jacobsen, 3aN.
Kornet Frode Vesterbys Hædersgave sammen med Kornet Kaj Holst 
Jørgensens Mindelegat:

Torben Eirby, 3yS.
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Erik Bennikes Legat:
Peter Bach-Nielsen, 2yS, Kirsten Hyldgaard, 2bN.

Grethe Hege lunds Mindelegat:
Charlotte Gøthgen, 2bN.

Bodil Hamres Mindelegat:
Karen Margrethe Winther, 2xN.

»Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Legat« for studenter fra Aalborg 
Katedralskole med bestået 1. del af medicinsk embedseksamen 
tildeltes i december 1977 følgende:

Lars Carl Borris, Ole Bjarne Christiansen, Kim Egebo, Niels 
Peter Ole Mors,OveJuul Nielsen,SvenTrautner, Niels Uldbjerg.

b. Uddelt ved juleafslutningen 1977:
Det Thuresenske Legat:

Svend Bo Andersen, 3yF, Erik Madsen, 3yF, Jan Larsen, 2zF, 
Ejnar Bo Pedersen, 2bS, Per Hammer, 1 v, Peter Huber 
Jensen, 1x.

Af Stipendiefonden har følgende oplagspenge tilgode:
Bente Christensen, 3bN, Kaj Christensen, 3xS, Torben Him
melstrup, 3yF, Birgit Jensen, 3bS. - Oplagspengene udbetales 
af Københavns Universitets kurator efter 1. september 1978.

Nissens Legat:
Marianne Nielsen, 2uF, Liselotte Møller Jensen, 1c, Dorthe 
Skou, 1x.
Flidspræmier: Hanne Jacobsen, 2bN, Birgitte Marborg, 2aN, 
Poul-Erik Arnvig, 1 y, Gitte Bach Jensen, 1 b, Ole Klitgaard, 1 x.

Hektor Taubers Jubellegat:
Claus Sølvsteen, 3xS, Jørgen Heiden, 2yF.

Rektor Ankjærs Boglegat:
Bolette Gøthgen, 2bN.

Rektor Galsters Legat:
Søren Hansen Thomsen, 3zS.

Agnete Banner-Voigts Legat:
Poul Bach, 3uS.

Lensgreve Moltkes Legat:
Lars Damsgaard Andersen, 3yF, Walther Rahbek Mortensen, 
2xF, Bo Nimand Larsen, 1u.

hsn.
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Fritiden

Lejrhytten i Hammer Bakker
Lejrhytten i Hammer Bakker- beliggende på en grund, som er lejet af 
Det danske Hedeselskab - er fortsat et godt aktiv for skolen, dens 
elever og lærere. Forår og efterår, weekend efter weekend er der 
optaget deroppe. I skoleårets første uger - som et led i introduk
tionsarrangementerne - oven i købet hver eneste dag. Alle nye 
klasser - HF'ere såvel som gymnasieelever - har i de senere år 
startet deres egentlige sociale tilværelse på skolen med et døgn i 
»Hytten«.

Lejrhyttens standard er i hvert fald ikke faldende. Tværtimod. 
Køkkenmoderniseringen er nu gennemført med godt resultat - og en 
tilbundsgående rengøring med tilhørende fernisering o. lign, er 
udført af elever fra 1 .c og 1 .y på initiativ og under ledelse af Inger 
Madsen fra hytte-bestyrelsen. Rengøringsaktiviteterne fandt sted 
Kristi Himmelfartsdag - og det er vort håb, at rengøringsturen, som i 
øvrigt sluttede med et godt og festligt fællesmåltid på skolens 
regning, kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Udendørs er situationen også under bedring - og ikke mindst var 
det til stor hjælp, at en far rykkede ind i bakkerne med rullende udstyr 
til formålet og ryddede et større op til »Hytten« grænsende areal for 
uønsket bevoksning.

På ønskesedlen for de kommende år står flere ting, men øverst: en 
telefon. Om dette ønske kan realiseres, vil afklares i begyndelsen af 
det kommende skoleår.

Forældrebidragene, som økonomisk udgør lejrhyttens funda
ment, er gået rimeligt godt ind; det er dog ikke uvæsentligt i denne 
sammenhæng at kunne konstatere, at forskellige elevgrupper - 
herunder elevforeningen »HYT« - i årets løb har ydet betydelige 
tilskud til lejrhyttens drift og modernisering. Fra Sparekassen 
Nordjylland og Den danske Provinsbank modtog vi støtte til 
køkkenmoderniseringen.

Foreningen »Aalborg Katedralskoles Lejrhytte« afholder general
forsamling i »Hytten« i løbet af august-september måned, og der vil 
så blive lejlighed til også at møde bestyrelsen, hvis sammensætning 
er således: Sven Guldberg (kasserer), Karl Rye Krogh, Kaj 
Kunstmann (sekretær), Ruth Larsen, Kaj Løber, Inger Madsen, Bent 
Marschner, H. David Nielsen, Henning Spure Nielsen (formand), 
Bruno Pedersen, Harry Pedersen samt Mette Østergaard som 
repræsentant for »HYT«. Foreningens revisor er advokat N. J. 
Meldgaard.

hsn.
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»HYT«
Elevforeningen HYT's formål er at arrangere fester med henblik på 
at skaffe penge til lejrhytten. På den ordinære generalforsamling 
vælges hvert år en bestyrelse, som så varetager det praktiske 
arbejde. I de to forløbne år har foreningen da også formået at yde så 
betydeligt et tilskud (6000 kr.) til modernisering af hyttens køkken, 
at planerne kunne realiseres.

Et forslag til ændrede love og vedtægter, som blev udarbejdet af 
bestyrelsen forrige år, blev på generalforsamlingen dette skoleår 
vedtaget enstemmigt som gældende for foreningens fremtidige mål. 
En positiv ting, som skal nævnes, er det nære samarbejde mellem 
HYT og Ydun, hvilket i praksis har betydet, at den ene har olanlagt og 
arrangeret en fest og derefter taget overskuddet, mens den anden 
var behjælpelig med arbejdskraft - og omvendt. Dette samarbejde 
har også betydet, at man ikke, som det tidligere har været tilfældet, 
har forsøgt at udkonkurrere modparten med afholdelse af fester tæt 
op ad arrangementer planlagt af den anden forening. På denne 
måde har det været muligt at fordele sæsonens fester jævnt over 
hele kalenderåret. Det har desuden været muligt at afholde alle 
fester på skolen, hvilket er mest populært og selvfølgelig en stor 
økonomisk fordel for foreningerne.

Mette Østergaard, 2.aS.

Idræt
I skoleårets løb har der været utallige aktiviteter på det idrætslige 
område. Disse aktiviteter er søgt arrangeret således, at der er rige 
muligheder for frivillig fysisk aktivitet så godt som hver dag ud over 
de ugentlige gymnastiktimer for både »motionister« og »kon
kurrencefolk«.

Skolen har stillet op med hold både hos piger og drenge i næsten 
alle gymnasieturneringer. Som eksempler kan nævnes: volleyball, 
basketball, fodbold, håndbold, atletik (hvor vi i øvrigt i år vandt 
drengenes regionsstævne for yngste hold, med en efterfølgende 3. 
plads i landsfinalestævnet i Esbjerg) og skak.

På den mere motionsprægede front arrangeredes en del frisport: 
badminton, atletik, fodbold, volleyball, basketball og redskabsgym
nastik, hvor alle har kunnet deltage efter behov og lyst. Der har i de 
fleste af disse discipliner været en meget livlig aktivitet (og i 
parentes kan det bemærkes, at gymnastiklærerne altid er positivt 
indstillet til nye forslag til alternative fritidssportsaktiviteter).

Endelig skal det nævnes, at der i dette skoleår har været 
arrangeret (ofte med god hjælp fra elever) klasseturneringer i 
volleyball og fodbold, hvorimod den normale klasseturnering i 
basketball desværre har måttet udgå. Og så som en nyskabelse 
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som det er hensigten at gøre til en tradition: skolemesterskaberne i 
atletik, som for drengenes vedkommende var en stor succes, 
medens pigerne var mere forbeholdne med tilmeldingerne. Men I 
kommer forhåbentlig ud af busken næste år!

For gymnastiklærerne
Torben Hårbøl.

Skak
Dansk Skak Union arrangerede også i det forløbne skoleår en 
landsturnering i skak for gymnasie- og HF-elever. Aalborg Kate
dralskole deltog i turneringen med et hold bestående af Christian 
Høngaard Andersen, 2.zN, Christian Kalsen Kristensen, 1,v, Poul 
Erik Jensen, 2.zN, Gerd Westphall Poulsen, I.HFr og Jesper Buth 
Rasmussen, 3.uF - og fine resultater i turneringens 1. og 2. runde 
var lige ved at bringe holdet i landsfinalen. hQn

Kunst
Statens Kunstfond meddelte i brev af 9. december 1977 skolen, at 
en række kunstværker-i anledning af skolens ansøgning til fondet - 
kunne deponeres hos os.

Tilbuddet om deponering af de pågældende kunstværker blev 
accepteret, og nu venter vi spændt på at få tingene i hus. Det ot ejer 
sig om 5 linoleumssnit af Svend Wiig Hansen (f. 1922), 2 skulpturer 
og 3 tegninger af Agnete Madsen (f. 1923), 6 ætsninger af Søren 
Hjorth Nielsen (f. 1901) samt 5 akvareller af Anna Klindt Sørensen 
(f. 1899).

hsn.

Hvad der også skete i skoleårets løb ...
8. august

7. september
14. september

25. september

28. september

Første skoledag efter sommerferien.
Skolens egne mesterskaber i atletik.
Regionsstævne i atletik i Hjørring; vi sejrer i 
yngste gruppe.
Gymnasieskolernes Landsatletikstævne (finale) 
i Esbjerg; vi bliver nr. 3 i yngste gruppe efter GI. 
Hellerup og Virum.
Repræsentanter for LAK og DGS orienterer hen
holdsvis HF'ere og gymnasiaster om organisa
tionsarbejdet.
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30. september Afstemning om indmeldelse i DGS; indmeldelse 
vedtages.

13. oktober Randers Statsskole på besøg med to fodbold
hold som led i trekantturnering med Århus Kate
dralskole. Randers vandt årets turnering og der
med den udsatte pokal til ejendom.

27. oktober Skolens fodboldhold spiller i Århus mod Århus 
Katedralskole.

7. november
10., 14., 15. nov.

Forældrekonsultation (1.g).
Folkeskoleelever på besøg som led i arrange
mentet »Uddannelsesdage«.

15. november Fællestime; forfatteren Carl Schamberg taler om 
»Arbejderbevægelse og kulturpolitik«.

28. og 29. nov.
8. december

17. december

Fællestime; filmen »141 dage« vises i festsalen. 
Forældrekonsultation (2. og 3.g).
Syv lægestuderende med studentereksamen fra 
skolen modtager legatportioner af »Læge Dorff 
Kjeldsen og Hustrus Legat« ved en sammen
komst på skolen.

22. december Juleafslutning i Budolfi kirke ved biskop Henrik 
Christiansen.

16. januar
25. januar

Fællestime; filmen »Dilemma« vises i festsalen. 
Fællestime; guitaristen Erling Møldrup optræder 
og fortæller om sit instrument.
Orienteringsmøde for kommende gymnasieele
ver og deres forældre.

26. og 27. januar Fællestime; forfatteren Lise Sørensen besøger

9. februar
skolen og taler om samfund, kultur og kunst. 
Fællestime; SU-høring med deltagelse af organi

15. februar
sationsfolk og politikere.
Fællestime; forfatteren Halldor Sigurdsson taler

20. februar
om Sydafrika.
Fællestime; Hans Fink fra Nordjyllands Amts

2. marts

kommune taler om »Regionplanlægningen og 
dens konsekvenser for gymnasierne og andre 
ungdomsuddannelser i Nordjylland«.
Fællestime; teatergruppen »Skifteholdet« opfø

9. marts

rer »En plads i solen« - et spil om ungdommens 
(u)muligheder.
Grenvalgsorientering og forældrekonsultation

4. april
(1-g).
Fællestime; filmen »Family Life« vises i Astoria 
Bio.

7. og 8. april Aalborg Katedralskoles Revy 1978: »De(t) går 
nok ... «.
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25. april AUC-amatører opfører teaterstykke om adgangs
begrænsning, SU og overbelægning i gymnasi
erne i »klassens time«.
Forårskoncert på Nordjyllands Kunstmuseum. 
Sammen med korene fra Hasseris og Nørre
sundby gymnasier opføres bl. a. Ariel Raminez: 
Misa Chriolla.

27. april 2.HF'ernes sidste skoledag; morgenkaffe i fest
salen.

2. maj
4. maj

3,g'ernes sidste skoledag; frokost i festsalen.
1 .g'ere gør forårsrent i lejrhytten i Hammer Bak
ker.

16. juni Translokation på Nordjyllands Kunstmuseum. 
hsn.
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Ferieplan for skoleåret 1978-79
For skoleåret 1978-79 er der for statens gymnasieskoler, studen
terkursus og Statens Kursus til HF fastsat følgende fridage og 
ferier (de nævnte dage medregnes):

1978
Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: Efterårsferie.
Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar: Juleferie.

1979
Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april: Påskeferie.
Tirsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august: Sommerferie.

(Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er 
omfattet af ovenstående. Antallet af ferie- og fridage i skoleåret 
1978-79 udgør herefter 162).

Ringetider
1. time ...........................................   kl. 8,15- 9,00
2. time ................................................................. kl. 9,05- 9,50
3. time ................................................................. kl. 10,05-10,50
4. time ................................................................. kl. 11,00-11,45
5. time ................................................................. kl. 12,10-12,55
6. time ................................................................. kl. 13,05-13,50
7. time ................................................................. kl. 14,00-14,45
8. time ................................................................. kl. 14,55-15,40

Ringetiderne er ændrede sammenlignet med skoleåret 1977/78.




