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Lidt om Marselisborg Gymnasium

Marselisborg Gymnasium indeholder 
både gymnasium og HF. Der er ca. 525 
elever, fordelt med */3 på HF og % i gym
nasiet. Der undervises på de traditio
nelle grene, nysproglig, samfundssprog
lig, matematisk-fysisk, naturfaglig og 
samfunds-matematisk. Derudover har 
skolen i år fået tilladelse til at oprette en 
idrætsfaglig gren og en teknologisk.

Den idrætsfaglige gren sammensættes 
af matematikere og sproglige, og ele
verne har 6 ugentlige timer idræt mod 
normalt 2 ugentlige timer.

Teknologilinien er en matematisk li
nie, hvor der i undervisningen bliver lagt 
særlig vægt på undervisningen i tekno
logi i form af teknologiemner beskrevet 
som produktions-bio- og informations
teknologi. En af fordelene ved at under
visningen er linie-, og ikke grenorganise
ret er, at en stor del af undervisningen i 
teknologiemnerne kan være tværfaglig.

Der findes hold i alle fremmedsprog, 
incl. russisk og spansk, og på alle grene 
kan vælges mellem formning, musik og 
film- og TV-kundskab.

Undervisningen, hvortil der er møde
pligt, foregår mellem kl. 8-15, og i 
sjældne tilfælde til kl. 16. med to lange 
pauser kl. 10 og kl. 12.

Efter skoletid kan eleverne melde sig 
på forskellige frivillige aktiviteter såsom 
idræt, formning, dramatik, kor, studie
kredse, filmklub, ligesom det er muligt 
at låne musiklokalet til sammenspil. 
Disse aktiviteter betragter vi som en vig
tig del af skolens liv, og som ny elev er 
det en god genvej til både at lære skolen 
og elever fra andre klasser at kende.

Skolen er byens næstældste gymna-
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sium, 87 år gammel, hvilket naturligvis 
har både sine positive og negative sider.

Skolen har en smuk, central beliggen
hed. Vi synes selv, at alderen giver både 
miljø og hygge, men den sætter også 
spor og slitage. Vi er i disse år i gang med 
en gennemgribende renovering af klas
selokalerne, maling, udskiftning af tæp
per med linoleum, forbedring aflysfor
holdene samt udskiftning af stole og 
borde, men da midlerne er sparsomme, 
tager det nogen tid endnu før vi har væ
ret hele skolen igennem. Vi forventer, at 
eleverne selv er med til at bevare skolen i 
god stand, bl.a. ved oprydning, hvilket 
også er en forudsætning for, at der kan 

gives tilladelse til de mange aktiviteter 
uden for skoletid.

Denne korte præsentation kan natur
ligvis ikke sige, hvad skolen egentlig er. 
Det er noget hver enkelt elev må oplede 
på sin måde, og det kræver, at han ellér 
hun engagerer sig i undervisningen ot i 
skolens liv iøvrigt - og selvfølgelig heller 
ikke glemmer, at der er et liv ved siden af 
skolen, som også skal passes, hvis mån 
skal udvikle sig til et helt menneske.

Velkommen til alle nye elever på Mar- 
selisborg, vi glæder os til nogle gode år 
med jer.

Marianne Abrahamsen
Rek or
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Overgangen fra folkeskole 
til gymnasium

Del er som regel med blanding af spænding og uro, at de nye elever 
dukker op i begyndelsen af august. Nye kammerater, nye lærere, nye 
fag - og det hele på en gang.

Det kan opleves lidt overvældende pludselig at skulle finde sin plads i 
helt nye sammenhænge - specielt hvis man begynder på gymnasiet uden 
at kende nogen i forvejen. Den vanskeligste periode er afgjort de første 
uger. Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet forsøger vi derfor at 
gøre så lempelig som mulig for de nye elever.

De første skoledage er tilrettelagt specielt med henblik på, at de nye 
elever lærer hinanden, deres lærere og skolen som helhed at kende. To 
tutorer (elever fra ældre klasser) vil være sammen med klassen, lærerne 
vil præsentere sig selv og deres fag, og den første fredag efter skolestar
ten afholdes en introduktionsfest for alle de nye 2,g’ere og deres lærere. 
2-3 uger ind i det nye skoleår tager klassen af sted på en 2-dages 
hyttetur/kano tur med lærere og tutorer, og når de første måneder af 
skoleåret er gået, evaluerer og diskuterer klassen og dens tutorer i 
fællesskab introduktionen og de enkelte fag: Går det som det skal? 
Hvor kan forholdene eventuelt laves og og gøres bedre?

Ti har bedt to elever fra Ix Anders og Søren beskrive, hvordan de 
oplevede, at begynde på Marselisborg Gymnasium:
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Overgangen til gymnasiet
Af to 1.g’eres erindringer

Der var engang to fædre, der havde hver 
en søn, som skulle begynde i gymnasiet. 
Den ene søn hed Anders og den anden 
hed Søren. De havde begge set frem til 
den store dag og var klædt i stadstøjet. 
Udenfor gymnasiet mødtes de to med 
andre sønner og døtre, som ligeledes var 
klædt i stadstøjet og havde ventet dagen 
med spænding. Ved hovedindgangen 
blev de mødt af horder af ældre elever, 
der forsøgte at ramme dem med vand
bomber. Endelig kom undsætningen, 
der førte de stakkels debutanter til fæl
lesauditoriet. Her blev fårene skilt fra 
bukkene, og fårene blev sendt nedenun
der. Begge steder blev man ved opråb 
inddelt i klasser. I klasserne blev søn
nerne og døtrene, der nu var elever, præ
senteret for en ny leg - Thues leg. Menin
gen med denne leg er at lære de nye kam
meraters navne.

Næste skoledag startede vi i Ix med 
rundstykker og kaffe på klassen. Senere

blev vi udstyret med bøger, papir o’ 
papmapper.

lg-soldet blev planlagt og alle havde 
store forventninger til denne storslåedle 
fest. Trods det at vi var »mindre beru
sede«, kan vi bevidne, at det var en fan
tastisk fest.

Turen, der rystede os sammen, blev 
afviklet med stor succes. Vi startede fia 
Ry i kano og sejlede op ad Gudenåen til 
en campingplads. Undervejs gjorde vi 
ophold ved Himmelbjerget, hvor vi spi
ste frokost og ventede på de langsomste, 
der kom i land en halv time efter. På 
campingpladsen havde vi et mindre hel
digt møde med en københavnerklass:.
Dette kunne dog langt fra overskygge 
vores fest om aftenen. Turen gjorde, it 
vi lærte hinanden meget bedre at kend,e.

Vi er nu faldet til og synes godt om at 
gå på MARSELISBORG GYMNA
SIUM.

Søren Steen Due 'x
Anders Brahe Pedersen 'x
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Mn Rektor Marianne Abrahamsen, spansk, 
AB Adjunkt Annamarie Bjerkø, engelsk, 

formning
NB Niels Jørgen Hougesen Bock, Religion, 

dansk, oldtidskundskab
Bo Adjunkt Torleif Boye, historie, idræt, 

assistent
JB Adjunkt Jytte Brodersen, religion, latin
Bz Lektor Jørn Bærentzen, fysik, matematik 
GC Adjunkt Grete Carstensen, tysk, 

samfundsfag
MD Adjunkt Mette Daugbjerg, tysk, fransk
KD Adjunkt Kirsten De Cros Dich, dansk, 

musik
Dr Lektor Grethe Drud, dansk
ED Adjunkt Eskild Due, dansk, samfundsfag 
Es Adjunkt Bjarne Eskildsen, engelsk, musik 
Fr Adjunkt Jørgen Frandsen, engelsk, idræt 
FG Adjunkt Flemming Juel Gade, geografi, 

idræt
HG Cand.mag. Håkon Grunnet, historie, 

psykologi
HH Cand.mag. Helle Hansen, latin
AH Adjunkt Anders Heerfordt, kemi, fysik
He Lektor Kirsten Hermann, matematik
BH Adjunkt Bodil Hess, religion, 

oldtidskundskab
JH Cand.mag. Jan Holst, idræt
MJ Adjunkt Mona Jensen, tysk, idræt, assistent
KJ Kirsten Johannsen, dansk, tysk
Jø Lektor J. Anker Jørgensen, geografi
SJ Adjunkt Sannie Tørslev Jørgensen, dansk, 

idræt
BK Adjunkt Birthe Knudsen, engelsk, idræt

—EK—Adjunkt Eva Kullbeig, biulugi, musik—
UK Adjunkt Ulf Køllgaard, matematik, datalogi

Kø Lektor Gudmund Køster, tysk
FL Lektor Lene Fromholt Larsen, matematik
Ma Lektor Erik Madsen, biologi
BM Lektor Margrete B. Madsen, matematik
1M Adjunkt Ingrid Møller, dansk, idræt
Ne Adjunkt Anna-Birgit Neergaard, dansk, 

engelsk
NR Adjunkt Jytte Nielsen-Refs, religion, engelsk
JN Adjunkt Jette Ovesen Nygaard, geografi, 

matematik
Nø Adjunkt Steen S. Nørgaard, historie
Oz Lektor Lis Outzen, fransk, oldtidskundskab
BL Adjunkt Birte Lau Pedersen, russisk, historie
HP Cand.scient. Hans Pedersen, biologi
TP Adjunkt Ole Tingsted Pedersen, dansk, 

fransk
PP Cand.scient. Peter Heiberg Petersen, 

matematik
CP Cand.mag. Carsten Rud Poulsen, formning
Pr Adjunkt Erik Prinds, oldtidskundskab, 

samfundsfag
KR Adjunkt Knud Rasmussen, fysk, matematik
MR Cand.mag. Anne Mette Ringsted, fransk
SN Adjunkt Jens Skak-Nielsen, kemi, fysik
Sb Cand.mag. Søren Søby, engelsk
TM Adjunkt Torben Murman Sørensen, dansk, 

historie
HT Lektor H.H. Tersbøl, historie, samfundsfag
TJ Adjunkt Søren Thorsøe-Jacobsen, engelsk, 

fransk
JF Adjunkt Jean-Francois Tranche, fransk, 

historie
Ve Lektor Niels Jørgen Vestergaard, kemi, fysik
HK Hanne Kjærtinge, sekretær

-BHEBirthe-Hahn Fischer, sekretær-----------------



Skolens styrende organer

Amtsrådet
Skolerådet

[Tekn./adm. person.
duet

- varetager samarbejdet mellem skote og f 
hjem.

Forældrene U- goocender ugestemaet og orda
-stiller forslag til anskaffelse af

► nn til K.og til budget.
materiel

undervisningsmin. Rektor

formand

Lærerfor
samling

formand

Fællesudvalget
-varetager samarbejdet mellem elever 
og lærere.

-træffer beslutning om fællestimer og 
studiekredse.

-driver kantinen.
-stiller forslag til ordensregler og ta
ger stilling til fester nun.

HM
Elev rådet

-varetagerelevernes interesser 
over for skolen.

- evt. kontakt med DGS/GLQ
LAK

formand

Lærerrådet
-varetager læremes interesser 
over for skolens ledelse, direk
toratet og amtet.

-tager stilling til forsøgsunder
visning.

Klasserne Lærerne

H
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Hvem, hvad, hvor på Marselisborg

For at lette overblikket over livet på Marselisborg, har vi i alfabetisk 
rækkefølge forklaret de ord du vil støde på i løbet af skoleforløbet.

Adjunkt: En lærer, der er fast ansat ved gymnasiet og har mindre end 15 års ancien
nitet.

Administrativ inspektor: Adj. Flemming Gade og Ikt. H.H. Tersbøl, rektors ad
ministrative medhjælp blandt lærerne. Inspektor tager sig bl.a. af skemaændringei, 
lønindberetning og tilrettelæggelse af eksamen.

Adresseforandring: Meddel straks kontoret, hvis du flytter.

Amtet: Skolen ejes af Århus amtskommune, som gennem Undervisnings- og ku - 
turdvalget driver ialt 11 gymnasier i amtet. Udvalget træffer afgørelser af admin - 
strativ og økonomisk karakter indenfor gymnasieområdet.

Befordringsgodtgørelse: Hvis eleven har længere end 22 km tur/retur til skolen, 
ydes transportgodtgørelse i form af kort til tog eller bus. Ansøgningsskema udleve
res på kontoret.

Bekendtgørelser: Loven om gymnasieskolen er konkret udmøntet ved en række 
bekendtgørelser, f.eks. et fags pensum og eksamen.

Betegnelser for klasser og grenhold: De sproglige klasser betegnes: a, b. Deres 
grenhold: nysproglig N, samfundsfaglig S. De matematiske klasser betegnes: x, y, z.
Deres grenhold: matematisk-fysisk F, samfundsfaglige S, naturfaglige N. I næste 
skoleår vil man endvidere møde betegnelsen 11: ’teknologi-klassen’. HF-klasserpe 
betegnes p. q og r, tilvalgshold P, Q og R.

Biblioteket: Her er de fleste fag repræsenteret ved leksika, hånd- og ordbøger. Bib
lioteket bliver endvidere benyttet til gruppearbejde og lektielæsning i fritimer. Bib
lioteket befinder sig på 1. sal. Bibliotekets bøger er normalt ikke til hjemlån.
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Bogdepot: Bogdepotet bestyres af boginspektor. Depotets åbningstid fremgår af 
opslag. Boginspektor er J. Skak-Nielsen.

Bøger og papir: Bøger udlånes gratis og skal afleveres efter endt brug. Eleverne er 
økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, og såfremt en bog ødelægges eller er bort- 
komimet, er den pågældende elev erstatningspligtig. Pas godt på bøgerne.

Blå bog: En samling biografier over afgangsklassernes elever, ofte skrevet ud fra 
internt pudsige episoder begået i årenes løb.

DGS: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Bygger på elevrådene. Der afhol
des hvert år et fællesarrangement, hvor repræsentanter fra DGS og GLO informere 
skolens elever om opbygning, mål etc. og besvarer spørgsmål.

Dueslag: I lærerværelsets forgang findes et såkaldt dueslag. Hver lærer har et due
slag, hvor man kan lægge skriftlige opgaver og meddelelser.

Elevråd: Elevernes repræsentation overfor lærerne, rektor, DGS og offentligheden. 
Det varetager elevernes interesser lokalt. For at inddrage så mange som muligt i 
beslutningsprocessen er alle klasser repræsenteret i rådet.

Elevtelefon: Tlf. nr. 14 02 05, er opstillet på gangen ved kantinen. Ønsker man at 
komrhe i forbindelse med en elev, kan man ringe hertil i frikvartererne. Se under 
ringetider. Kontoret tager ikke imod »almindelige beskeder«.

Evaluering: En skriftlig eller mundtlig vurdering af elevers standpunkt eller ar
bejde. Man bruger også denne betegnelse for en snak med eleverne om den forløbne 
tids arbejde og arbejdsform.

Forsikring: Skolen har en ulykkesforsikring for eleverne. Den dækker dog ikke ty
veri, hærværk på cykler m.m., selv om dette sker inden for skolens rammer. Her må 
eleveris egen familieforsikring dække.

Forsømmelser: Se under mødepligt.

Fotokopiering: Se under pædagogisk værksted.
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Forældreforeningen: er en forening, bestående af forældre, hvis formål er at 
styrke kontakten mellem forældrene og skolen, samt at yde støtte til aktiviteter, 
hvor støtte fra anden side er utilstrækkelig.

Frivillig musik: Skolens musiklokale danner ramme om forskellig frivillig musik
udøvelse. I år har 10 grupper benyttet musiklokalet til fortrinsvis rytmisk musik 
hvilket nogle af dem har givet prøve på for skolens elever ved morgensamlinger oj 
ved skolens forårsfest.

Fællesudvalget: Fællesudvalget består af repræsentanter for elevråd og lærerråc. 
samt rektor. Det drøfter forhold af betydning for skolens trivsel og miljø og ska. 
varetage samarbejdet mellem elever og lærere. I dette udvalg bliver en række for • 
hold, der ikke direkte har noget med undervisningen at gøre, besluttet. Fællesud
valget træffer fx. beslutning om fællestimer, studiekredse, temadag og studieuger, 
fester, ordensregler etc. Endvidere er det FU, der driver kantinen.

Fællesudvalgets kasse: Får sine indtægter fra kantinevirksomhed, herunder 
overskud ved ølsalg, ved solder og automater, ved fester, mønttelefon m.m. Fælles
udvalget (FU) kan yde støtte til aktiviteter, der vedrører skolen, herunder lån i for
bindelse med rejser.

Fællestimer: Er timer, hvor alle skolens elever er samlet til et arrangement af alme i 
kulturel karakter (drama, musik, foredrag, debat, film etc). Bekendtgørelsen for 
gymnasiet bestemmer, at der i et skoleår skal være mindst 8 fællestimer. Der er a - 
mindelig mødepligt til disse timer.

Glemte sager: Opbevares hos pedellen. Værdigenstande tager kontoret sig af.

GLO: Gymnasieelevernes Landsorganisation. Opstået som modstykke til DGS. 
GLO bygger på individuelt medlemsskab.

Hultime: En skemalagt fri time, der kan benyttes til arrangementer, udvalgsmøder 
eller andet, der går på tværs af klasserne.

Kantinen: Kantinen er en selvejende institution. Dens økonomi skal hvile i sig selv. 
Bestyrelsen er fællesudvalget, og kantinens ledelse varetages af et kantineudvalg på 
3 elever valgt af elevrådet, og to lærere valgt af lærerrådet. Kantinens personale er 
Ruth Isaksen, Kirsten Kejser, og Ruth Isaksen er ansat som forretningsfører.
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Karakterer: I gymnasiet gives standpunktskarakterer to gange årligt, i december 
og i marts. Der gives årskarakterer i april/maj og årsprøvekarakterer i juni. På HF 
gives kun karakterer til eksamen.

Klager: Fællesudvalget behandler alle problemer, der vedrører trivsel - med to und
tagelser: Sager, der vedrører en enkelt lærer kan ikke behandles, og sager vedrø
rende en enkelt elev kan kun behandles, såfremt eleven er indforstået hermed. Både 
klagér over en læreres adfærd og klager over en elevs adfærd forelægges rektor til 
behandling og afgørelse. Klager over rektors behandling af sådanne - og af andre - 
sager indbringes (gennem rektor) for direktoratet.

Kontakt skole-hjem: Sept.: Alle lg-elever og deres pårørende inviteres til en ufor
mel aften på skolen, hvor alle fag er repræsenteret, og klassernes lærere er til stede.

November: Konsultation for 3g.
Januar: Konsultation for Ig.
Februar: Konsultation for 2g.
Der er ved konsultationerne mulighed for at drøfte faglige og andre spørgsmål 

med klassens lærere, studievejleder og rektor.
Mårts: Grenvalgsorientering for Ig.
løv'rigt kan forældre altid kontakte rektor vedr. deres søn/datter eller forhold på 

skolen iøvrigt.
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Kontaktskoler: Er de folkeskoler, som gymnasiet har orienteringspligt overfor.

Kontoret: Ligger på 2. sal. Her sidder Hanne og Birthe. Dem lærer du at kende, som 
dem, du henvender dig til, når alt andet glipper. Hanne og Birthe tager sig af al^ 
administrativt, ligesom de hjælper dig, hvis du har mistet noget, hvis du har hoved
pine eller hvis du mangler fx. ansøgningsskema. Kontorets lukketid: Hver dag kl 
11.05-11.50.

Kor: Marselisborg Gymnasiums’s kor består af elever og lærere. Se nærmere opslag 
om øvetider og optagelse.

Lektor: En lærer, der er fastansat ved gymnasiet, og som har mere end 15 års ancien ■ 
nitet.

Lærerforsamling: På møder i lærerforsamlingen behandles først og fremmest 
spørgsmål om elevernes faglige standpunkt, forsømmelser, deres oprykning i næste 
klasse samt indstilling til eksamen. Lærerforsamlingen består af alle ansatte lærere 
ved skolen samt rektor, der indkalder til og leder møderne. Afgørelsen af, om en 
elev skal fortsætte i næste klasse, træffes af eleven selv. Lærerforsamlingen holder 
møde inden uddelingen af karakterblade og efter afslutning af eksaminer og årsprø
ver.

Lærerkandidat: Et led i gymnasielærernes uddannelse er, at de gennemfører et så
kaldt pædagogikum, et 5-månederes kursus, hvor kandidaten følger og vejledes af 
bestemte af skolens lærere. Til hver kandidat er endvidere tilknyttet en studielektor.

Lærerrådet: Lærerrådet består af skolens lærere. I lærerrådet behandles alle 
spørgsmål, som lærerne har behov for at drøfte vedrørende undervisningen og ske
lens hverdag, f.eks. indkøb af undervisningsmidler, fag- og timefordeling, årsprø
ver, studieuger, ekskursioner, forsøgsundervisning. Elevrådsrepræsentant kan de - 
tage i møderne som observatør med taleret. Det samme kan TAP-repræsentanten.

Marselis: Er et udvalg, der står for solderne og arrangerer café-aftener.

Matrikel: I september måned udkommer skolens matrikel. Den indeholder alle re
levante oplysninger om alle personer på skolen, dvs. adresser, tlf.nr., tilvalg, udvalg 
m.m. Sørg for at have den indenfor rækkevidde.
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Morgensamling: To gange om ugen er der morgensamling i kantinen, den ene i 
forbindelse med hultimen. Der er nedsat et morgensamlingsudvalg, bestående af 
lærere og elever, der tilrettelægger morgensamlingerne. Foruden meddelelser fra 
administrationen, foregår der her alle mulige ting: debat, underholdning, musik 
m.m. undertiden ved mennesker udenfor skolen. Har man noget, man vil sige, hen
vender man sig til morgensamlingsudvalget.

Situation fra en morgensamling.

Mødepligt: Der er mødepligt såvel i gymnasiet som på HF. Det understreges, at 
denne mødepligt også omfatter aflevering af skriftlige opgaver. Endvidere gøres op
mærksom på, at enhver form for fravær i princippet regnes lige.

Et stort fravær kan medføre, at en elev i gymnasiet ikke kan indstilles til eksamen, 
og at en HF-studerende mister retten til at følge undervisningen og indstilles til eks
amen i fuldt pensum.

Fremgangsmåden er normalt den, at eleven første gang, der konstateret stort fra
vær, modtager en mundtlig advarsel. Ved fortsat stort fravær tildeles en skriftlig 
advarsel, hvorefter der, hvor der ikke er sket et ændret mødebillede, kan ske indbe
retning til Direktoratet for gymnasieskolerne og HF om sagen. Det påhviler hjem- 
met/eleven at give skolen meddelelse i tilfælde af længere tids sygdom.
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Umiddelbart efter en forsømmelsesperiode må den pågældende elev skriftligt re
degøre for forsømmelsens varighed og årsag, dette sker på særlige blanketter (syge- 
sedler), der forefindes på den blå pult under uret på 2. sal. Sygesedler lægges i pulten. 
Ved kontoret kan man holde sig underrettet om sine forsømmelser ved hjælp af ajo
urførte lister. Evt. fejl meddeles til kontoret.

Længere fritagelse for undervisningen kan kun ske undtagelsesvis, og efter at rek
tor har givet tilladelse. Undtagelse herfra er enkelte timer til nødvendige besøg hos 
speciallæge.

Oprydning: Det er nødvendigt, at hver elev rydder op efter sig. Det gælder selvføl
gelig i kantinen, men det gælder også i klasseværelserne, hvor stolene sættes på plads 
og papir smides i papirkurv. Ved at rydde op og sætte stole på plads er I med til at 
lette arbejdet for rengøringspersonalet.

Opslagstavler: Ved hovedindgangen findes opslagstavle med meddelelser fra ad
ministrationen, f.eks. om lærerfravær og timeændringer. Desuden findes opslag
stavle for forskellige fag og udvalg.

Pedel: Pedellen er til uvurderlig hjælp, når lamperne går ud, pegepinden knækker, 
tavlesvampen forsvinder. Kontoret giver pedellen besked, hvis der er noget galt.

Pædagogisk værksted: På pædagogisk værksted er der livlig aktivitet. Her klip
pes og klistres og her foregår al fotokopiering. Elever kan få kopieret materiale, hvis 
det er godkendt af en faglærer. Henvend dig altid til trykkerne, der er knyttet til 
pædagogisk værksted.

Rektor: Når det gælder skolens kontakt med myndighederne, skoleråd, amt og mi
nisterium, er rektor den, der repræsenterer skolen, ligesom det er hendes ansvar, at 
skolen i det daglige fungerer efter de rammer, der er fastlagt af amtet og direktora
tet.

Ringetider:
1. time 8.15 - 9.00
2. time 9.05 - 9.50
3. time 10.10 - 10.55
4. time 11.05 - 11.50
5. time 12.15 - 13.00
6. time 13.10 - 13.55
7. time 14.05 - 14.50
8. time 15.00 - 15.45
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Skemaændringer, daglige: Indenfor hovedindgangen hænger den vigtigste op
slagstavle på skolen: tavlen med skemaændringer. Som følge af læreres sygdom, 
tjenstligt fravær, ekskursion, lærerkandidatbesøg o.l. kan det være nødvendigt a: 
foretage ændringer i det daglige skema. Disse ændringer foretages af administrativ 
inspektor.

Skolerådet: Skolerådet er et samarbejdsorgan mellem skolen forældrene og amtsj- 
rådet. Det forestår samarbejdet mellem skole og hjem og behandler forhold son. 
skolens budget og den ugentlige arbejdsplan (skema). Skolens repræsentanter i sko ■ 
lerådet er rektor, to lærere, to elever og én fra det teknisk-administrative personale

Skolefest: Finder sted i marts med deltagelse af elever, lærere, inviterede gæster og 
gamle elever. Dens indhold er normalt fælles underholdning, musik, dans, snak 
m.v. af forskellig art i en række af lokalerne.

Solder: Elevfester arrangeret af Marselis.

Studiekredse: Der kan oprettes studiekredse, hvis mindst 10 elever melder sig, og 
hvis en leder kan findes. I studiekredsene må man ikke gennemgå lærebogstof 
Timerne ligger uden for normal skoletid.

Studielektor: Lektor med særlige opgaver, især ved uddannelse aflærerkandidater.

Studievejlederen: Studievejlederen er en person, der tager sig af en række prakti
ske ting i gymnasieforløbet: grenvalgsorientering, erhvervsorientering, uddannel
sesstøtte etc. Men han/hun har derudover en vigtig funktion som den person, en
hver elev kan henvende sig til med de problemer, der eventuelt kan opstå i løbet af de 
år, man går på skolen. Der kan være tale om små eller større problemer i forbindelse 
med forsømmelser, økonomi, boligsituation, kammerater, undervisningen o.l., - el
ler måske trænger man bare til at snakke. 1 løbet af skoleårets første måneder har 
studievejlederen derfor en individuel samtale med alle de nye elever, så vi lærer hin
anden at kende og kan bruge kontakten med hinanden de næste tre år.

Støtteundervisning: Faglærerne kan indstille HF-elevertil indtil 15 timers støtte
undervisning i begyndelsen af 1. HF: Den normale forudsætning er en forudgående 
eksamen af ældre dato. Studievejlederne sørger for holdenes oprettelse efter direk
toratets godkendelse.
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Støtteundervisning kan også etableres i forbindelse med længere tids sygdom for 
både HF- og gymnasieelever. Der kan desuden oprettes specialundervisningshold 
for læsehandicappede.

SU: Statens Uddannelsesstøtte. Nærmere oplysninger om støttemuligheder og an
søgningsskema fås ved henvendelse til studievejlederne.

Telefonkæder: Det er praktisk, at hver klasse ved skoleårets begyndelse laver en 
telefonkæde. Eleverne kan således hurtigt få besked om ændret fag, mødetid m.m.

Terminsprøver: I 3.g skal der i november/december samt forud for fastsættelsen af 
årskarakterer holdes skriftlige prøver i samme fag som ved skriftlig studentereksa
men - en slags generalprøve på skriftlig studentereksamen. For HF er der ingen ter
minsprøver.

Undervisningsministeriet: Det pædagogiske tilsyn med alle gymnasier og HF- 
kurser i landet ligger i Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF. Undervisnings
ministeriet stiller krav til undervisningsform og indhold; disse krav er beskrevet i 
bekendtgørelser for de enkelte fag.

Årsprøver: Der holdes altid skriftlige årsprøver i de fag, hvori, der er skriftlig stu
dentereksamen. Derimod fastsætter lærerrådet omfanget af de mundtlige årsprø
ver. Da HF har eksamen allerede efter 1. år, er der ikke årsprøver i HF.
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Fag og forsøg

Forsøg med teknologilinie 1986-89
Den 27. februar 1986 godkendte direktoratet for gymnasieskolerne og 
højere forberedelseseksamen et forsøg med gentagelse af en teknologili
nie i skoleårerne 86-89

Forsøget vil i hovedtrækkene følge samme retningslinier som den teknol i- 
gilinie, der blev oprettet på skolen august 1985, og vil bygge videre på erfa
ringerne herfra.

FORMÅLET er at give eleverne:
1. den almendannende og studieforbe

redende undervisning, som gymna
siet normalt giver.

2. faglig-teknisk indsigt i den nye tek
nologi, herunder EDB.

3. indsigt i teknologiens påvirkning af 
og samspil med det enkelte menne
ske og samfundet.

UNDERVISNINGEN tager udgangs
punkt i de enkelte fag. Men som noget 
nyt i forhold til gymnasiets andre linier 
gennemføres i hvert af de tre gymnasieår 
en længere periode med et tværfagligt 
projekt.

i Ig: Produktionsteknologi 
(f.eks. produktionsplanlæg
ning, industrirobotter).

i 2g: Bioteknologi
(f.eks. medicinalindustri, gen
splejsning).

i. 3g: Informationsteknologi
(f.eks. de nye massemedier).

Som en vigtig del af undervisningen i 
disse perioder indgår praktik i forskel
lige erhvervsvirksomheder og offentlige 
institutioner.

Også emner som teknologihistorie, 
økonomisk politik - matematiske n o- 
deller, naturforståelse - naturvidenskab, 
kropssprog - kommunikation og krop - 
natur - teknik vil blive behandlet af flere 
fag i samarbejde, blandt andet for a si
digt at belyse og diskutere teknikkens 
udvikling og konsekvenser.

Som noget nyt kan desuden nævnes
Der undervises i både matematik, fy-
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sik/tjemi og engelsk på højt niveau, og 
samtidig er undervisningen i biologi og 
samfundsfag udvidet i forhold til den 
matepiatisk - fysiske gren.

Enlgelsk er eneste fremmedsprog.
Dej kreative fag omfatter både musik, 

formning, film og drama.

Der er til klassen knyttet en EDB- 
lærer, der står til rådighed en time om 
ugen |som konsulent.

EKSAMEN vil foregå som en normal 

studentereksamen med individuelle 
skriftlige og mundtlige prøver.

KOMPETENCE. Studentereksamen 
på teknologilinien giver uden supplering 
adgang til de samme videregående ud
dannelser som studentereksamen på den 
matematisk-fysiske gren.

KØNSKVOTERING. I klassen vil så 
vidt muligt blive optaget lige mange pi
ger og drenge.

Af skolens ansøgere til l.g har 28 søgt 
teknologilinien.

Kirsten Hermann

TIMEFORDELING
fag .........................................................  
dansk .....................................................  
historie ...................................................  
samfundsfag .........................................  
religion/oldtidskundskab ...................  
geogtjafi .................................................  
kreatjve fag ...........................................  
idræt ....................................................... 
engelsk ...................................................  
biologi ...................................................  
matematik .............................................  
fysik/kemi .............................................

lg 2g 3g ialt
4 3 3 10
3 2 3 8
2 2 2 6
2 2 2 6
0 3 0 3
2 2 2 6
2 2 2 6
5 3 4 12
0 3 2 5
5 4 4 13
5 4 6 15
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Teknologilinien 1985-88

l.t startede i august 1985 med 28 elever. 
Ved optagelsen i teknologiklassen til
stræbte man så ligelig en kønsfordeling 
som muligt. Der er nu 12 piger og 15 
drenge i klassen.

Det nye ved forsøgslinien sammenlig
net med »normale« gymnasieklasser er, 
at eleverne går sammen i alle 3 år uden at 
vælge gren. Desuden er klasselærerfunk
tionen styrket. Kompetencen efter endt 
eksamen svarer til en mat-fys. studenter
eksamen. Yderligere har klassen samf
undsfag og engelsk på niveauer sva
rende til en samf-sproglig studenterek
samen. Engelsk er til gengæld det eneste 
fremmedsprog. De kreative fag er udvi
det til også at omfatte drama og film.

De 3 år er viet til hver sit teknologi
område: I l.g. produktionsteknologi, i 
2.g bioteknologi, og i 3.g informations
teknologi. (se skema)

Der lægges vægt på projektarbejde 
som forudsætning for praktikperioder 
med efterfølgende rapportudarbejdelse 
og evaluering.

Forud for dette forårs arbejde med 
produktionsteknologi har klassen den 
sidste del af efteråret beskæftiget sig 
med teknologihistorie i fagene historie, 
samfundsfag og fysik. Som udgangs
punkt valgte man tekstilindustrien med 
virksomhedsbesøg, bl.a. i Herning.

Af længere forløb i efteråret kan næv

nes kultur-naturemnet, hvor de humani
stiske og kreative fag samarbejdede pa
rallelt med modsætningen i den mo
derne civilisation mellem teknologisk 
udvikling og oprindelig natur og de be
vidsthedsmæssige konsekvenser heraf.

Afslutningen på dette forløb formede 
sig som en billed- og videoproduktion.

Fra »Maskinstormerne«.

Fra jul og til begyndelsen af marts 
satte klassen et drama op, nemlig Ernst 
Toliers ekspressionistiske stykke »Ma
skinstormerne«, der netop er relevant i 
forbindelse med teknologihistorien, da 
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det handler om de engelske spinderiar
bejderes modstand mod maskinernes 
indførelse på fabrikkerne i begyndelsen 
af 1800-tallet. Ved hjælp af selvlavede 
videofilm og forskellige andre effekter 
af mjusikalsk og scenografisk art aktua
liseredes stykket til at handle om tekno
logiens fremmarch i det hele taget og om 
forskellige holdninger til denne kends
gerning.

Det blev opført for forældre og lærere 
og andre interesserede d. 4. marts.

1 begyndelsen af skoleåret tildelte 
Thrige-Titan-fonden skolen 100.000 kr. 
til indkøb af EDB-udstyr til t-klassen.

Foråret afsluttes med en projekt- og 
praktikperiode, hvor eleverne op til 
praktikopholdet arbejder i små grupper 
med jrenblik på den særlige virksomhed, 
hvor de skal i praktik. De skal derefter 
udarbejde rapporter om hele forløbet og 
sammen med lærere og repræsentanter 
for de implicerede virksomheder eva
luere rapporterne og udbyttet af de erfa
ringer, de har opnået. Praktikperioden 
strækker sig over 14 dage, og eleverne 
sendes ud i grupper på to til fire. Der er 
tale om praktikpladser på følgende virk
somheder:

Brandtex, Danfoss, Hoyers Maskin
fabrik, Jyllands-Posten, Oliemøllen, 

Terma Electronics, Aarhus Stiftsti
dende, Crisplant og Dannebrog Værft.

En særlig dimension i arbejdet med 
denne klasse er spørgsmålet om, hvor
dan man bedst overvinder de proble
mer, der traditionelt er med pigernes 
fremmedhed eller måske ligefrem mod
tand mod visse dele af teknologien og de 
fag, der især repræsenterer de mest ab
strakte sider af teknologien. Til dette 
formål er der f.eks. nedsat en gruppe, 
der er tilknyttet en nyoprettet forening, 
»Kvinder og teknologi«, som igen er en 
udløber af en konference på AUC i ef
teråret om dette emne. Den gruppe, der 
er nedsat fra klassen vil sammen med 
klassens kvindelige lærere formidle ma
teriale og diskussioner om emnet til re
sten af klassen og forsøge i praksis at 
imødegå nogle af vanskelighederne. Her 
er det selvfølgelig nødvendigt, at alle læ
rerne og specielt de der underviser i de 
såkaldte »hårde« fag, er opmærksomme 
på hvilke metoder, der her kan bruges i 
den pædagogiske praksis. Disse diskus
sioner bliver til stadighed ført i lærer
gruppen, og man regner med at komme 
med nogle mere konkrete bud på, hvad 
man har gjort og kan gøre fremover.

Anna-Birgit Neergaard
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Forsøg med idrætsgren

Fra efteråret 86 starter vi forsøg med 
idrætsgren. Den oprindelige anledning 
til vore overvejelser over en idrætsgren 
var, at Idrætssamvirket i Århus hen
vendte sig til os med ønsker om et 
idræts-gymnasium på Marselisborg. Vi 
udarbejdede i første række et forslag ud 
fra stedets hidtidige forsøgserfaringer 
med bla.. F.-forsøget: En idræt-fællesli
nie - dvs. idrætseleverne i en klasse sam
men fra 1.-3.g med en række fællesfag -, 
men også med en vis adskillelse mellem 
sproglige og matematikere.

Det bliver imidlertid et grenforsøg - 
og ikke et fælleslinieforsøg, som vi kom
mer til at prøve, idet der fra Direktora
tets side er blevet udarbejdet et stan
dardforsøg, som man er interesseret i at 
afprøve landet over.

Der er tale om et forsøg, som ligger i 
forlængelse af den nyere brede opfat

telse af idrætfaget: I praktik skal ele
verne ikke blot præsenteres for individu
elle og holdidrætter, men også for emnér 
som friluftsliv, musik og bevægelse 
m.m. I teori arbejdes der såvel med fy
siologi og anatomi som med idrætspsy
kologi, - sociologi og - historie. Der læg
ges således meget vægt på at bibringe 
eleverne en samfundsmæssig forståelse 
af idrætten, hvilket også afspejler sig i 
den centrale placering samfundsfag får 
som det andet fælles fag på grenen. På
grenen vil der endvidere blive lagt vægt 
på, at eleverne kommer uden for skolens 

n.
m

rammer for at undersøge idrættei 
Dette vil blive tilgodeset dels genne: 
praktikophold - dels gennem ekskurs: < 
ner af forskellig art. Vi venter spændt 
at komme igang!

o-
På

Flemming G ide
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Pædagogiske dage den 8. og 9. november 1985

Fredag morgen, alle skolens lærere, een 
bus. Afgang til Molslaboratoriet. Væk 
fra hverdagen, eleverne, de hæsblæsende 
frikvarterer.

Tid til at være sammen på en ny måde. 
Frem for alt tid til nogle meget udbytte
rige diskussioner om det væsentligste i 
gymnasiet - nemlig eleverne. Lektor ved 
AUC Erik Laursen lagde op til en dis
kussion om elevsituationen og social 
differentiering i gymnasiet.

Som oplæg til disse to dage havde vi - 

altså lærerne - selv lavet elevobservatio
ner. Dvs. vi havde overværet at nogle 
elever, som vi selv kendte blev undervist 
i et andet fag. Specielt havde vi forsøgt 
at fokusere på, elevernes aktivitetsni
veau i de forskellige fag, og hos de for
skellige lærere.

Alt i alt nogle meget givende dage.
Den efterfølgende artikel er skrevet af 

vores oplægsholder.
Knud Rasmussen
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Erik Laursen

Tilvalgsgymnasiet:
- Sortering med et menneskeligt ansigt?

Erik Laursen, 
f 1947.
Mag. scient, 
soc., lektor i 
social-psyko- 
logi ved 
Aalborg 
Universitets
center.

mellemskole« og »eksamens-mellem
skolen« var på mange måder altafgø
rende for det senere livsforløb. Den blev 
foretaget på et tidspunkt, hvor børnene 
var omkring 11-12 år, og hverken ved 
denne deling, eller ved den senere efter 4. 
mellem ved overgangen til hhv. realen 
og l.g. behøvede man dengang at tage 
de stærke briller på for at få øje på klas
sesamfundets skygge. Skomagerens 
børn blev næsten altid ved faderens lædt,
mens akademikerens børn læste videre.

Disse delinger var så langt fra et resul
tat af elevens frie valg. Det var en klar, 
ydre-styret deling, baseret på stærke og 
indiskutable autoriteter.

I dag er skolen som bekendt udelt fra
1. til 9./10. klasse, med den såkaldte 
kursusdeling på 8.-10. klassetrin som 
eneste undtagelse.

1 de forslag til en ny gymnasiereform 
vi indtil nu har set, vil tilvalgsprincippet 
blive yderligere styrket - og i et af forsla
gene opereres der, i lighed med folke
skolens 9. og 10. klasse - , med ;n 
niveau-deling indenfor de enkelte fag.1

I min barndoms skole i Aalborg opdelte 
et plankeværk at træ skolegården på 
tværs i 2 halvdele, hver med sin tilhø
rende hovedbygning. På den østlige side 
af plankeværket befandt de »små« sig. 
Dvs. 1.-5. klasse, samt »fri- 
mellem’erne«. Og på den vestlige side: 
De 4 »eksamens-mellem’er« samt »rea
len«. Den magiske linie, som op til sko
lereformen af 1958, blev trukket i det 
danske skolesystem, gennem den altaf
gørende opdeling efter 5. klasse i hhv. en 
eksamens-retning og en udslusningsret
ning. Den linie havde her fået et monu
mentalt fysisk udtryk: et grønmålet 
plankeværk.

Delingen af eleverne på hhv. den »fri

I modsætning til situationen tidligere, 
vil det enkelte menneskes uddannelses
mæssige forløb indenfor en sådan »mo- 
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dernp« struktur, mere end noget andet 
være et spørgsmål om elevernes valg. 
Det mere eller mindre ambitiøse valg. 
Det mere eller mindre fremsynede valg. 
Det jnere eller mindre rationelle valg.

Jamen hvordan er det så vi vælger? - 
Hvor »rationelle« er vi så, når vi foreta
ger disse, ganske konsekvensrige valg af 
uddannelsesretning? Det fik vi, - blandt 
megeit andet -, et indtryk af, da vi, dvs. 
en gruppe uddannelsesforskere2 fra Aal
borg Universitetscenter, i 1981-84 fore
tog en undersøgelse af 3000 gymnasie
elevers vej gennem gymnasiet.

Kun relativt få (ca. 15%) havde, ved 
overgangen til gymnasiet, overvejet 
noge) andet end gymnasiet, og under 4% 
havde faktisk forsøgt andre muligheder.

Dette skal sammenholdes med de fak
tisk problemer som mange oplever ved 
overgangen til gymnasiet. Fx. udtrykt 
ved, at frafaldet i løbet af l.g er 10% i 
hovedstaden, og 7% i provinsen.

Blandt de elever, der efter 1 .g hører til 
de 10% af eleverne med de laveste ka
rakterer, er der ca. 45%, der selv mener, 
de har haft problemer ved overgangen 
til gymnasiet. Det tilsvarende tal for de 
5% af eleverne, der får de højeste karak
terer, er ca. 2%.

929^> af drengene gik på den matema
tiske linie, mod 51% af pigerne.

8% .af drengene gik på den sproglige 
linie mod 49% af pigerne.

Uoyer kønsspecifikke tendenser, af
spejlet valget af linie tydeligvis de ople
vede styrker og svagheder i faglig hense
ende, man medbringer fra folkeskolen.

Således er gennemsnittet fra folkesko

len i fagene: fysik/kemi og rening til
sammen, for de elever, der valgte den 
sproglige linie: 8,47 - mens den for ele
verne på den matematiske linie var 9,28.

Det samme mønster går igen ved 
grenvalget efter l.g. Her er gennemsnit
tet efter l.g i matematik og fysik samlet, 
for dem der vælger mf-grenen, 8,49, 
mens den fx. for dem, der vælger mF- 
grenen er 7,40.

Imidlertid er der også her en forskel 
på drenge og piger. Mens gennemsnittet 
for pigerne, der valgte mF-grenen, efter 
l.g var på 8,70 for matematik og fysik, 
så var det for drengene på 8,41. Piger 
skal altså have større succes i mat.-fys.- 
fagene for at tro på sig selv i disse fag, 
end tilfældet er for drengene.

Dette kan udbygges yderligere, når vi 
ser på de elever, på matematisk linie, der 
efter l.g fik mellem 0 og 6,5 i gennemsnit 
for matematik og fysik samlet. Blandt 
disse valgte 26% af drengene alligevel at 
gå på mf-linien, - mens kun 2% af pi
gerne valgte det samme. Kønsforskelle i 
ambitionsniveau og selvtillid viser sig 
også ved den markering af, hvad man 
ville bruge sin studentereksamen til, 
som blev foretaget ved slutningen af 
hhv. 2. og 3.g.

Blandt de 10% af eleverne der fik lave
ste karakterer ville 27% af drengene ef
ter 2.g tage en længerevarende uddan
nelse. Efter 3.g var tallet 21%. Blandt pi
gerne ville 20% det samme i 2.g og 3% i 
3.g. Mens pigerne således, tydeligvis la
der sig påvirke af det lave karaktergen
nemsnit i 3.g, så plages drengene ikke af 
de samme anfægtelser. Blandt de 5% af
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eleverne med de højeste karakterer ville 
ca. 90% af drengene tage en længereva
rende uddannelse i både 2. og 3.g, mens 
kun 40% af pigerne ville det samme i 2.g, 
mod 55% i 3.g.
Hvad siger alt dette om vore uddannel
sesvalg og vort uddannelsessystem? Om 
det unge menneske, der efter 11 år i sko
lesystemet, her sidst med et ganske ne
derlagspræget 1.g.-forløb, og som allige
vel efter et rent kamikaze-valg af mf- 
grenen, har foretaget et radikalt fravalg 
af en række fremtidige uddannelsesmu
ligheder, - om ham kan vi jo sige, at han 
har foretaget et irrationelt, overilet, for 
ikke at sige direkte dumt valg. Om den 
pige, der i samme situation, - på trods af 
dokumenterede evner alligevel fravæl
ger de »hårde« fag, - og senere viger til
bage fra de længerevarende uddannel
ser, - om hende kan vi jo passende sige, 
at det er en skam hun ikke har noget 
mere selvtillid. Når frafaldet i løbet af 
l.g er dobbelt så stort blandt børn af 
faglærte og ufaglærte arbejdere, end det 
er for børn af akademikere (10,3% mod 
5,6%) så kan vi nok se, at der er noget 
galt. Men er det arbejderbørnenes 
»valg« af gymnasiet den er gal med?

Den »sortering med et menneskeligt an
sigt« vi i disse år etablerer gennem vort 
uddannelsessystem, er i vidt omfang ba
seret på at den enkelte, - gennem siné 
valg-, sorterer sig selv. Det er ikke syste
met der siger nej til dig, det er dig selv, 
der vælger det, - der nu for dig -, er det 
bedste. Endvidere udføres det »beskidte 
arbejde« stort set af relativt få eksakte 
fag (matematik, fysik, kemi). De 
»bløde« almendannende fag fungerer 
så, - dels som det terræn fravalgene kan 
foregå i, dels som det faglige rum opbe
varingen og institutions-integrationen 
kan foregå gennem.

Et sorterings-system er det nu allige
vel, hvilket man næppe kan kritisere 
skolen for. Det vil den nødvendigvis 
være under de gældende samfundsfor
mer. Hvad man kan kritisere den, - og 
dermed gymnasiet for, er at systemet 
overfor taberne fremstår som tilsynela
dende blidt og venligt, - mens det i siné 
konsekvenser er lige så ubarmhjertligt 
som tidligere, således at det alt i alt frem
træder som ganske realitetsfattigt. Ep 
radikaliseret udgave af tilvalgsgymna
siet vil sandsynligvis forstærke dette ind
tryk.



Årsberetning 1985-86

7. august:

9. august:

16. august:

26.-29. august:
2.-3. september:

4.-5. september:

Skolen begynder igen efter sommerferien.

Fest for 1. HF og deres lærere.

Fest for 1. g og deres lærere.

De nye gymnasieklasser er på hver deres introduktionstur i 
kano på Gudenåen.

1. HF er i Ryekol-hytten på introduktion.

Startskuddet til Marselisborgløbet lyder kl. 12. Der afsluttes 
med bollespisning på skolen efter anstrengelserne i skoven.

12. september:

Opvarmning til Marselisborg løbet.
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2. november:

24.-26. september: Der afholdes skoleaften for 1 .g forældre, hvor vi giver et ind
tryk af det daglige liv på skolen.

3. oktober: Skolens kor synger i Åbenrå.

21. oktober: En donation fra Thomas B. Thriges fond på 100.000 kr. ti 
indkøb af EDB-maskiner til teknologilinien overrækkes ti 
rektor.

30. oktober: Aftenmøde med lærerne fra vore kontaktskoler, hvor vi 
faggrupper diskuterer undervisning af de 14-17 årige.

1., 5., 22. november: Fordelt over tre dage besøger 9. klasse-elever fra vore kon
taktskoler os for at få indblik i, hvordan det er at gå i gymna
siet.

Forældreforeningen holder loppemarked med auktion ove: 
gamle effekter fra skolens magasiner. Auktionen indbringef 
15.000 kr..

Rektor modtager 100.000 til indkøb af EDB-udstyr af dir. Poul Svanholm.
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8.-9. november: Lærerne tager på pædagogisk arbejdsweek-end for at disku
tere forskellige elevgruppers arbejds- og fritidsmønstre. Lek
tor Erik Lauersen AUC holder oplæg.

13. n ovember: Århus gymnasiernes fælleskor synger i en fællestime.

21. n ovember: Fællestime om »Mennesker i Asien«, arrangementet fortsæt
ter om aftenen i forældreforeningens regi.

1. de cember: Den årlige U-lands udstilling holdes i fællesauditoriet. Ud
stillingen har et spændende udbud af varer, og mange elever, 
forældre og lærere køber julegaver.

9. de cember: Fællestime, hvor »Gymnasie Big Band« spiller.

17. d ecember: Atter i år fyldes Set. Pauls kirke til skolens julekoncert, hvor 
skolens kor opfører Mozarts »Requiem«.

20. d ecember: Juleafslutning. Om aftenen holdes der traditionen tro jule
stue for gamle elever.

20. ja nuar: Orienteringsmøde for ansøgere til l.g/l.HF og deres foræl
dre.

29. ja nuar: Temadag om »Gymnasiereform - gymnasieutopier«.

18. fe bruar: Politimester Lars Rand Jensen, tidl. formand for det krimi
nalpræventive råd, taler ved en fællestime om ungdomskri
minalitet.

19. fe b ruar: »Musikforeningen Marselisborg« afholder sin første kon
cert. Amalie Malling og Henrik Sachenskjold spiller. Foræl
dreforeningen stiller fribiletter til rådighed for elever, foræl
dre og lærere.
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24. februar: I en fællestime orienteres om EF-pakken før folkeafstemnin
gen.

8. marts: Ved det årlige skolebal opfører HF-elever med stor succes 
»Anarkispus« skrevet af Mai Wied 2q. l.g’erne åbner 6 ba
rer, Street Band spiller i kantinen og der er discotek i fælles
auditoriet.

13. marts:

10.-13. marts: Femten elever og to lærere fra Fritz Karsen Schule i Vestber- 
lin besøger skolen. De indkvarteres hos elever i 3a, 3b og 
2PQR tysk tilvalg.

Temadag med udgangspunkt i Halleys Komet.

18. marts: Forårskoncert og forårsudstilling.



Skolerådets beretning

Skolerådet består for tiden af 9 medlem
mer:

Forældrerepræsentanter
R. Bredegaard Jensen, formand
Minna Flensbak.

Amtsrådet
N.E. Therkildsen.

Rektor
Marianne Abrahamsen

Lærerrepræsentanter
Adjunkt Niels Bock
Adjunkt Torben Murman Sørensen

Elevrepræsentanter
Lotte Malene Bundgaard Hansen
Anne Mette Fredslund Sørensen

Teknisk administrativt personale
Pedel Kurt Nielsen

Skolerådet har i årets løb afholdt 6 mø
der. Imellem de problemer der har været 
drøftet, er nogle taget til efterretning og 
andre har affødt handling.

Efterretningssagerne har blandt an
det været:

Teknologiliniens vellykkede start og 
dens problemer omkring fremskaf

felse af praktikpladser. Problemer 
der heldigvis nu er løst.
Idrætslinien.
Klasselærerfunktionen, dens etable
ring og opgaver.
Elevernes studierejser.

Af tiltag som startede handling er især 
vedligeholdesesproblemet ubehageligt 
påtrængende. Skolerådet har flere gange 
overfor amtsrådet påpeget det uhold
bare i tildelingen af midler til vedligehol
delse. Argumentationen er især gået på 
bygningernes alder, der selvsagt betin
ger flere penge til vedligehold end nye 
bygninger. Og vedligeholdelsen og de 
nødvendige reparationer halter langt 
bagefter de asketiske budgetter.

Marselisborg Gymnasium lider - med 
dens mange små klasselokaler - under 
den høje klassekvotient. I visse lokaler 
er der installeret så mange borde, at tra
fikken ind og ud til tider må foregå over 
bordene. I sammenhæng hermed har der 
også været fremsat ønske om at få fjer
net tæppebelægningen og få den erstat
tet med linoleum. Noget er fjernet, men 
endnu mangler meget.

Skolerådet har ikke modtaget megen 
respons på sine henvendelser, og det har 
selvfølgelig undret - en hel del endda - at 
det ikke er sket.
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Den store, flisebelagte skolegård har 
været genstand for en del diskussioner. 
Der er fremsat ide om at få pladsen æn
dret, så den bliver mere indbydende og 
inspirerer til langt mere brug end det er 
tilfældet nu. Vi forestiller os de strenge 
linier biødet op med læbeplantninger og 
siddegrupper. Selvsagt koster det penge 
og en hel del arbejde, som amtsrådets ar
kitektkontor - der iøvrigt har udarbejdet 
skitseprojekt - bemærker. Vi har drøftet 
ideen om at appellere til forældre og ele
ver, hvor man kunne arrangere en fælles 

indsats over nogle week-ends og samti
dig nyde godt af fælles samvær. Sagea 
bliver diskuteret endnu, og vi håber at 
kunne stable projektet på benene.

Skolerådet ønsker at takke for et godt 
samarbejde med lærere, elever, foræl
dreforening og personale, hvor venlig 
imødekommenhed stedse har været ken
demærket. På skolen hersker en god og 
overbærende ånd, og det finder jeg uvur
derligt især i disse år. Jeg håber, at det 
må fortsætte sådan. R. Bredegaad

Formand

Fællestimer

Gymnasiet skal i løbet af skoleåret af
holde mindst 8 fællestimer, hvori hele 
skolen deltager. Arrangementerne skal 
være af almen kulturel, oplysende eller 
kunstnerisk karakter og skal ligge i sko
lens almindelige skema, således at alle er 
sikret mulighed for at kunne overvære 
dem. På trods af nedskæringer på også 
dette område, samtidig med at teaterfo
restillinger, dansearrangementer o.lign, 
bestemt ikke bliver billigere har ud
valget for frie timer i det forløbne sko
leår stået for arrangement af følgende 
fællestimer:

30. september: Koncert med BigBand og
Paderup Amtsgymnasier.

13. november: De århusianske gymna
sieskolekor arbejdede i dette argement 
sammen om bl.a. Leo Mathiesen og 
Duke Ellington-numre.

24. oktober: Regnskovsgruppen »Nep- 
hentes« fra Århus Universitet viste lys
billeder og holdt foredrag fra rejser i 
regnskovene i Afrika og Sydamerika. 
Temaet var »Regnskovenes Død«
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21. november: Poul Markussen (samf
undsfaglærer) holdt foredrag og viste 
lysbilleder fra 1 års rejse i Asien. »Men
nesker i Asien. Traditionel østlig livsstil 
og den moderne højteknologi«.

29. november: I forbindelse med den år
lige U-landsudstilling fra »U-landsfon- 
den af 1962« afholdtes en fællestime, 
hvor der informeredes om salgsudstil
lingen og U-landsfondens aktiviteter i 3. 
verdenslande.

18. februar: Politimester Lars Rand Jen

sen - politimester i Esbjerg - holdt fore
drag med efterfølgende diskussion i en
kelte klasser om emnet: »Ungdomskri
minalitet - udbredelse, årsager og 
bekæmpelse.«

24. februar: I anledning af folkeafstem
ningen om EF-pakken havde elevrådet 
og udvalget for frie timer arrangeret en 
paneldiskussion om Pakken og dens 
konsekvenser. I panelet deltog repræ
sentanter fra henholdsvis »Unge for 
EF« og »Folkebevægelsen imod EF«.

Håkon Grunnet

Studiekredse
Der har i det forløbne skoleår været afholdt følgende studiekredse:

Kunstneren i skolen v. maleren Inge Ras
mussen, v. grafikeren Annett Birch - 
masker - v. H. Weinberg - skulpturer v. 
grafikeren Kirsten Ruth Bjerre Mikkel
sen
Fri formning v. cand.mag. Carsten Poul
sen
Mozart’s Requiem v. lektor, mag.art. Er
ling Kullberg
Drama/teater v. adjunkt Jørgen Frand
sen

Kommunikation v. Astrid Fischer Han
sen
Astronomi v. cand.scient. Henning
Langkjær
Rugby - et alternativt boldspil v. cand, 
mag. Jan Holst
Dramatisk workshop v. Henrik Broni
Kristensen
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Kantinen

Den første dag efter ferien trådte vi ind i 
en nymoderniseret, lys og venlig kan
tine. Det var slut med de triste grå farver 
på vægge og hynder. Nu var det de klare 
- næsten skrigende - blå og gule farver, 
der dominerede billedet. Ved kantinedi
sken var der også sket forandringer. 
Køen af sultne lærere og elever blev nu 
ved hjælp af en urokkelig jernstang stille 
og roligt ledt én vej frem til kassen. Prø
velsen undervejs bestod i at gå udenom 
de lækre croissanter med rejesalat, se
samboller med pateér, frisk frugt og 
værst af alt: de lune toasts, der selvfølge
lig var placeret lige før den uundgåelige 
kasse.

Kantinepersonalet har i år forsøgt at
leve op til mottoet om at sælge SUND, 
LÆKKERT, BILLIGT, FRISK OG 
VARIERET MAD. Det har i period:r 
været svært, fordi vi har måttet slås med 
stigende priser på råvarer og personaL- 
mangel. Det er dog alligevel lykkedes 
for personalet at få kantinen til at fun
gere godt - ikke mindst på grund af de 5 
elever fra kantineudvalget, der hver dag 
frivilligt har arbejdet i kantinen i 10 og 
12 frikvarteret.

Ingrid Møl, er
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Marselisborg Gymnasiums Kor

Latinamerikansk- og svensk folkemusik
Vi startede sæsonen med en ekskursion 
til Åbenrå Statsskole, hvor korene fra 
Marselisborg Gymnasium og Åbenrå 
Statsskole arbejdede sammen under le
delse af 2 svenske gæsteinstruktører: 
Gunpar Ericson og Stefan Forsén. 
Kurset sluttede af med en offentlig kon
cert.

Jazz: Duke Ellington og Leo Mathisen
Projektet var et samarbejde med alle 7 
gymnasier i Århus og der blev enten la
vet fællestimer eller koncerter alle ste
der. Dirigent var Erling Kullberg.

Medvirken i TV-udsendelsen »Musikhjør
net« med 2 af Leo Mathisen-numrene.

Mozart’s Requiem
Julekoncert i Set. Pauls Kirke, hvor Mo
zart’s Requiem stod på programmet. 
Både dirigenten Erling Kullberg og 2 af 
solisterne er gamle elever fra gymnasiet. 
Orkestret bestod af Århus Unge Stry
gere samt blæsere fra Århus Symfonior
kester. Tenorsolisten kom fra West Gla
morgan i Wales.

Balletdanser Graziella Hsu instruerer korets fremførelse af Pink Floyd’s »The Wall«.
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Radiotransmission i udsendelsen »Sam
klang«
med uddrag af Mozart’s Requiem samt 
interviews med dirigent og medvir
kende.

»The Wall«
Som korets bidrag til forårskoncerten er 
uddrag af Pink Floyd’s »The Wall« in
strueret af Graziella Hsu fra Odense 
Teater.

Det har især i efterårssæsonen været et 
meget travlt optaget kor med udbytte
rige koncerter både for medvirkende o> 
publikum.

Henrik Møller 
Eva Kullberr

Musikforeningen Marselisborg

Kammermusikforeningen Marselisborg

KONCERT

Onsdag d. 19. februar kl. 20.00 Salen på Marselisborg Gymnasium

4l

Med violinisten Henrik Sachsenskjold 
og pianisten Amalie Malling startede en 
ny forening på skolen. Programmet be
stod af sonater af Debussy, Proköfief og 
Beethoven. Koncerten var godt besøgt 
af elever, forældre og folk uden tilknyt
ning til skolen.

Jørn Bærentzen
Eva Kullbeig



Sammenspil

I skoleåret 85/86 er der blevet dannet 11 
sammenspilsgrupper på skolen, som har 
benyttet muligheden for at øve om efter
middagen i skolens musiklokale. Disse 
grupper har i løbet af året demonstreret 

deres kunnen ved bl.a. morgensamlin
gen, amatørsold og forårskoncert med 
et vidtspændende repertoire - hovedsa
geligt inden for den rytmiske musik.

Kirsten de Cros Dich

Anarkispus

ÅRETS TEATERFORESTILLING 
hed »Anarkispus« og havde premiere til 
skolefesten, lørdag d. 8. marts. Der blev 
derpdover spillet en extra forestilling 
søndag d. 9. marts. Fire af skolens læ
rere var i større eller mindre omfang in
volveret i forestillingen. Således havde 
adj. Ingrid Møller og adj. Grethe Car
stensen lavet koreografi, Ikt. Ole Tings
ted havde skrevet en scene til stykket, og 
Ikt. Ijørgen Frandsen stod for instruk
tionen sammen med Mai Wied fra 2.q.

Stykket i år var ganske specielt der
ved,! at det udelukkende var HF-elever, 
der medvirkede, og at det var en HF-er, 
Mai Wied, som havde skrevet manu
skriptet samt komponeret musik og 
sangtekster. Stykket fungerede endvi
dere som Mai’s 2. årsopgave, idet hele 
forestillingen allerede i januar var blevet 

optaget på video og afleveret som 2. års
opgave. Utraditionel og spændende!

Der var ialt 33 medvirkende i 
»ANARKISPUS«, et stykke »...for og 
om alle dem, som synes, at livet består af 
kærlighed, krummer, kostymer og 
anarki...« Stykket blev en kunstnerisk 
stor succes. Såvel skuespillere som musi
kere, kor og dansere leverede en meget 
flot præstation, som i passager nærmede 
sig det professionelle. Til selve premie
ren om lørdagen ville vi gerne have set et 
lidt mere talrigt publikum, men til gen
gæld var der fuldt hus om søndagen, så 
hvorom alting er: de, der så forestillin
gen fik i hvert fald en stor oplevelse for 
både øje, øre og sind.

En stor tak til HF-erne - og specielt til 
Mai - for deres flotte indsats.

Jørgen Frandsen
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Rejser og ekskursioner

Af de mange rejser, som skolens elever har deltaget i, både inden
landske ekskursioner og studierejser til udlandet har vi valgt at bringe 
en omtale af ekskursionen til Rømø og studierejsen til Jugoslavien/Al
banien.

Ekskursion til Rømø

Tirsdag den 27. august drog 3yN ud på 
en firedages ekskursion til Rømø for at 
studere biologisk-geologiske fænome
ner.

Efter en meget lang og omskiftelig 
rejse (tre tog og en bus) ankom vi til 
Rømø midt på eftermiddagen, hvor vi 
straks indkvarterede os på vandrer
hjemmet i Mølby, ganske tæt ved Hav
neby. Derefter lejede vi cykler og fore
tog en fælles cykletur til Kirkebymar- 
sken, Havneby, Borrebjerg, Rømø 
Kirke og de udholdende sluttede ved La- 
kolk, hvor et aftenbad indledte hjemtu
ren til vandrerhjemmet, hvor vi iøvrigt 
selv holdt os med kost.

Klassen var inden turen inddelt i hold 
med hver deres emner. Man tilrettelagde 
da selv sin arbejdsdag og efter morgen

mad cyklede man ud og returnerede hen 
på eftermiddagen.

I biologi arbejdedes der med mar
skens økologi i et område nord for Rø- 
mødæmningen ved Nr Tvismark. I geo
grafi beskæftigede man sig med is^er 
marsken, men også de øvrige landskab
selementers dannelsesforhold. Desuden 
var emnerne blandt andet, naturfred
ning, landbrug, fiskeri, turisme, service
fag, den »nye havns« betydning, og be
folkningsforhold. I udstrakt grad blev 
interviewmetoden anvendt.

Hvert hold blev udstyret med en film, 
der skulle illustrere holdenes arbejde, og 

sevi havde megen fornøjelse af at gen
Rømø via lysbilleder en aften ved en se
nere lejlighed. Eva Kullbtrg

Anker Jergensen
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Studierejse til Jugoslavien 
og Albanien

3.y og 3.z’s udlandsrejse gik til Jugosla
vien pg Albanien i 14 dage. Rejsens for
mål var at sammenligne de politiske, 
økonomiske og kulturelle forhold i de to 
socialistiske lande.

Med Nilles busrejser forlod vi en regn
fuld ^eptemberdag Marselisborg Gym
nasium. Efter 40 timers hyggelig og sik
ker bustur ankom vi en råkold morgen 
til campingpladsen i Sarajevo. I løbet af 
dagen brød sydens sol frem, og vi fik 
hvilet ud, før dagens program skulle be
gynde.

Allerede ved vores første byture ople
vede vi Sarajevo som en charmerende og 
fremmedartet by. Vi iagttog undrende, 
hvordan de gamle mænd stillede skoene 
udenfor, før de gik ind i moskeen for at 
ofre plastickæder o.l. På en slentretur 
gennem basaren fik vi rig lejlighed til at 
opleve det brogede folkeliv og det kul
tursammenstød ml. tyrkisk og euro
pæisk, som er specielt fremtrædende i 
Bosniens gamle hovedstad, Sarajevo. Et 
besøg på et gymnasium, hvor eleverne 
fik lejlighed til at snakke med jugoslavi
ske elever, resulterede i forskellige afta
ler om ture i byen de følgende aftener.

Kl. 6 den efterfølgende morgen blev vi 
brutalt drevet ud af vores soveposer, 
fordi vi skulle besøge en landbrugskol

lektiv, der lå 3 timers kørsel fra Sara
jevo. I 30° varme lyttede vi stille til et in
teressant foredrag om specielt opdyrk
ningen af nye områder, hvor 
kunstvanding gjorde det muligt at an
vende en jordbund, der var karrig, men 
velegnet til druedyrkning.

Efter foredraget gik vi på jagt i vin
markerne efter druer. Da høsten imid
lertid var forbi, blev udbyttet for de fle
ste af os ret begrænset. Til kollektivet 
hørte en vinfabrik, der også undertiden 
aftog druer fra private bønder. Det er 
karakteristisk for Jugoslavien, at kol
lektivbrug og private bønder lever rime
ligt side om side.

Den sidste dag i Jugoslavien besøgte 
vi en kulmine, som lå ca. 70 km. nordøst 
for Sarajevo. Da vi midt under rundvi
sningen blev beordret til at standse bus
sen, klumpede vi os noget utrygge ved si
tuationen sammen midt på vejen, mens 
vi stirrede mod noget langt ude i horis
onten. Pludselig lød et øredøvende brag, 
og tykke røgskyer væltede op fra jorden 
og fordelte sig som tåge over hele dalen. 
Det var en kulsprængning, vi lige havde 
overværet. På arbejdspladsen fik vi et in
teressant foredrag om industri og mine
drift. Der fandtes her både åbne og luk
kede kulbrud. Vi kom dog ikke ned i de 
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lukkede af sikkerhedsmæssige grunde. 
Efter foredraget kørte vi tilbage til ud
gangspunktet, hvor personalet ventede 
med snitter, øl, vin og spiritus. Jeg skal 
love for, at vi gjorde store øjne, og de 
mest velopdragne og tilbageholdende 
kunne trøste sig med, at det faktisk var 
umuligt - ja nærmest uhøfligt - at sige 
nej, når personalet lynhurtigt fyldte det 
tomme glas op igen.

Vores ophold i Jugoslavien var ved at 
være slut. På vej til Albanien kørte vi 
over høje bjerge og gennem dybe dale. 
Det var et utroligt flot landskab. Ved 
den jugoslaviske grænse sagde vi farvel 
til Nilles bus, Kaj og Ivan. Vi måtte nem
lig ikke benytte vores egen bus i Alba
nien.

Med sommerfugle i maven vandrede 
vi de sidste 200 m til den albanske 
grænse. Hvad ville der nu ske? Vi havde 
nogle underlige forventninger til det 
lukkede og fremmede land. Ville dren
gene få klippet det lange hår? Ville vi 
overhovedet slippe ud fra landet igen? 
Vi vandrede stille gennem tolden.

På den anden side af grænsen ventede 
Alb-turist bussen og 2 guider på os. 
Stemningen steg betydeligt, da bussen 
med høj hastighed og hornet i bund 
humpede hen ad den mørke og ujævne 
vej, hvor cyklister, oksekærrer og heste
vogne sprang for livet. Vi følte, at vi var 
havnet 100 år tilbage i tiden. Hvordan 
kunne folk leve uden privatbiler, uden 
reklame og bugnende tøjbutikker? Det 
skulle vi forsøge at finde ud af i de kom
mende 5 dage. Vi blev indlogeret på et af 
landets få hoteller i Dürres »Den alban

ske Riviera«. Fra vores altaner kunne vi 
nyde solen, stilheden og udsigten over 
palmerne og havet. Men vi havde et 
hårdt program foran os. Turens faglige 
indhold førte os til en børnehave, er 
skole og et universitet, hvor eleverne 
stolte sang marxistisk-leninistiske sanße 
om at kæmpe for deres land. De fortalte 
os om det albanske folks historie, der p å 
én gang er en historie om lidelser og fat
tigdom og samtidig historien om et stolt 
folk, der har ført en kamp for frihed c g 
selvstændighed. Overalt blev vi mod
taget med venlighed og stor opmær c- 
somhed.

På vej mod en traktorfabrik »Enver 
Hoxha« og' et landbrugskooperativ 
kunne vi gennem bussens vinduer danne 
os et indtryk af livet i gaderne. Farve
strålende plancher med citater af folkets 
leder Enver Hoxha dominerede klart 
billedet. Vi så ingen tegn på fattigdcm 
eller rigdom, men overalt hvor vi kc m 
frem, mødte vi hårdt arbejdende mænd 
og kvinder. Det gjaldt ikke mindt aå 
traktorfabrikken og i landbrugskoope
rativet. Her var vi især interesseret i at 
finde ud af, hvordan statens totale styre 
af det økonomiske liv prægede landbru
get og industrien. Vores værter udtrykte 
stor taknemmelighed, trofasthed og til
fredshed med Enver Hoxha og partiet, 
som havde bragt landet ud af fattigdom
men. Samtidig måtte de erkende, at en 
omlægning af produktionen var en 
uhyre langsommelig proces, og at te
knologi var en mangelvare. Denne op
fattelse blev ikke delt af et medlem af det 
albanske kommunistpartis central co- 
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mite, der holdt et meget interessant fore
drag for os om den socialistiske plan
økonomi i den albanske udgave, der 
minder meget om Sovjetunionens plan
økonomi under Stalin. Yderligere di
skuterede vi det meste af natten med 
både centralkomitemedlemmet og vore 
tor guider. De fortalte os, at der var di
vergerende meninger og i virkeligheden 
en temmelig åben holdning til at disku
tere Systemets problemer. Vores to gui
der var til daglig beskæftiget med noget 
helt andet, men som led i albanernes jo
brotation var de udstationeret hos os i 

den uge. Den ene guide var til daglig in
geniør med speciale i minemaskineri. 
Den anden var en slags cand. mag. i en
gelsk og arbejdede til daglig som journa
list.

Efter 5 dage sagde vi farvel til Alba
nien. Ved den albanske grænse ventede 
Nilles bus, Kaj og Ivan på os. Gensyns
glæden var stor, og mættet af de mange 
oplevelser begav vi os på den 3 dages 
lange tur hjem til Marselisborg.

Hans Henning Tersbøl. Eskild Due 
Kirsten Poulsen, Ingrid Møller

3y og 3z i Albanien.
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Fluxus - et tema i skolens
billedsamling

Fluxus er betegnelsen for en kunst, - el
ler udtryksform der idemæssigt binder 
mange enkeltpersoner og forskellige 
grupper sammen i en grundlæggende ide 
om den fri kunst. I 50erne havde ekspe
rimenterende kunstnere forsøgt at fjerne 
rammerne for de forskellige kunstfor
mer; man arbejdede hen imod en ud
tryksform, der ikke kunne udstilles, af- 
grænses, indfanges. Kunstnerne bevæ
gede sig bort fra begrebet »kunstneren i 
en jeg-centreret rolle«, væk fra piedes
taltanken og væk fra kunstværket som 
investeringsobjekt. Udgangspunktet for 
Fluxus var mødet mellem disse forskel
lige kunstnere »på det rette tidspunkt«.

I begyndelsen af 60erne skulle New 
York vise sig at blive et vigtigt center for 
alternative udtryksformer. Som eksem
pel kan nævnes komponisten John Ca
ge’s syn på fremtidens musik gående ud 
på, at hvor man end befinder sig, vil det 
man hører for det meste være støj. Hans 
klaverstykke fra 1952 4’33« opførtes af 
pianisten David Tudor, der sad helt 
stille ved flyglet. Kun tre gange løftede 
han hænderne som tegn på at stykket 
havde tre satser. Stilheden i salen - eller 
snarere lydene -, var ifølge Cage musik
ken.

En lang række mennesker blev påvir

ket af Cage, ogi 1961 blev der i Georges 
Maciunas AG Gallery på Madison Ave
nue opført »stykker« af og med kom
mende Fluxuskunstnere. Maciunas 
havde tidligere organiseret en række ak
tiviteter sammen med en anden avant
gardekunstner, Toko Ono’s Chambers 
Street Studio. De amerikanske Fluxus- 
grupper samlede sig omkring tidsskrif
tet »An Anthology«, der redigeret af 
førnævnte Maciunas.

• *•••* •
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I 1962 drog en del amerikanske fluxus- 
kunstnere til Europa, og hvor de kom 
frem samlede de sig med lokale kunst
nere om opførelser, eller aktioner, fore
stillinger eller projekter - eller slet og ret 
happenings. Den danske komponist 
Eric Anderson sluttede sig til Fluxus i 
1962, og Per Kirkeby møder Maciunas i 
1966. Den første Fluxus-festival finder 
sted i Wiesbaden i 1962. Nøgleordet her
for: kunstnerisk kollektiv, ingen »tros
bekendelse«, ingen fast gruppe, men 
konkrete aktiviteter og publikationer.

Senere i 1962 kommer Fluxus til Dan
mark; opførelserne finder sted i Set. Ni
colai kirke og på Alle Scenen. Medvir
kende er bl.a. Maciunas, Alison Know
les, Dick Higgins, Wolf Vostell, Emnet 
Williams, Ben Patterson, Eric Anderson 
og Arthur Köpcke. Sidstnævntes ven
skaber med en række europæiske avant
garde kunstnere er medvirkende til, at 
Fluxus kommer til Danmark. Efter 
Fluxus i Danmark i 1962 når aktivite
terne til New York i 1963, og Fluxus’ vi
dere virke bliver en vekslen mellem USA 
og Europa. Og der er kommet nye 
kunstnere med i kredsen: bl.a. Arthur 
Köpke, Eric Anderson, Joseph Beuys, 
Daniel Spoerri, Ben Vautier, Nam June 
Paik og Henning Christiansen. Fluxus 
består af ca. 50 kunstnere, og de under
retter gensidigt hinanden om deres akti
viteter, og der oprettes Fluxus- 
bogeafeer i bl.a. Nice (Ben Vautier), Pa
ris (Emmet Williams), New York (Yoko 
Ono), København (Eric Anderson). I 
Danmark optræder en del Fluxuskunst- 
nere omkring tidsskriftet ta’ - 2. årgang 

sluttede 1968. Heri spores klart ideen 
om ophævelsen af grænser, idet de for
skellige kunstnere udtrykker sig i et an
det medium, end det de normalt forbin
des med, f.eks. skriver Bjørn Nørgård 
essays, Per Kirkeby og Per Arnoldi skri
ver digte og noveller, Henning Christi
ansen (komponist) skriver/tegner digte 
- o.s.v.

I 1982 udsender Dich Higgins en pres
semeddelelse. Årsagen er stor forvirring 
om 1) hvad Fluxus egentlig er og 2) ue
nighed inden for Fluxus. Koreaneren 
Nam June Paik siger »nøglen til Fluxus 
var, at kunstnerne dræbte deres indivi
duelle ego. I New York er kunstnerne 
store ego’er. Jeg har aldrig været anti- 
kunst, men jeg var anti-ego«. 1 1964 kri
tiseres Beuys og Vostell for at ville lave 
»stil« ud af tingene; de søgte med andre 
ord at skabe grænser, som andre i 
Fluxus søgte at nedbryde. Beuys hæv
dede individualitet og befandt sig derfor 
i Fluxus’ randområde.

Pressemeddelelsen fra 1982 lyder:

Fluxus is not:
- A movement
- A moment in history
- An organisation

Fluxus Is: 
- An idea 
- A kind of work 
- A tendency 
- A way of live 
- Changing set of people who do flux
works
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Joseph Beuys hævder, at al kunst - eller 
aktion - er politisk, og at samfundet er 
det rum, hvori »kunsten« bør manifi- 
stere sig. Beuys drager konsekvensen 
heraf og bliver en aktiv medvirkende i 
dannelsen af partiet Die Grünen i Vest
tyskland.

På Marselisborg Gymnasiums øst
trappe hænger en samling på 18 billeder 
af en lang række Fluxus-kunstnere, - de 
her nævnte samt en del andre med titlen 
»Hommage å Köpcke«. Som en hyldest 
til Arthur Köpcke skulle de skabe øko
nomisk basis for yngre Fluxus- 
kunstneres muligheder for aktivitet. Jo
seph Beuys’ billede viser Köpcke i et col- 
lageagtigt rum, men øverst oppe er 
påstemplet »Die Grünen«. Nam June 
Paik er repræsenteret med et billede vi
sende en række tangenter med påskrif

ten »I learned from my sister how to 
open a piano - I learned from Köpcke 
how to close a piano«. Måske er det en 
henvisning til Paik’s multimedia happe
nings i begyndelsen af 7O’erne bl.a. på 
Louisiana. Et billede af Ben Vautier v - 
ser et fotografi af Köpcke (kaldet Add ) 
med påskriften: Ah Ben you er stupid, 
you talk too much about art«, (Addi sad 
that once to me). Sætningen er en klar 
opfordring til aktion i stedet for teoret:- 
seren. I rækken af billeder er også Eric 
Anderson’s billede af en almindelig pla
stikpapirkurv; titlen er »Wastebasket - 
offset in 3 colours«. Papirkurven er 
hverdagsagtig grå, men øverst i venstre 
hjørne af billedet finder man tre striber i 
hver sin farve. Eric Anderson »tolker« 
in 3 colours anderledes end normalt er i 
forbindelse med grafisk kunst og ovei- 
rasker beskueren; men dette falder helt i 
tråd med Köpcke’s udsagn om, at det 
væsentlige i livet er at se nye sammen
hænge og dermed tage aktivt del i disse 
sammenhænge, som måske igen kan 
indgå i nye sammenhænge. Beuys og Die 
Grünen er igen et eksempel herpå. Vc- 
stell bidrager til rækken af billeder med 
et offset tryk med titlen »Die Fouxisten 
sind die falken der kunstgeschichte«.

Blandt de øvrige kunstnere i ophæng
ningen er Georg Brecht, Henning Chr - 
stiansen, Al Hansen, Per Kirkeby, Bjørn 
Nørgård, Daniel Spoerri, Alisor, 
Knowles og Bob Watts.

For at der ikke skal være nogen misfor
ståelse, skal det blot nævnes, at de he" 
nævnte kunstnere - og mange andre, de ■ 
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har haft større eller mindre tilknytning 
til Fluxus, - i høj grad har optrådt og op
træder i andre sammenhænge f.eks. Ex- 
skolen i Danmark og Documentas ses
sioner hvert fjerde år i Kassel. Men: fo

retag en vandring på trappen. Ved foden 
af denne hænger en »indholdsforteg
nelse« over de 18 billeder, - god tur!

Bjarne Eskildsen

ill III II HI Illi III II III II
I i T i ■ ! i i i n
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Udstillinger

I skoleåret 1985-86 har især skolens egne 
elever udstillet i kantinen:

Fotoudstillinger
v . Søren Kring 3a
v . Mikkel Meisler Iz: Billeder fra Afrika 
v. Jens Nicolajsen Iz: Indtryk fra Sovjet.

Temadag; Mobiler og komet

Forårsudstilling: Arbejder fra Form
ningsundervisningen, bl.a. karneval
sprocession v. Iqr.

Professional Kunst: Morten Skov
mand: Akvarel og Grafik.

Derudover udstillede sept.-okt. Børge 
Møller-Madsen ca. 100 akvareller (re
trospektiv udstilling) med motiver fra 
Århus, England, Ebeltoft m.m.

Annamarie Bjerkø
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Forældreforeningen

På forældreforeningens generalforsam
ling den 2. okt. fortalte Birthe Risbjerg, 
at hun i de 3 år hvor hun har fungeret 
som formand, gentagne gange har rettet 
henvendelse til undervisningsministeriet 
for at få undervisningsminister Bertel 
Haarder til at deltage i et møde her på 
skolen. Hun måtte med beklagelse med
dele at dette desværre endnu ikke var 
lykkedes. Det må derfor glæde Birthe 
særligt meget, at det viste sig, at vores fo
redragsholder senere på aftenen, profes
sor H.P. Clausen, nu i mellemtiden er 
blevet udnævnt til kulturminister. - Så 
lykkedes det trods alt for Birthe at få en 
minister på besøg.

Generalforsamlingen forløb forøvrigt 
uden særlig dramatik. Fremmødet var 
beskedent. Genvalgt til bestyrelsen blev 
Robert Bredegaard og Eigil Bräuner. 
Nyvalgt blev Hanne Bisper og Inge Stor
gård. Efter konstitueringen ser bestyrel
sen således ud:

Eigil Bräuner (formand) 
Hanne Bisper (næstformand) 
Robert Bredegaard (kasserer) 
Inge Storgård (sekretær) 
Marianne Abrahamsen (rektor)

Efter generalforsamlingen var der som 
tidligere omtalt foredrag. H.P. Clausens 
foredrag havde titlen: »Fra bogstav til 
billede«. I dette kom han ind på de kul

turelle ændringer man må forvente i et 
kommende informationssamfund. Han 
fortalte også om de fantastiske mulighe
der der ligger, hvis man vedtager at lave 
et bredbåndsnet. - Synd at ikke flere fik 
fornøjelse af denne i mere end en for
stand kulturelle begivenhed.

De to der forlod bestyrelsen i år var 
Birthe Risbjerg og Gerda Kraft. Jeg vil 
gerne på bestyrelsens vegne sige jer 
begge to tak for jeres arbejde i forældre
foreningen.

Forældreforeningen har de sidste par 
år arbejdet med en omplacering af fore
ningens økonomiske midler. Vi skulle jo 
gerne også i fremtiden kunne yde øko
nomisk støtte til aktiviteter og udsmyk
ning, som ikke har mulighed for at få 
støtte fra anden side. Derfor arbejdes 
der på at få oprettet en fond. Planerne er 
langt fremme, men man er ikke nået til 
enighed om indholdet i den planlagte 
fonds fundats.

En af betingelserne for at oprette en 
fond er, at der skaffes nogle flere penge. 
Som et led i disse bestræbelser afholdt vi 
i efteråret et stort loppemarked på sko
len. I forbindelse med loppemarkedet 
var der en auktion over rariteter fra sko
lens loft. Det blev en givtig eftermiddag 
ikke mindst på grund af advokat K.H.S. 
Poulsens festlige ledelse af auktionen.
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Loppemarked og auktion indbragte 
15.300 kr.

Forældreforeningen vil herne takke 
alle de lærere og elever, som hjalp med at 
fremdrage »skattene« fra deres skjul, og 
som hele dagen hjalp med afviklingen af 
arrangementet.

Som tidligere år har vi efterkommet 
ansøgninger om økonomiske støtte fra 
såvel lærere som elever. Størst nytte af 
vores gavmildhed har musiklivet nydt, 
idet vi udover at yde støtte til julekon
certen også har givet et klækkeligt beløb 
til opstarten af skolens nye musikfore
ning. Vi mener, at pengene er givet godt 
ud. En styrkelse af musiklivet på Marse
lisborg kan både være en kompensation 
for manglen af en musiklinie og en lejlig
hed til for offentligheden at stifte be- 
kendskab med gymnasiet.

Forældreforeningen har tidligere ydet 
lån til elever i forbindelse med studierej
ser. Vi mener dog ikke, at foreningen 
mere bør optræde som långiver, dertil 
findes der andre og bedre institutioner. I 
stedet har vi afsat et beløb, der vil blive 
givet som støtte til sådanne formål. Støt
ten vil blive givet til elever, der kan do
kumentere, at de ikke har mulighed for 
at skaffe pengene på anden måde.

Af andre arrangementer som foræl

dreforeningen har kunnet byde på skal 
nævnes en Lyd-dias-film aften »Blandt 
mennesker i Asien«. Den handlede om 
livsværdier, teknologi og udvikling i 
Philippinerne, Hong-Kong og Japan. 1 
filmklubben BIOTEX har der været vis: 
en række fremragende film. Blandt an
det »Den enfoldige morder« og »Psyko ■ 
«. Til disse film er alle forældre fortsa: 
velkomne. Entreen er så beskeden som 
10 kr. pr. Forestilling.

Vi får ofte at vide fra såvel skolens 
som lærernes og elevernes side, at man 
er meget glade for forældreforeningens 
arbejde. Derfor håber vi, at rigtig mange 
vil slutte op om Marselisborg Gymnasi
ums Forældreforening også i tiden frem
over.

Eigil Bräunei
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Meddelelser fra elevrådet

Det pr altid svært at skulle være igangs
ætteren for en gruppe (organisation), 
når det er første gang, man prøver dette.

Elevrådet blev i år startet næsten på 
bar i bund af meget få elever. De for
måede at få startet elevrådet op. I begyn
delsen af skoleåret var der stor delta
gelse ved elevrådsmøderne, men folk 
faldt langsomt fra. Elevrådsweekenden 
blev! holdt i starten af november, hvor 
elevjernes holdning til elevrådet skulle 
diskuteres, og der skulle udformes en ny 
struktur for elevrådet. Udfaldet blev 
meget positivt. Der var enighed om, at 
elevrådsmøderne ofte var for kedelige 
og Uvedkommende. Det blev derfor be- 
slutjtet at oprette et forretningsudvalg, 

som har til opgave at lægge konkrete og 
interessante sager frem til selve elevrå
det. Forretningsudvalget består af føl
gende poster: 2 formænd (da der rent 
formelt skal være én formand, valgte vi 
at dele formandsposten i 2). En postan
svarlig, DGS-ansvarlig, referent, LAK- 
ansvarlig, regionsansvarlig. Forret
ningsudvalget har også den funktion, at 
arbejdsbyrden fordeles på flere perso
ner, så formændene ikke skal knokle rø
ven ud af bukserne.

Elevrådsweekenden var medvirkende 
til, at der igen var et stort fremmøde til 
elevrådsmøderne. Det var dog ofte de 
samme mennesker, der mødte op. Dette 
resulterede i en stor kritik fra resten af 
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skolen, da eleverne ofte følte sig uden 
for diskussionen og vedtægter - kort sagt 
medbestemmelse. I februar afholdt ele
vrådet i fællesskab med lærerrådet en te
madag om den forestående gymnasiere
form samt om forholdene her på skolen. 
Vi fik formet en skrivelse til undervi- 
sningsdirektoratet, hvori der indgår en 
samlet kritik af gymnasiereformen. Di
skussionerne omkring elevrådet den dag 
gik på, at folk syntes, at elevrådet var ro
det og uorganiseret. Selv om der rettes 
kritik mod elevrådet, er det en kendsger

ning, at det er til for eleverne på en skole, 
at det kan ikke fungere uden tilslutning 
og engagement. Kritikken må derfor 
vendes udad mod alle, og kunne gå i ret
ning af konstruktive forslag.

Vores fremtidsplaner er følgende:

- Oprettelse af en karnevalsgruppe
- Oprettelse af en cafe
- Opkvikning af skolen
- Operation Dagsværk i novembe' 

1986
Nikolaj, l ■

3 elever fra skolen deltog i Danske Gym
nasieelevers Sammenslutnings 24. 
landsmøde i Albertslund.

Vi fik diskuteret en masse ting vedr. 
elevrådsarbejde bl.a. Operation Dags
værk. Sidste år under Operation Dags
værk blev der samlet 35,5 mill. kr. ind i 
hele Norden. I Danmark kom der 5,6 
mill. ind. Af de 35,5 mill. kr. gik de 3,5 
mill. kr. til skolemateriale i Zimbabwe, 
de resterende penge vil gå til en skole + 
skolemateriale for sydafrikanske flygt
ninge i Tanzania. Projektet i Tanzania 
vil være færdigt i 1988.

Operation Dagsværk vil blive gen
taget den 6. november i år. Pengene vil 
gå til en skole + skolemateriale Nicara
gua.

En anden ting, der blev diskuteret på 
mødet var elevdemokrati. I år vil vi ar
bejde for, at eleverne skal have mere ind

flydelse på deres egen skole og undervi
sning.

På mødet kom en del forslag om 
hvordan man kan få et elevråd til a 
virke og hvordan det skal bruges, her ei 
nogle af de ting, der kom frem 
Gymnasie-band-konkurrence (det hav
de været holdt i København med stor 
succes). Fest, som elevrådet arrangerer, 
plakatkonkurrence om gymnasiernes 
fremtid (det var også blevet holdt med 
meget stor succes) elevrådsweek-end og 
karneval.

Desuden snakkede vi om, at S.U.’en 
burde laves om, sådan at man sænkede 
forældre-afhængigheden til 18 år.

Ny formand er Naja Nielsen fra Nørre 
Gymnasium.

Lene og Tine li
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Marselis Festudvalg

- er et udvalg af elever fra gymnasie og 
HF på alle årgange. Vi sidder nu ti men
nesker i udvalget og primært er vores 
opgave at planlægge og afholde »sol- 
derj«. Sekundært har vi forsøgt os med 
nogle jazz-cafe-aftener for elever, fami
lie og lærere, men det var tilsyneladende 
ikke nogen videre succes.

Vi har prøvet lidt forskelligt med sol- 
derne. Vi har satset på dyre professio
nelle bands til højere entre-priser, men 
de kunne ikke betale sig selv ind, så vi 
har haft nogle økonomiske problemer. 
Vi lavede en indsamling på skolen, og vi 
arrangerede et amatør-/støttesold med 
bands fra skolen. Det var en succes og vi 

fik et overskud på 3.000 kr. Vi vil fortsat 
eksperimentere med den slags fester.

Vi har også haft problemer med vold 
og hærværk, som vi har forsøgt at løse 
ved kun at lukke én gæst ind pr. person, 
hvor eleven står mere eller mindre til an
svar for sin gæst. Det løste en del af pro
blemet. Vi har ligeledes fordoblet antal
let af kontrollører, hvilket selvfølgelig 
forhøjer entrepriserne.

Vi ville gerne have cafeerne genopli
vet, hvis stemningen er for det, både til 
solderne og på hverdagsaftener.

Trisse Gejl
Marselis.
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Deltagelse i kurser og møder

1985

11.03 - 11.03. adj. Kirsten Johansen, studievejlederuddannelse
13.03 - 14.03. adj. Mette Daugbjerg, Seminar om forsøgserfaringer med 

fransk
18.03 - 22.03. adj. Knud Rasmussen, studievejlederuddannelse
26.03 - 28.03. adj. Kirsten Johansen, efteruddannelse, tysk
25.04 - 28.04. adj. Kirsten Johansen, Nordisk studievejlederforening, besty

relsesmøde
27.07 - 11.08. adj. Birthe Knudsen, Engelsk litteratur og sprog, Hilderstone 

College
20.08. - 23.08. Ikt. Kirsten Hermann, konference om »Kvinder og teknologisk 

udvikling«
11.09. - 14.09. Ikt. Jørn Bærentzen, efteruddannelse, fysik
12.09. - 13.09.
02.09. - 03.12.

Ikt. Niels Jørgen Vestergaard, efteruddannelse, fysik

(ca. hver 14. dag) adj. Niels Bock, Naturbegrebet i naturvidenskab og litteratur
02.10. - 08.10. adj. Jan Holst, efteruddannelse, samfundsfag
02.10. adj. Kirsten Johansen, EDB i studievejledning
04.10. - 06.10. adj. Kirsten Johansen, Nordisk studievejlederforening, besty

relsesmøde
10.10. - 12.10. adj. Jette Nygaard, Det faglige udvalg for geografi
20.10. - 23.10. adj. Ulf Køllgaard, Midtvejspædagogikum-kursus
22.10. - 23.10. adj. Kirsten Johansen, midtvejskursus i tysk
23.10. - 26.8. Birthe Knudsen, Teaching literature - Creative Reading (En- 

gelsklærerforeningen)
31.10. - 02.11. adj. Eva Kullberg, efteruddannelse, biologi
31.10. - 02.11. adj. Håkon Grunnet, efteruddannelse, psykologi
01.11. Ikt. H.H. Tersbøl, efteruddannelse, samfundsfag
01.11. - 02.11. adj. Jette Nygaard, Ny teknologi i industrien (geografi)
01.11. - 03.11. adj. Kirsten de Cros Dich, efteruddannelse, musik
04.11. adj. Kirsten Johansen, studievejlederarbejdsgruppen og VPC
11.11. - 15.11. adj. Knud Rasmussen, studievejlederuddannelse
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03.
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12.

1. - 12.11. adj. Kirsten de Cros Dich, tværfagligt efteruddannelse (musik, 
psykologi, religion, fransk, formning)

1. Ikt. Kirsten Hermann, 1-dags konference om matematikunder
visningen

1.
1. - 01.12.
1. - 01.12.
2. - 06-12.
2.
2.

adj. Kirsten de Cros Dich, regionskursus i musik
adj. Mona Jensen, Moderne tysk litteratur
cand.mag. Søren Søby
adj. Kirsten Johansen, studievejlederuddannelse, 2. del 
Ikt. Niels Jørgen Vestergaard, efteruddannelse, fysik 
Ikt. MargreteBjerrum Madsen, efteruddannelse, matematik

2. - 08.12.
2. - 10.12.

Ikt. Gudmund Køster, Litteraturkursus i Lübeck, tysk 
adj. Peter Heiberg Petersen og Ikt. H.H. Tersbøl, efteruddan
nelse i erhvervsøkonomi for matematik- og samfundsfaglærere 
adj. E. Prinds, Ikt. K. Hermann

2. - 14.12. adj. Flemming Gade, efteruddannelse, idræt

1. - 04.01
1. - 10.01.
1.

1.
1.

Ikt. Niels Jørgen Vestergaard, efteruddannelse, eksperimentel 
digital- og analog-teknik
rkt. Marianne Abrahamsen, uddannelseskonference (direkto
ratet)
adj. Kirsten de Cros Dich, 80’ernes musikpædagogik 
adj. Kirsten Johansen, Samarbejde mellem LO og Studievejle
derforeningen

1. - 01.02.
2. - 04.02.
3. - 08.03.
03. - 12.03.
3. - 07.03.

adj. Jørgen Frandsen, efteruddannelse (Modern Ireland) 
adj. Bodil Hess, Den årlige konference for studievejledere 
adj. Annamarie Bjerkø, efteruddannelse, formning 
Ikt. Kirsten Hermann, efteruddannelse, matematik
adj. Grete Carstensen, adj. Jan Holst og Ikt. H.H. Tersbøl, Fag
lig forening i samfundsfag og Bankforeningen

3. - 15.03. adj. Eskild Due og adj. Ingrid Møller, »Unges Medieforbrug«, 
tværfagligt kursus.

Birthe Hahn Fischer
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Lærerkandidater

I løbet af skoleåret gennemgik nedenstå
ende kandidater kursus i praktisk un
dervisning ved Marselisborg Gymna
sium.

I efterårssemestret:
cand.mag. Marianne Axelsen Leth (hi
storie) og cand.mag. Gert Rene Bak Pe
dersen (historie) med studielektor Kir
sten Hermann som kursusleder.
cand.mag. Anne Dorthe Hedebo 
(dansk, filmvidenskab) og cand.scient. 
Peer Jørn Kornum Nielsen (datalogi) 

med studielektor H.H. Tersbøl som kur
susleder.

I forårssemestret:
cand.mag. Inge Seedorff Uldall Juul (re
ligion, idræt) og kunstmaler Morten 
Skovmand (formning) med studielektor 
Kirsten Hermann som kursusleder.
cand.mag. Anette Nymann (dansk, 
filmvidenskab) med studielektor H.H. 
Tersbøl som kursusleder.

Pædagogikum på Marselisborg 
Gymnasium

Ved skoleårets start var vi 4 håbefulde 
unge mennesker, der her på skolen på
begyndte 5 måneders pædagogikum. 
Med udgangspunkt i et rundstykke og 
en kop kaffe på Mariannes kontor star
tede således en periode i vores liv, som 
på godt og ondt aldrig vil glemmes. På 
relativ kort tid skulle vi pejle os ind på 
vores vejledere, klasser, lærerkollegiet 
og hele den verden, som nu engang ud

gør Marselisborg Gymnasium. Set på 
afstand synes pædagogikumtiden at 
være gået meget hurtigt, men ved nær
mere eftertanke fremstår også de tids
punkter, hvor man syntes, at en uge al
drig ville få ende. Som alle, der har prø
vet det, ved, er pædagogikumtiden en 
mærkelig blanding af stress, ’sejre og ne
derlag’, glæde og fortvivlelse, og denne 
tid er så intens, at den ofte vil fremstå en- 
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ten ^om den værste oplevelse i ens liv el
ler som noget af det mest positive i hele 
studieforløbet. Lad mig imidlertid 
droppe disse overordnede betragtninger 
og istedet meget kort prøve at give et 
indtryk af, hvorledes det har været at 
opholde sig her på gymnasiet det sidste 
halve års tid.

Jeg skal sent glemme de medfølende 
blikke, der mødte én, når man overfor 
de mange nye ’lærerkolleger’ kundg- 
jor^e, at man var en af de nye pædagogi
kumkandidater; hos de fleste kunne 
man se, at en ofte fjern og fortrængt for
tid atter blev aktiveret i et kort øjeblik. I 
klasserne blev man mødt med den nys- 
geijrighed, der vist nok altid tilfalder en 
ny lærer, og som man i de første dage in
derligt håber også bliver til accept. Jeg 
er fet sikker på, at jeg taler på alle kandi
daters vegne, når jeg siger, at vi generelt 
blev virkelig godt modtaget i klasserne. 
Det har været spændende at undervise 
eleverne og herunder bl.a. opleve, hvor
ledes klasserne fungerer vidt forskelligt i 
og udenfor timerne. Sammenfattende 
har vi alle været glade for mødet med 
eleverne her på gymnasiet.

I forhold til de øvrige lærere har det 
naturligvis været forskelligt, hvor meget 
vi er kommet ind på livet af disse. Tids

pres mv. har været medvirkende til, at 
det har været vanskeligt at involvere sig i 
alle læreraktiviteter, men jeg synes, det 
har været positivt at opleve lærerkolle
giet på dette gymnasium. Specielt mid
dagsfrikvarteret har en stor plads i mit 
hjerte, da man her har lejlighed til at stu
dere denne specielle skabning, der hed
der en gymnasielærer. Samtidig med at 
der spises, ordnes der skemaændringer, 
gårsdagens TV-Aktuelt diskuteres, pro
blemklasser omtales og der forberedes 
en time hist og her. Alt imens dette sker, 
er der en livlig trafik af lærere, der ikke 
kan finde videoapparatet og elever, der 
skal aflevere tysk indskrivning. Som ved 
et trylleslag afløses denne larm og dette 
kaos af total stilhed, når den næste time 
går igang. Tilbage sidder man alene med 
summen for ørerne. På en eller anden 
måde minder denne situation om perio
den op til og lige efter afslutningen på 
pædagogikumperioden; alt gik lige 
pludselig så stærkt, og nu er det slut. Jeg 
fik dog meget mere ud af det end blot og 
bar summen for ørerne. Tak for en god 
tid på Marselisborg Gymnasium.

Gert Pedersen
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Eksaminer 1985

Studentereksamen

Sproglig linie
a:
Andersen, Dorte Schiønning
Brandt, Linda
Bruun, Jens
Christensen, Anne-Mette Clemmen 
Christensen, Jette Hjernøe 
Clausen, Peter 
Hansen, Lene
Hansen, Lene Syberg
Jacobsen, Charlotte
Jensen, Mette Østergaard
Kjær, Helle
Nielsen, Dorthe Østergaard
Nielsen, Marianne Bech
Pedersen, Brian Lundstrøm
Petersen, Anne Heide
Pfaff, Jane Margretha Ibsen 
Rasmussen, Mads Sandemann 
Richardy, Liselotte 
Risbjerg, Christina 
Rye, Charlotte
Rødbro, Elisabeth
Sørensen, Hanne Jansfort 
Thye-Petersen, Christian 
Østeraa, Camilla Christine 
Åstrøm-Andersen, Camma Elisabeth 
Bjørnestad

b:
Andersen, Peter Munch 
Aros, Aino Vibeke 
Birn, Pernille Elli 
Bjerregaard, Lotte Marianne 
Bruun, Camilla 
Bruun, Helle Mette 
Bruun, Lise Lotte 
Christensen, Vibe 
Duer, Erik 
Gammelgaard, Iben
Geday, Kristian Andreas Holm 
Hviid-Nielsen, Janne 
Jacobsen, Hanne 
Jacobsen, Per Forum 
Jakobsen, Anne Marie 
Jensen, Bent Sandholt 
Ladegaard, Marianne 
Nørgaard, Anna Katrin 
Pedersen, Lonni Elgaard 
Petersen, Kira Birgitte 
Rasmussen, Tine 
Terkelsen, Lene 
Winterberg, Birgitte
Åstrøm-Andersen, Tove Christine Bjør
nestad
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Matematisk linie
x:
Brandt, Ulrik
Dalgaard, Birgitte
Flenlsbak, Lene
Gaarn-Larsen, Carsten
Hartelius, Karsten
Helmnæs, Dennis
Hjorth, Claus
Holleufer, Kenneth
Hørnø, Niels
Jacobsen, Jørgen Bo
JenSen, Jens Vestergaard
JenSen, Morten
Jensen, Torben Bjerregaard
Nielsen, Claus Bach
Nielsen, Martin Lund
Pedersen, Niels Christian Møller
Petersen, Martin Adler
Stränge, Jan Ejvind
Svendsen, Jette Stjerneholm
Sødermann, Lars Juul
Vammen, Birthe Bindslev

Risbjerg, Erik Steen 
Sommer, Michael Agerskov 
Storgaard, Helle Friis 
Terkelsen, Anne Munch 
Tryk, Anders
Tvede, Lone

z:
Abrahamsen, Mette
Friis, Pernille
Hannah, Torben Christopher 
Haugaard, Helle
Hoveling, Jan
Jørgensen, Mads Krohn 
Kai, Morten
Kock, Robert Finderup 
Kassgaard, Klaus Møller 
Lauridsen, Karsten 
Lilholt. Peter
Madsen, Lars Rene
Nielsen, Marcel Olmütz Evert 
Petersen, Karsten Ehlig 
Rasmussen, Charlotte Fogh 
Svoldgaard, Michael
Thomsen, Elisabeth Houe

y:
Andersen, Torben Fredslund 
Aude, Birgitte
Bjerregaard, Claus Jørgen 
Christensen, Elsebeth 
Christensen, Jakob 
Grand, Morten 
Holle, Bitten
Jensen, Lars Bøjsen
Kilstrup, Niels Fabricius 
Kjeldsen, Hans Christian 
Knudsen, Anita Borg 
Lassen, Agnete Brandt 
Lund, Niels

Højere Forberedelseseksamen 
p:
Baumbach, Pernille Hvid 
Dederding, Anette 
Holden, Jytte Juul 
Jensen, Hanne-Mette 
Jensen, Jørgen Rasmussen 
Juhl, Janni
Kirk-Hill, Vibeke Quist 
Kroer, Jes
Nielsen, Bettina Routhe
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Nielsen, Lone Kold 
Nielsen, Vibeke Møberg 
Rasmussen, Jette Birk 
Ravn, Birgitte Elizabeth 
Selmer, Helen
Snedker, Marianne Grønfeldt 
Thomsen, Axel Højbjerre 
Torstensen, Jens Bonde 
Wegener, Anne

q:
Abildgaard, Bodil Jul 
Berg, Eva
Damgaard, Allan Siig Kamp 
Eriksen, Susanne Munch 
Hansen, Inge-Bente Bæk 
Hansen, Torben 
Jensen, Kirsten Agathe 
Jørgensen, Agente 
Madsen, Tine Gjerulff 
Mandrup, Warny 
Mortensen, Inge-Lise Sloth 
Munch, Poul Michael 
Olsen, Kirsten 
Plum, Line Bretteville 
Rasmussen, Dorte Krogh 
Rørbæk-Jensen, Lars 
Schou, Lasse 
Skaarup, Jette
Sørensen, Anni Villefrance

r:
Ahmad, Ali Zulgurnan 
Andersen, Lise Vestergaard 
Dalhoff, Peter
Dehn, Pernille Michaela 
Egensen, Astrid 
Einardottir, Gudbjørg 
Gimbel, Carl Henrik 
Graugaard, Nina
Hansen, Anne Lise Bac Hansen 
Hansen, Katrine Norring 
Jakobsen, Bodil Løkke
Jensen, Inge Breinholt 
Jeppesen, Flemming 
Just, Henrik
Laursen, Tine Fischer 
Magnussen, Peter
Nielsen, Vibeke Marstrand 
Olivarius, Kristian de Fine 
Pedersen, Vivi Staahl
Sørensen, Hanne Schaumann 
Aae, Mette
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Legater, præmier og stipendier

I 1985 er der ved Marselisborg Gymnasium uddelt følgende legater:
Ved translokationen i juni 1985:
OLE^ RØMERS MINDELEGAT, kr. 500: Jette Stjernholm Svendsen
MARSELISSAMFUNDETS LEGAT, kr. 500: Iben Gammelgaard, Lonni Elgaard 
Pedersen, Liselotte Maria Richardy, Morten Kai, Jytte Holden, Jette Skaarup, 
Tine Fischer Laursen.
I december 1985 uddeltes LEKTOR H. SVENSSONS OG HUSTRUS LEGAT til:

Gymnasiet HF

3a Laila Johansson 2p Erik Johansen
Anette Torril Pernille Kornvig
Brynhildur Bjarnasson

2q Pia Vivi Jensen
3b Kirstine Heide Jytte Madsen

Tine Poulsen Jane Damgaard Pedersen

3x Dariusz Sokolowski 2r Rita Boritz Mortensen
Bettina Sørensen Nana Nordenhof

2a Lone Odgaard lp Trine Larsen
Jeanet Ravn

2b Lene Odgaard
Birgitte Sønder iq Ulla Bendixen
Bente Jeppesen Niels Eggert Benzon
Anne Dorthe Nielsen Thelma Hansen

2x Inge Olesen Ir Erland Vendelboe Nielsen
Line Brun Olsen

la Merete Skauge

Ix Jon Halland

It Mette Heide
Lene Bjørn
Rikke Ovesen
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Tale ved translokationen 1985

Prof. dr.jur. Ole Fenger, 40 års jubilar.

Tillykke studenter! Det ord »tillykke« 
kommer I - tilligemed det lille ord »skål« 
- til at høre nogle gange i dag og de kom
mende dage. Den nærmere betydning af 
det oldnordiske ord »skål« vil jeg lade 
ligge til fordel for nogle bemærkninger 
om meningen med at sige »tillykke«. Nu 
får I nok ikke tid til hver gang, en eller 
anden siger tillykke, at spørge vedkom
mende, hvad meningen egentlig er - hvil
ket lykkebegreb, der ligger bag den en
kelte lykønskning. Men hvis i spørger, 
hvad jeg mener med mit tillykke, vil jeg 
svare med en definition, jeg har læst et 
sted: lykke er ukomplicerede driftsaf- 
løb. Tillykke studenter betyder altså: 
Gid I må få ukomplicerede dnftsafløb. 
Drifter er jo andet end jernbanedrift og 
kønsdrift. Ligesom dyrene er vi menne
sker udstyret med en lang række drifter 
eller behov, som vi skal have dækket - 
ikke bare for at være lykkelige, men til 
syvende og sidst for at overleve, som in
divider, som flok, som samfund og som 
art blandt andre arter af levende organi
smer. Man taler om biologiske eller ani
malske behov: behov for føde, varme, 
tryghed og seksualliv. Disse behov har 
vi fælles med dyrene; men til forskel fra 
dem overgiver vi indvundne erfaringer 

til næste generation (f.eks. i gymnasiet). 
Det gør vi, fordi vi derved bliver dygti
gere til at dække de fundamentale be
hov, som vi derfor ikke behøver at 
dække hver for sig, men i fællesskab og i 
samfund.

Dermed indbygges konflikten i syste
met: Enhver ønsker sine egne behov til
fredsstillet bedst muligt; men det får in
dividet kun i kraft af fællesskabet. Indi 
videt siger som dem ude vestpå: »føs: 
mæ sel’, å så mæ sel’, å så mæ sei’ ijen« 
men det tillader flokken ikke: Du får 
kun andel i fælles goder, hvis du deltagei 
i tilvejebringelsen af dem. Reguleringer 
af disse forhold skaber nye behov: en so
cial regulering, som begrænser indivi
dets udfoldelse, samtidig med, at den 
sikrer bedre behovstilfredsstillelse og 
gør driftsafløbene mindre komplice
rede.

Det må vi have i baghovedet, når vi, 
som vi gjorde før, synger Nordahl 
Griegs »Kringsatt av fiender« med stro
ferne »Edelt er mennesket jorden er rik! 
Findes her nød og sult, skyldes det 
svik«. Svigen er nemlig et andet udtryk 
for konflikten imellem mig selv og de 
andre, når behovene skal dækkes. »Det 
ædle menneske«, eller med titlen på en 
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stor udstilling, som forberedes på Moes- 
gård: »Den ædle vilde«, er nemlig i sig 
selv et kulturprodukt. Jo mere vi regule
res afj samfundet, des længere føler vi os 
fjernet fra det oprindelige eller »ædle« 
menrieske. Var det oprindelige menne
ske addelt? Det mente man i den såkaldte 
»oplysningstid«; men sandheden er nok 
en anden. I betragtning af, at mennesket 
har 99% af sine gener fælles med de store 
aber, og at mennesket har gået på to ben 
i fire millioner år, skal vi ikke bilde os 
ind, at vi har været eller er blevet »ædle« 
i dep forstand, at vi tænker på næsten 
fremfor på os selv. Holdningen er i hvert 
fald ikke ændret de sidste hundredtus
ind år, og da slet ikke i det korte tids
rum, vi kalder historisk tid.

En klog kvinde har sagt, at den men
neskelige vilje til magt kun overgås af 
ønsket om at blive regeret - og hermed 
udtrykkes præcist det dilemma, der be
står [ imellem individ og samfund. At 
blive regeret kræver evne til tilpasning 
og indordning. Det gælder i ulveflokken 
og i menneskesamfundet. Men tilpa
sning er også resignation. Hvor går 
grænserne for samfundets krav? Nord
ahl Grieg reagerede imod Hitler
samfundets krav, og derom kan vi jo alle 
vær^ enige. Men resignationen er en far
lig holdning. For, som det er sagt, »den, 
der resignerer, lever ikke, men overlever 
kun!« Eller med Sartres ord »de util
fredse skaber fremskridtet«.

I har været så heldige, at adskillige af 
jeres lærere har ånden fra 68, d.v.s. har 
sat sig op imod nedarvede privilegier og 
dyder i undervisnings- og samfundssy

stemet udfra princippet om tryk og 
modtryk. Deres, jeres og vores alles pro
blem er virkningerne af den økonomiske 
stagnation: adgangsbegrænsning og 
manglende beskæftigelse i dagens Dan
mark. A’ propos adgangsbegrænsning 
til højere uddannelser har I da tænkt på, 
at mange af jeres lærere, som sidder dér i 
flok og rad og glæder sig til ferie, aldrig 
var blevet kandidater, hvis den adgangs
begrænsning, de nu administrerer og lu
krerer på i undervisningen, havde eks
isteret i deres tid? Det kan jeg tillade mig 
at sige, eftersom jeg i sin tid dumpede til 
optagelsesprøven til mellemskolen og 
kun kom ind, fordi min klassekammerat 
Ludvig fik eksem, så der blev plads til 
mig på prøve.

Men vi må ikke stirre os blinde på kri
sen og glemme nødvendigheden af en 
nytænkning, som er jeres udfordring. I 
skal ikke vente visioner fra os, der lever 
højt på den eksisterende fordeling af go
derne. I skal heller ikke kassere de resul
tater, som ubestrideligt er nået. Hvad 
der i dagens situation kan undre, ja, 
vække en vis beundring, er, at vores 
samfund hænger og holder sammen og 
ikke er gået totalt op i fugerne.

Hvorfor ikke? Skyldes det med et mo
derne ord vore fælles myter, Danmarks
historien, vores velkendte og provin
sielle evne til at føle os bedre end alle an
dre folkeslag tilsammen? Hvis det 
virkelig er vores fælles historie, som 
hjælper, så er den minsandten også ble
vet brugt, for ikke at sige misbrugt, til 
formålet. Hvis det er rigtigt, at histori
kere er eksperter i at forudsige fortiden, 
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så har mange danske historikere levet op 
til det i beskrivelsen af danske dyder. 
Men vores aktuelle og altoverskyggende 
problem er netop forskellen på dyder og 
laster, arbejde og fritid, flid og doven
skab.

Det slaviske ord for slavearbejde er 
robot. Ordet arbejde betyder oprinde
ligt besvær, møje, nød. I det primitive 
samfund arbejdede man kun, til opga
ven var løst. Så levede man, til næste op
gave krævede sin løsning.Tiden var ikke 
noget problem, uret er en forholdsvis ny 
opfindelse (det første ur blev opstillet i 
Venezia i 1309). Man inddelte dagen ef
ter behov - korte timer om vinteren, 
lange her ved midsommer. Og hvordan 

forhåbentlig allesammen, og I vil nok 
med et smil eller en hovedrysten mindes 
de gamle dyder fra jeres skoletid: punkt
lighed, flid og sparsommelighed o.s.v. 
Da er ferie og fritid ikke længere begre
ber, der kan bruges som gulerod foran 
forslidte medborgere.

Derfor skal der her og nu nytænkning 
til. Det står til jer at turde. For, som 
Kierkegard sagde: »At turde er at miste 
fodfæste for en stund; ikke at turde er at 
miste sig selv«! Den, der ikke tør, resig
nerer; den, der resignerer, lever ikke, 
overlever kun. I skal turde.

I håbet om, at I får rigtig mange 
ukomplicerede driftsløb, ønsker jeg jer 
tillykke med studentereksamen.

ser det hele ud år 2000? Ja, det oplever I Ole Fenger
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Åbent brev til Grethe Drud

Grethe Drud var ansat på Marselisborg 
Gymnasium fra 1965 til 1985 og undervi
ste i dansk og engelsk. Idet følgende giver 
lekt. Ole Tingsted Pedersen en karakte
ristik af hende:

Når der nu skal ristes en minderune over 
dig, fordi du med udgangen af skoleåret 
1985 standsede din professionelle kar
riere, er jeg sikker på, du vil kunne gou
tere en lidt anden form end den vanlige. 
Få har vel som dig - langt før et galop
perende studenteroprør brød alle nor
mer for hvad man kunne og ikke kunne - 
turdet være dig selv. Derfor var det også 
typisk, at du ikke lod dig tælle ud, men 
forlod ringen, mens det var dig der sty
rede. »Der skulle yngre kræfter til« som 
du sagde. En sjælden evne, at kunne se 
sit eget liv i en større sammenhæng og 
ikke kun sin egen navle. En evne, vi i 
lærerrådet tit nød godt af, når vi pillede 

lidt for kraftigt i os selv, mens vi be
undrende så os i spejlet. En velplaceret 
lussing, præcis og med sikkerhed i tim
ingen, ikke af ondskab, men netop for at 
få os til at forstå sammenhængen, ofte i 
ironiens form. »Sig mig engang. Er der 
egentlig nogen, der har spurgt eleverne 
om det her? Det syns jeg er helt fint at 
gennemføre uden at spørge eleverne. Ja 
det var bare det jeg ville sige.« - Sådan 
kunne det lyde fra din mund ved slut
ningen af en diskussion, og så viste det 
sig selvfølgelig at den potte ikke var ude.

Når du har denne evne til at gennem
skue det forlorne og se de store sam
menhænge kan det vel skyldes, at du 
ikke er nogen vindtør akademiker eller 
gnidret bogorm, men en der har hanket 
op i gummistøvlerne og taget livtag med 
virkeligheden og stadigvæk gør det. Du 
har ikke bare gået på Uni, du har set ud 
over din egen næsetip - tydeligst vel eks
emplificeret, da du kort efter Anden 
Verdenskrig arbejdede på et Røde Kors 
hjem i...Tyskland, og i dit senere enga
gement i den 3. verden og U-landsfon- 
den af 1961. De erfaringer, du har slæbt 
med ind i ringen igennem de mange år 
har været en solid bagage for eleverne, 
ligesom din vilje og evne til at følge med i 
alt det nye, der selv for os yngre har 
været vanskeligt nok.

Du har altid været lidt bange for de 
store ord, de kunne nemt blive for hule 
syntes du, så lad mig slutte dette brev fra 
Marselisborg Gymnasium med ønsket 
om mange aktive år endnu udenfor rin
gen og et: Tak rugehøne! Tak for godt 
makkerskab, vel roet.

Ole Tingsted Pedersen
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Hans Hartvig Seedorff 
og Marselisborg Gymnasium

Pens. Studielektor Børge Møller-Madsen

Den 23. januar døde en af landets i sin 
tid meget kendte digtere Hans Hartvig 
Seedorff, i den høje alder af 93 år. Det 
blev omtalt i landets aviser, i radio og tv, 
og en nærmere gennemgang af hans lit
terære produktion endsige en vurdering 
af den skal ikke foretages her. Derimod 
skal det omtales, at Seedorff har haft sin 
skolegang på dette sted, student fra 
Marselisborg så tidligt som i 1911 - hold 
da helt fast - oldtiden! - og følte sig, ikke 
mindst på sine gamle dage nært knyttet 
til sin gamle skole. Han besøgte os på 
sine sidste to runde fødselsdage, 85 og 
90-årsdagen, for, som han selv sagde: 
hvor kan jeg bedre markere mit livs 
mærkedage end her!

Navnlig 85-årsdagen den 12. august 
1977 blev en festdag på skolen. Han 
mødte op i god tid fra morgenstunden 
sammen med sin noget yngre frue for at 
deltage i morgensamlingen, hvor han 
lod sig fejre og nød at være midtpunkt. 
Allerede ved hovedindgangen fik han sit 
første lille muntre chok: en pige fra 2.g, 
der udvekslede et flygtigt kys med en 3.g 
dreng, inden de skulle til time hver sit 
sted. Ja, vi kyssede også, sagde han, men 
det var nu mere i det skjulte, dejligt at se, 

som det dog går fremad! var hans korr- 
mentar. I fællesauditoriet blev han ar- 
bragt i en højrygget tronstol og påhørte 
andægtigt, at rektor Jens Aggebo sagde 
nogle forekommende hyldestord i an
ledning af fødselsdagen og oplæste et af 
hans alvorligste og meget formsikre 
ungdomsdigte fra samlingen »Vinløv og 
Vedbend«, hans gennembrudsdigtsam
ling fra længst forsvunden tid. Derefter 
fik forfatteren af disse linjer guitaren 
frem og sang nogle af hans muntre og 
stadig populære sømandsviser: »Det 
blæser i Biscayen«, »Tjin-tjin- Juanita < 
og »Den er fin med kompasset«. Herligf 
var det at opleve, hvordan den gamle 
herre sang med på - for ikke at sige sanå 
for til - sine egne viser, som han naturlig - 
vis kunne udenad, mens hele salen sang 
med på omkvædet. Clou’et var da to a i 
skolens søde piger - de hed tilfældigvis 
begge Pia til fornavn, henholdsvis ele
vrådsforkvinde og ledende senior i 
»Marselis« - lagde en krans af roser om
kring den gamle herres digterpande, 
som det så smukt står skrevet på det fo
tografi, skolen ejer til forevigelse af si 
tuationen.

Han causerede så muntert om livet på 



Marselisborg, som han huskede det fra 
århundredets begyndelse. Selv de ældste 
af skolens lærere var end ikke født i den 
periode, han berettede om, også for dem 
var det historie. Det var mens skolens 
grundlægger, Olaf Gudme, endnu var 
rektor på stedet. Også dengang var læ
rerne en samling originaler - det er læ
rere som bekendt altid i elevernes øjne - 
men atmosfæren var positiv. Han om
talte med varme nogle af de lærere, han 
huskede bedst: rektor Gudme selv, »Ju
nior« og den dengang meget unge ad
junkt Sven Gundel, stifteren af »Marse
lis«. Jeg trivedes på Marselisborg og fik 
lov til at folde mig ud, sagde han, blev 
ledende senior i »Marselis« og var meget 
akti\j i en litterær klub, hvor han og an
dre elever med digterdrømme udvek
slede ideer og forsøg og læste deres pro
dukter højt for hinanden.

Efter morgensamlingen var Seedorff 
på rundgang i de gamle lokaler, fandt sit 
gamle klasseværelse, som forekom ham 
mindre end dengang, nød udsigten fra 
rektors kontor, som han påstod var 
uforandret, så ned til det gamle æbletræ i 
haven; den var dengang forbeholdt 3.g, 
skolen havde jo dengang elever helt fra 
6-7 ^rs-alderen, og de små havde brug 
for en legeplads i den nuværende skole
gård, mens de store kunne vandre rundt 
i »parken«, dengang betydelig større 
end nu, og udveksle dybsindigheder el
ler ordne verdenssituationen. Her under 
æbletræet kyssede jeg første gang en 
pige!, sagde han drømmende. Vi fik ikke 
at vide, hvad hun hed!

Ved den efterfølgende frokost i en 

snævrere kreds blev han anbragt mellem 
Pia til højre og Pia til venstre og nød det. 
Jeg er jo kun nået til snapsen og silden, 
sagde han beklagende, da fru Elsa med 
et blik betydede ham, at nu var der ikke 
tid til mere; han måtte hvile sig lidt inden 
han skulle til officiel modtagelse på råd
huset og have en gade opkaldt efter sig i 
sin fødeby, Hans Hartvig Seedorffs 
Stræde, tæt ved barndomshjemmet. 
Forinden havde han dog rundhåndet 
delt autografer ud til interesserede ele
ver og lærere.

Hans Hartvig Seedorff var en meget 
berejst forfatter - havde været kloden 
rundt flere gange og havde skrevet be
skrivelser fra fjerne lande, fra vore 
gamle tropekolonier; hans lyriske digte 
veksler mellem klassiske tanketunge 
digte og muntre, kåde viser af »digteren 
Sorgenfri«, som de før nævnte sømands
viser og viser om frække landsknægte og 
pigeglade røvere (fra Rold), i besættel
sesårene tillige alvorlige digte om nor
disk sammenhold (om Nordens fem sva
ner) og hyldest til den gamle kong Chri
stian den Tiende, der uforfærdet selv 
under den tyske besættelse red alene 
rundt i Københavns gader, »Der rider 
en konge--«, et digt kongen vides at være 
blevet meget glad for (»--dog skærmes 
han ikke af vælde og magt - om kongen 
af Danmark står hjerterne vagt!«). »Kan 
De se - jeg rider endnu!« sagde kong 
Chr. X taknemligt til digteren, da han en 
dag passerede ham på morgenrideturen.

På halvfemsårsdagen blev besøget på 
skolen kun kort, da blev han hyldet på 
Århus Rådhus, hvor der sket en hel
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Med lån af nogle af digterens egne strofer i anledning af 
85 års fødselsdagsfesten i fødebyen

masse officielt, pæne taler og alt sådan 
noget inde i byrådssalen, indtil Hans 
Hartvig selv syntes det kunne være nok 
og sagde: Skulle vi ikke have en sang?

Et klaver blev fremskaffet og et ha
stigt sammenbragt sangkor blev etable
ret bestående af borgmester Thorkild Si
monsen, tidligere borgmester Orla Hyl
lested, musikprofessor Søren Sørensen 
(formand for »Dansk Salmesang«), 
samt entertaineren Simon Rosenbaum 
og som centrumsfigur den 90-årige dig
ter selv. Dette formidable kor sang for 
til »Den er fin med kompasset - slå rom
men i glasset—« Ikke et øje var tørt - hel
ler ikke Hans Hartvig Seedorffs, da han 
bagefter gik raden rundt og takkede 
hver enkelt af de fremmødte. Vi fra Mar- 
selisborg fik en særlig varm tak, også 
fordi vi havde markeret hans runde dag 

med en flot buket dekoreret med en stt- 
denterhue, som en hilsen fra hans gaml: 
skole. Det glædede ham.

Det skal tilføjes, at med ham for
svandt det sidste danske øjenvidne til 
den russiske revolution 1917-18. See- 
dorff opholdt sig i de bevægede revolu 
tionsdage som skrivende sekretær vec 
det danske gesandtskab i det daværende 
Set. Petersborg, nu Leningrad. Har 
skulle bl.a. sende rapporter hjem om be
givenhedernes udvikling. Det gjorde 
han - men hans hjerte var andetsteds: i 
en svunden tidsalders skønhedsverden. 
Det skrev han digte om. Nedenstående 
linjer om »De stille kanaler« på Christi
anshavn er skrevet af den 25-årige dig
ter, mens revolutionskampene bølgede i 
Leningrads gader:

Mennesket selv er som bølger, der 
strømmer, 
strømmer hvorfra og hvorhen—?
Menneskebarn, vi vil spørge dit hjerte: 
skabtes du kun for at ile?
Skabtes du kun for at strømme ustand- 
set 
efter den evige hvile, 
og - hvis du vågner af hvilen - 
da for at ile igen?

(»Fra Danmark til Dvina«, 1918)

Er det virkelighedsflugt? - nostalgi? Nej, 
det er søgen efter et ståsted, efter skøn
hed og harmoni, efter faste værdier i til
værelsen. Måtte han have fundet det.

Børge MøUer-Madsen
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Ferieplan for skoleåret 1986/87

1986
Sommerferie: ..................... mandag den 23. juni til tirsdag den 5. august
Efterårsferie: ....................... mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober
Juleferie: ............................. onsdag den 24. december til fredag den 2. januar

1987
Vinterferie: ......................... mandag den 23. februar til fredag den 27. februar
Påskeferie: ........................... mandag den 13. april til mandag den 20. april
Grundlovsdag: ................... torsdag den 5. juni
Sommerferie: ..................... mandag den 22. juni

Eksaminer og årsprøver
Eksaminer i 1986 er af direktoratet for gymnasieskolerne og HF fastsat således:
Skriftlig eksamen HF .... 2.-12. maj og 15. maj
Skriftlig studentereksamen 9.-15. maj
Mundtlig eksamen HF ... 20. maj - 18. juni
Mundtlig studentereksamen 
Skriftlige årsprøver for 2g 
Skriftlige årsprøver for Ig

26. maj - 18. juni
22. maj - 27. maj
28.-30. maj

Årsafslutningen 1986
finder sted fredag den 20. juni kl. 10.00 i Marselisborghallen.
Forældre, tidligere elever og andre, der er interesseret i skolens arbejde indbydes til 
at komme til stede.

Det nye skoleår 1986/87
begynder onsdag den 6. august 1986.
Kjl. 9.00 møder 3g, 2g og 2. HF i deres klasser.
Kil. 10.00 møder lg og l.HF i fællesauditoriet. 1. sal.
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Takket være bidrag fra nogle af vore leverandører er det 
lykkedes os igen i år at fremstille et fyldigt og oplysende 
årsskrift.

Brummerstedt Boghandel- og papirhandel
Søndergade 40
8000 Århus C

P&P radio
Fredens Torv 2 
8000 Århus C
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