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Efter en pause på flere år er det igen lykkedes at udgive 
et egentligt årsskrift for Aarhus Katedralskole. Skolen 
skylder foreningen Aarhus Katedralskoles Venner megen tak 
for dette længe savnede skrifts tilbagekomst, som er mulig
gjort gennem et velvilligt bidrag til trykningen fra 
foreningen.
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Aarhus Katedralskole er en meget gammel skole, så gammel, at in
gen véd med sikkerhed, hvornår den blev grundlagt; sikkert er det, 
at den som katedralskole hørte under Århus-bispen og tjente til ud
dannelse af præster til Århus stift. Det første dokument, der omta
ler skolens elever, er et gavebrev fra 1280, hvorved daværende bisp 
Tyge skænker indtægter fra et par af sine gårde »til drik for fattige 
disciple«.

Den ældste skolebygning, vi kender, lå ud mod Skolegyde; i dens 
to rum med lerstampede gulve blev Morten Børup undervist i 
1470’erne, da han havde forladt sit arbejde på marken ved Skander
borg - den Morten Børup, der senere blev skolens rektor. Af hans 
skolebygning er kun nogle rester af kampestensfundamentet beva
ret; de kan ses i postrummet i pedelboligens underetage.

Denne ældste bygning blev 1766 afløst af »den hvide bygning«, 
der ligger til venstre for porten; selv om bygningen flere gange siden 
er blevet ændret, er det meste af de gamle ydermure bevaret. Ved 
opførelsen blev der i muren indsat to sten med indskrift, den ene 
med Frederik den Femtes navnetræk, den anden med navnene på 
de mænd, der havde æren for arbejdets gennemførelse, først og 
fremmest rektor Jens Worm; begge disse sten ses midt på den hvide 
bygnings mur ud mod skolegården; til venstre for dem findes min
detavlen for skolens faldne 1940-45, medens Morten Børups segl
mærke med greb, ris og ferie er gengivet over døren lige til venstre 
for porten.
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De to ombygninger 1847-49 og 1906 mindes ved kongerne Chri
stian den Ottende og Frederik den Ottendes navnetræk på facaden 
mod Skolegade; der ses også det motto, som rektor Jens Worm gav 
skolen: Nil non mortale tenemus pectoris exceptis ingeniiqve bonis.

Den maleriske »røde bygning« ud mod Skolebakken med Heim- 
dalls hane og Athenes ugle over facaderne blev taget i brug i 1906 
under rektor Vaupell og gør stadig god gavn; sin sidste udvidelse fik 
skolen 1957 under min forgænger rektor Aage Bertelsen, dels fløjen 
mod Skolebakken med festsal og faglokaler for fysik og kemi, dels 
»den nye bygning« mod Mejlgade med 12 klasseværelser.

I årene 1975 til 1977 gennemgik skolen en omfattende ombygning 
og modernisering, der navnlig kom den røde bygning til gode, men 
også tillod indretning af administrationslokaler og lærerværelser i 
»den gule bygning«, Mejlgade 6, den tidligere borgmestergård.

Siden er den nordlige halvdel af gårdspladsen blevet omlagt, så 
antallet af siddepladser er blevet stærkt forøget, og anlægget kønne
re at se på og færdes i. I disse år foregår endelig en etapevis moder
nisering af vore fysik- og kemilokaler.

Helge Qvortrup
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Gymnasiet nu
Kravet om fornyelse er højlydt i øjeblikkets uddannelsesdebat. 
Den øjeblikkelige undervisningsminister forestiller sig en omfat
tende gymnasiereform i 85-86. Der tales om en afskaffelse af de 
sproglige og matematiske gymnasier, og indførelse af et enheds
gymnasium i stedet.

Mange af uddannelsesdebattens ivrige deltagere bygger på skole
erfaringer, der nu ligger tyve år tilbage eller længere. Gymnasiet 
har ændret sig betydeligt siden, både i omgangsformer, undervis
ningsformer og undervisningsemner. Men dette er nok mindre på
agtet. De følgende tre artikler giver et billede af vilkårene for nogle 
traditionsrige fag i det moderne gymnasium.

Noget om dansk i gymnasiet
Engang imellem laver man om på danskundervisningen i gymna
siet. Den sidste større ændring skete for netop ti år siden, i 1971. 
Den næste kommer nok om 3-4 år, hvor hele gymnasiet måske skal 
reformeres.

Hver gang der laves om, opfatter mange det som en devaluering, 
studentereksamens værdi nedskrives. »Held den, der blev student i 
rette tid«, siger folk med den gamle eksamen. Og sådan vil mange, 
som går i gymnasiet i dag og synes det er en gru, også sige engang.

Mange ældre mennesker så på dansk-bekendtgørelsen fra 1971 
med dyb bekymring. Det var nærmest et samfundsundergravende 
dokument, mente sortseerne. De kunne tydeligt lugte ungdomsop
rør. For nu skulle eleverne gøres kritiske og bevidste, sagde be
kendtgørelsen. - Hvad der imidlertid viste sig nemmere sagt end 
gjort.
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Blandt de konkrete ændringer - det om det kritiske og bevidste 
hører jo til ånden i bekendtgørelsen - kan.nævnes indførelsen af 
mundtlig eksamen i ulæst tekst. Det skulle ikke længere være nok til 
en god karakter - hvad det nu heller aldrig har været - at kunne hu
ske kommentarhæftets dybsindige udlægning og lærerens kloge 
ord. Nu gælder det om at kunne stille noget op med noget, som man 
ikke har set før. Man har en halv time i forberedelseslokalet til at 
læse teksten, tænke over den og eventuelt slå et eller andet op i de 
medbragte notater fra den daglige undervisning. Under eksaminati
onen skal man så beskrive og karakterisere teksten og sætte den i 
forhold til noget af det stof, som klassen har arbejdet med i de tre 
gymnasieår.

Også stilskrivningen og skriftlig eksamen blev lavet om i 1971. De 
gamle stileemner af typen: »Forudsætninger for det moderne Tysk
land«, »J. P. Jakobsen«, »Forskellige former for begavelse« er for
svundet. En af årsagerne er, at der ikke længere er faste pensa i hi
storie og dansk. Man kan derfor ikke forudsætte, at alle landets 
kommende studenter véd noget om Tyskland og kender J. P. Jacob
sen. I stedet er kommet opgaver, der bygger på et materiale bestå
ende af 6-7 tekster og et par billeder. Materialet repræsenterer for
skellige tider, genrer og holdninger, men er samlet om ét overord
net emne af almen art. F.eks. fantasi, nationalfølelse, oprør eller 
mad. Den færdige stil fortæller om behandlingen af modersmålet, 
sansen for det væsentlige i en tekst og evnen til at ræsonnere over en 
problemstilling. Parat-viden og hittepåsomhed kommer i anden 
række.

Men det vigtigste er naturligvis det daglige arbejde i dansktimer
ne. Her lukkede betænkningen op for en omfattende aktivitetsudvi
delse med hensyn til undervisningsformer og stofområder. Tenden
ser, der blev forstærkede af nye tekniske hjælpemidler. Kopimaski
nerne har f.eks. givet en frihed i stofvalg, som kan få gamle dages 
danskundervisning til at tage sig helt museumsagtig ud, med stadig 
afstøvning af de samme tekster fra læsebogen.

Billedlæsning og massekommunikation er på mange dansklære
res repertoire, og der arbejdes med tegneserier, triviallitteratur, 
reklamer, fagbøger og avisstof af enhver art, ligesom med film, TV 
og radio. Men slet ikke hele tiden, slet ikke i det omfang man kunne 
tro. Dansk er stadig et sprogligt historisk fag. Vi søger at give ele
verne adgang til nogle litterære oplevelser og prøver at hjælpe dem 
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med at bearbejde disse oplevelser. Målet er dannelse, hvilket ikke 
betyder pæne manerer, men åndelig udvikling. Til det formål er bo
gen uovertruffen. Den er langt bedre end andre medier, når det gæl
der om at komme til at forstå, hvad der foregår i andre mennesker 
og i verden i det hele taget. I modsætning til f.eks. TV-kikkeren be
stemmer læseren selv farten, bryder af efter behov, læser langsomt 
og flere gange, tænker efter og kontrollerer, ser ind i sig selv og ud 
på andre.

Det er almindeligt, at elever i 1. g. erklærer, at den novelle eller 
det digt, som de har haft for, ikke siger dem et klap og altså er »mær
kelig«. Afvisningen hænger sammen med, at teksten ikke er umid
delbart underholdende og imødekommende nok. Mange forlanger 
i grunden, at litteraturen skal være en slags spejl; de vil se sig selv, 
høre deres eget sprog og have deres egne fordomme og forestillin
ger om hvad der er naturligt, rigtigt og fornuftigt i verden bekræftet.

Når dansktimer lykkes, kommer eleven ud over sine begrænsnin
ger og oplever, at andre mennesker under andre livsomstændighe
der og i andre historiske situationer ikke bare er mærkelige. Denne 
bevidsthedsudvidende proces har med dannelse, åndelig udvikling 
at gøre.

Anders Ballerup
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Er det punk’et at læse græsk?
Hvis fynsk er det sprog, englene taler om søndagen, er græsk for
mentlig hvad de taler til hverdag.

Det græske sprog har udtryksmidler, som senere europæiske 
sprog ikke kender magen til. Det er den europæiske begrebsdannel
ses første sprog, oprindelsen til vor forestillingsverden. Det elsker, 
jamrer, synger, tænker, ler og lyver fremragende.

Og ligesom græsk vin taber ved at blive indtaget under vore lave 
himle (hvor grækerne i øvrigt var overbevist om, at mennesker ikke 
kunne bo), således taber grækernes overleverede tekster ved at bli
ve overført til de nutidige hovedsprog. Egentlig kan de slet ikke 
oversættes. Græsk bør nydes på græsk.

Vi taler og tænker da også allesammen en hel del græsk. Fra græ
kerne er kommet til os historie, geografi, matematik, zoologi, 
astronomi, drama, episk og lyrisk digtning, politisk videnskab, lo
gik, mekanik, grammatik, økonomi og lægevidenskab, der adskiller 
sig fra de øvrige i opremsningen ved ikke længere at være benævnt 
med sit græske navn.
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»Gymnasium« er i øvrigt også et græsk ord, og »skole«. Gymnåsi- 
on må nærmest oversættes med »nøgen-hus«; scholé betyder »fri
tid«.

På Aarhus Katedralskole har vi det sidste par år anvendt et bane
brydende nyt system i begynderundervisningen i græsk, udviklet 
ved et samarbejde mellem skoler og universiteter i England i halv
fjerdsernes første halvdel. Systemet kalder sig Reading Greek, og 
fremsætter en programerklæring i forordet: There is one criterion, 
and one only, by which a coursefor the learners ofa language no lon
ger spoken should be judged: the efficiency and speed with which it 
brings them to the stage of reading texts in the original language with 
precision, understanding and enjoyment.

Tidligere tiders grammatiske pinestof var en streng og undertiden 
nyttig tugtemester for talrige årgange af sprogelever. Det nedtones 
her, men glemmes ikke. Det m å heller ikke glemmes, det er vig
tigt at beherske noget sprogteori. Men eleverne skal lære gramma
tik for sprogets skyld, ikke omvendt.

For vores klassikerlinje er det et ekstra plus ved Reading Greek, 
at vore græskelever nogenlunde ubesværet vænner sig til, at de skal 
bruge engelsk i deres daglige arbejde både hjemme og på skolen.

Læsefærdigheden har vist sig at blive god. Samtidig er selv de tid
ligste begyndertekster i systemet af en sådan lødighed, at eleven 
hurtigt oparbejder en begyndende fortrolighed med vor græske for
tid, og snart får indblik i væsentlige sider af dén græske civilisation, 
som udgør vort Europas begyndelse.

I kraft af lødigheden både i begynderteksterne og i udvalget af 
ægte græske tekster sidenhen kan vi på klassikerlinjen undervise i et 
ajourført Hellas. Dette Hellas er lige så påtrængende vigtigt for det 
kriseramte vestlige menneskes selvopfattelse i dag, som det på no
get tidspunkt har været, siden renæssancens europæere genopdage
de det græske sprog omkring 1500.

Vi må kende vores fortid for at kende os selv. Vi beherskes i vidt 
omfang af vore døde, hvis sprog og forestillingsverden vi ikke kan 
sætte os ud over, hvis ikke vi først har sat os ind i den.

Nu’et er en provins i tiden, og den, der forveksler Nu-tid med Al
tid, bliver selv provinsiel. Det ser ud til, at der er kræfter på spil i det 
danske uddannelsessystem, der gerne vil have danskeren gjort pro
vinsiel. De har nemlig vendt op og ned på det hele og udnævnt forti
den til en provins, og nutiden til et verdensrige. Samtidig vil de skæ
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re ned på sprogundervisningen, så danskeren heller ikke ad denne 
vej skal kunne søge ud over sit Her og Nu.

Disse reformivrige uddannelsesdebattører er velmenende folk. 
Men fornyelsen har sin pris. Den gymnasieform, de skitserer, inde
bærer at de nysproglige, klassisksproglige og musiksproglige linjer 
aflives overalt. Man må da spørge sig selv, om disse reformvenner 
har nogensomhelst forestilling om, hvad sprog er godt for.

Vi nærmer os 1984, og enhver kan læse i Orwell’s berømte roman, 
hvordan ensretningen kan fremmes ved en reduktion af borgernes 
sproglige formåen (Newspeak). For nylig har en anden kendt en
gelsk forfatter, Anthony Burgess, udgivet en bog med titlen »1985«. 
Her møder vi en ungdomsbande, der har meldt sig ud af det fremti
dige nyttesamfund, som Burgess skildrer. Blandt deres under
grundsaktiviteter er en af de vigtigste at læse historie, latin og græsk 
i oprør mod de totalitære magthavere. En afskediget lærer, der fal
der i deres klør, slipper for at blive tævet og plyndret, fordi de opda
ger, at han kan noget græsk: O Kriton, tdAsklépio ofeilomen alek- 
tryona, den døende Sokrates’ berømte (og gådefulde) ord til Kri
ton: »Vi skylder Asklepios (lægeguden) en hane...«

I Burgess’ fremtidssamfund (han kalder det i øvrigt Tueland, sva
rende til dansk »LO-land«) bliver det punk’et at læse græsk. I øje
blikkets danske uddannelsesdebat kan man se det opfattet som høj
depunktet af borgerlighed.

Og der er sandelig langt fra vor hjemlige Hellas-elsker for hun
drede år siden, Carlsbergs stifter og Glyptotekets bygherre, brygger 
Carl Jacobsen, til Burgess’ græcophile desperados.

Spænder det græske så vidt?
Hvad det end gør, det lader sig ikke slå ihjel.

Ivar Gjørup
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Integreret fysik-kemi på mS-grenen
Sammen med 3 andre skoler rundt om i landet gennemfører vi for
søgsundervisning i fysik-kemi på matematisk samfundsfaglig gren.

Normalt er fysik og kemi fordelt med timer på både 2. og 3. g. I 
forsøget er disse lagt sammen til ét modul i 2. g med 5 timers ugent
lig undervisning fordelt ligeligt på de to fag med afsluttende eksa
men efter 2. g.

Formålet med integrationen er 1) at forøge udbyttet af undervis
ningen ved timekoncentration, 2) at udvælge emner, hvor fagene 
støtter hinanden (tværfaglighed mellem de naturvidenskabelige fag 
- herunder fx. også geografi), 3) opnåelse af 50% valgfrihed (elev
indflydelse), 4) flere eksperimenter i undervisningen samt 5) at fo
retage virksomhedsbesøg og lign, aktiviteter uden for skolen.

Indholdet af undervisningen er i lighed med de andre grenes fy
sik- og kemiforløb bestemt ved nogle obligatoriske emner, men dis
se udgør altså kun 50% af timerne og søges i øvrigt behandlet på en 
sådan måde, at de anvendes i valgfrie emner.

I november 1981 foretog klassen en ekskursion til virksomheden 
Cheminova i samarbejde med fagene geografi, samfundsfag og bio
logi. Rapporterne behandlede de fysiske rammer for den kemiske 
virksomhed, produktionen af insekticider, disses kemiske egenska
ber samt den kemiske påvirkning af omgivelserne (miljøet). Lærer
rådet og elevrådet har støttet en ansøgning om gentagelse af forsø
get i 1982/83.

Henrik Parbo
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Studentereksamen
Man går 3 år i gymnasiet og slutter med studentereksamen.

Man må indstille sig på, at man allerede i Is skal op til studen
tereksamen. De fleste sproglige elever skal nemlig afslutte i geogra
fi efter et års forløb, og det samme gælder Im i engelsk og tysk. Ka
raktererne, der opnås her, tæller med til studentereksamen.

Også i 2. gymnasieklasse skal man op til studentereksamen i et 
par fag. Men de allerfleste fag overstås først efter 3 års forløb.

Undervisningen i gymnasiet er almendannende. Der undervises i 
fællesfag som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, fransk/ita- 
liensk/russisk, samfundsfag, biologi og til dels også geografi samt 
musik og formning.

Samfundsfag optræder dels som fællesfag (under historie), dels 
som grenfag. Lignende forhold gælder i biologi, geografi, musik og 
formning.

De sproglige elever kan vælge mellem følgende grene:
1) klassisksproglig gren (sK)
2) Nysproglig gren (sN)
3) Musiksproglig gren (sM)
4) Samfundssproglig gren (sS)

De matematisk indstillede elever kan vælge mellem:
1) Matematisk-fysisk gren (mF)
2) Naturvidenskabelig gren (mN)
3) Samfundsmatematisk gren (mS).
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Højere forberedelseseksamen
H.F. adskiller sig lidt fra gymnasiet på flere punkter.

Den er 2-årig, og er beregnet for lidt ældre elever, der vil ind i ud
dannelsesforløbet igen, hvis dette er blevet afbrudt.

Der gives ikke karakterer, før eleverne kommer til eksamen.
Fagene består af fællesfag og tilvalgsfag. Man begynder med fæl

lesfagene og tager i løbet af 1. hf stilling til, hvilke tilvalgsfag man 
ønsker. Studievejlederne er rådgivere. Skolen har mulighed for at 
tilbyde alle tilvalgsfag, dog skal der 7 elever til, for at et tilvalgsfag 
kan oprettes.

Hvert tilvalgsfag har fået tillagt et antal points:

Biologi ............................... 8
Matematik ..........................12
Engelsk ............................ 7
Tysk .................................... 10
Samfundsfag ..................... 6
Musik................................. 8

Formning .......................... 8
Idræt ................................. 8
3. fremmedsprog ............. 11
Fysik ................................. 14
Kemi................................. 10
Psykologi .......................... 6

Eleven skal vælge tilvalgsfag således, at det samlede pointtal er 
mindst 20.

Eleverne i tilvalgsklasserne kommer fra flere klasser, og det medfø
rer ofte, at timerne kan komme til at ligge noget spredt, så der op
står mange mellemtimer. Man kan i værste fald komme ud for, at 
man har en time fra kl. 8-9, igen fra kl. 12-14 eller senere indtil kl. 
17.

Der er derfor grund til at overveje tilvalget nøje, så man ikke får 
for mange tilvalgsfag. Man kan risikere at gøre skemaet dårligt for 
mange kammerater.
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Bøger
Bøger til undervisningen udleveres på skolen. Eleverne skal tage 
godt vare på bøgerne og er erstatningspligtige, såfremt bøger bort
kommer.

Karakterer
Gymnasiet.

13-skalaen benyttes.
Karaktererne består af årskarakterer og eksamenskarakter.
For at bestå studentereksamen skal man i eksamenskaraktererne 

og årskaraktererne hver for sig have opnået både et gennemsnit på 
5,5 og have bestået efter 13-reglen (summen af de to laveste karak
terer skal sammen med gennemsnittet af resten af karaktererne give 
13).

I øvrigt gælder følgende officielle bestemmelser:
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakte

rer, skal der derudover mindst én gang om året - og kan der, efter 
lærerrådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjem
met om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har 
indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. Stand
punktsmeddelelsen skal senest gives i marts måned og udtrykkes 
ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karakter
skala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens an
læg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, 
dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den be
tegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående be
dømmelse af standpunktet.

For at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet, må 
der i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden 
december. Umiddelbart før der afgives standpunktsbedømmelse, 
skal elevernes forhold i relation til standpunktet drøftes på lærerfor
samlingsmøde. Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene 
sikres i øvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever 
og disses forældre.

Højere Forberedelseseksamen benytter samme karakterskala 
som gymnasiet, men eleverne får ikke karakterer før til den afslut
tende eksamen, med mindre de forhører sig hos de enkelte lærere 
om deres standpunkt.

18



Evaluering
Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for 
en vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for fa
get og fordringerne ved studentereksamen overholdes, skal under
visningen i den pågældende periode løbende evalueres, så elever og 
lærer får information om udbyttet af undervisning og arbejde. Me
toder og midler til evaluering af den enkelte elevs og elevgruppes 
udbytte af undervisningen må aftales mellem lærer og elever, såle
des at man dels skaffer sig evalueringsresultater med henblik på den 
videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels giver læreren mu
lighed for - for eksempel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske 
prøver - at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

Om HF gælder § 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 
229 af 24. april 1974, hvori det hedder: Lærerne vejleder de enkelte 
studerende med hensyn til deres arbejde i fagene og giver en vurde
ring af standpunktet til de studerende, der fremsætter ønske herom.

Oprykningsprøver
Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, 
hvori der ved studentereksamen gives årskarakterer. Der afholdes 
en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrå
det fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige årsprøver 
og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen efter normalt 
skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilret
telæggelse foretages af rektor under hensyntagen til elevers og lære
res deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

En elev, som direktoratet har nægtet tilladelse til at deltage i ek
samen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste 
klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de 
øvrige elevers fortsættelse i næste klasse.

Dersom lærerforsamlingen vedtager, at en elev ikke bør fortsætte 
i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette råd med
deles skriftligt til eleven (evt. forældremyndighedens indehaver), 
der derefter afgør, om eleven skal fortsætte i næste klasse.
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Reeksamination og sygeeksamen
Studentereksamen. Sygeeksamen.

Stk. 1. For elever, der har været tilmeldt eksamen i den normale 
eksamenstermin, men som på grund af sygdom ikke eller kun delvis 
har kunnet deltage i eksamen, afholdes der sygeeksamen i august/ 
september.

Stk. 2. Bliver en eksaminand på grund af sygdom forhindret i at 
møde til en af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver til stu
dentereksamen, skal der snarest gives skolens rektor besked her
om. Er sådan meddelelse ikke givet senest inden den pågældende 
prøves afslutning, betragtes eksaminanden som udeblevet fra prø
ven af anden grund end sygdom.

Stk. 3. Gennemfører en eksaminand trods sygdom en prøve, kan 
det ikke tillades eksaminanden at aflægge ny prøve inden for den or
dinære eksamenstermin, eller ved den efterfølgende sygeeksamen i 
august/september.

Gymnastik, fritagelse
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er 
fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt 
eller delvis for en uge ad gangen, dog højst 4 sammenhængende 
uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilståes efter fremlæggelse af læ
geattest, der vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autori
seret blanket »Lægeattest til fritagelse for legemsøvelser/idræt«. 
Lægeattesten for en elev i gymnasieafdelingen eller på kursus til hø
jere forberedelseseksamen gives af den udstedende læge til eleven 
selv, som afleverer den til skolens rektor. Udgiften til lægeattest af
holdes af hjemmet.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser/idræt, 
gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også 
iagttagelse vil bibringe eleverne forståelse af undervisningen i be
vægelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved fritagelse ud 
over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter forhandling med 
elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvorledes 
timerne skal anvendes.
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Økonomisk støtte
Statens uddannelsesstøtte
Man kan tidligst få uddannelsesstøtte fra den 1. i måneden efter at 
man er fyldt 18 år. Da ekspeditionstiden kan være op til et par må
neder, er det klogt at søge i god tid.

Man kan søge stipendium, som ydes med forskellige satser til 
udeboende og til hjemmeboende. Indtil man er fyldt 22 år er stør
relsen af stipendiet afhængig af forældrenes indkomst. De præcise 
satser kan ses i en pjece som udleveres af stipendienævnet.

Derudover kan man søge statsgaranterede lån, som ydes uafhæn
gigt af forældreindtægten. Lånene forrentes med pengeinstitutter
nes satser.

Om forudsætningen for tildeling af støtte gælder følgende regler 
(jfr. bekendtgørelse af 21. maj 1980):
Støtte til offentligt anerkendte ungdomsuddannelser forudsætter, 
at den uddannelsessøgende er studieaktiv.

Studieaktivitet vurderes på grundlag af den uddannelsessøgendes 
præstationer under uddannelsen og forudsætter, at der ydes en stu
diemæssig indsats, som sætter den uddannelsessøgende i stand til at 
gennemføre uddannelsen inden for en vis rimelig tid.

Regler administreres af gymnasiets stipendienævn, som består af 
et lige antal lærere og elever. Stipendieudvalget skal i sin vurdering 
af elevernes studieaktivitet følge nedenstående retningslinjer:

Gymnasiet
En elev, der ikke kan indstilles til eksamen, er ikke støtteberettiget 
fra den 1. måneden efter, at direktoratet for gymnasieskolerne og 
HF har truffet afgørelsen.

Gør en sådan elev klassen om næste skoleår, er den pågældende 
ikke umiddelbart støtteberettiget. Der er dog mulighed for, at der 
senere i løbet af skoleåret kan tildeles støtte med tilbagevirkende 
kraft (fra 1. august), såfremt det skønnes, at studieaktiviteten er væ
sentligt forbedret.

Elever i 3. gymnasieklasse, der indstilles til eksamen på særlige 
vilkår kan fortsat oppebære uddannelsesstøtte.

Elever, der af lærerforsamlingen rådes til at forlade uddannelsen, 
men som alligevel enten går om eller fortsætter i næste klasse, er 
ikke umiddelbart støtteberettigede. Ændrer deres forhold sig i lø
bet af det nye skoleår så væsentligt, at lærerforsamlingens indstilling 
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ændres, kan der dog senere ydes støtte med tilbagevirkende kraft 
fra 1. august.

2-årige HF-kurser
Elever, der bortvises fra kursus, er ikke støtteberettigede fra den 1. 
måneden efter, at direktoratet for gymnasieskolerne og HF har 
truffet afgørelse om bortvisning.

Har en elev, hvis fravær skyldes særlige omstændigheder som 
f.eks. sygdom, af direktoratet fået tilladelse til fortsat at følge under
visningen, men således at den pågældende indstilles til eksamen 
med selvstuderende pensum, kan der fortsat ydes støtte, forudsat 
eleven overholder reglerne for deltagelse i undervisningen.
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Parkering
Cykler skal parkeres i kælderen under bygning C (indgang fra Sko
lebakken eller fra skolegården).

I det omfang der ikke er plads i kælderen, skal cyklerne anbringes 
i stativer i Mejlgade eller Skolebakken.

Knaller og motorcykler anbringes langs bygning F i Mejlgade in
denfor afstribningen.

Biler kan parkeres i skolegården, men kun, hvis de er forsynet 
med skolens parkeringskort.

Om rettigheder og pligter
Skolens elever har ret til at blive undervist, og det er skolens ansvar, 
at det sker efter de af Folketinget vedtagne og af undervisningsmini
steriet nærmere fastsatte regler.

En klasses elever har dog, når der ses bort fra begynderundervis
ning, indflydelse på, hvilke stofområder der udvælges til behandling 
i de enkelte fag, og hvilke undervisningsmetoder der skal anvendes.

Endvidere har eleverne gennem deres repræsentanter i de re
spektive udvalg indflydelse på anskaffelsen af undervisningsmidler 
og inventar.

Endelig udleveres nødvendige bøger og papir vederlagsfrit til ele
verne, og efter regler, der er nærmere beskrevet andetsteds, kan 
skolens elever modtage uddannelsesstøtte og godtgørelse af befor
dringsudgifter.

Forsømmelser
Såvel gymnasie- som HF-elever har pligt til at deltage i undervisnin
gen i samtlige klassens eller holdets timer hver skoledag og til at af
levere de forlangte skriftlige arbejder.

Overholdelse af disse pligter medfører betydelige fordele; for 
gymnasieelevers vedkommende, at årskaraktererne, resultatet af 
det daglige arbejde, er medtællende til eksamen, at de til eksamen 
fritages for en række fag, og at de til eksamen opgiver et begrænset 
pensum.

Tilsvarende opgiver HF-kursister et begrænset pensum til eksa
men. Overholdes mødepligten ikke, mister man disse fordele.

Hvis en elevs forsømmelser antager et foruroligende omfang, vil 
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vedkommende modtage en advarsel. Hvis situationen derefter ikke 
bedres, tilsendes en skriftlig advarsel; fortsætter forsømmelserne 
derefter, skal skolen foretage indberetning til undervisningsmini
steriet, der endeligt afgør sagen.

For elever i 1. og 2. gymnasieklasse kan følgen blive, at de ude
lukkes fra eksamen og således ikke kan oprykkes i næste klasse.

For elever i 3. gymnasieklasse kan følgen blive, at de kommer til 
eksamen på privatistvilkår, det vil sige med eksamen i samtlige fag 
og fuldt pensum i fagene. I grove tilfælde kan der dog blive tale om 
udelukkelse fra eksamen.

HF-kursister kan udelukkes fra undervisningen, men har så mu
lighed for at gå til eksamen som selvstuderende, dvs. med fuldt pen
sum.

Sygdom
Sygdom er eneste lovlige grund til forsømmelse. Det er derfor vig
tigt, at en elev, der har forsømt på grund af sygdom, dokumenterer 
dette over for skolen. Dette sker ved, at eleven første dag efter en 
sådan forsømmelse afleverer skriftlig besked fra hjemmet om for
sømmelsens årsag og varighed; elever, der er fyldt 18 år, kan selv 
underskrive en sådan meddelelse.

Sygesedler afleveres daglig i 1. frikvarter på rektors kontor.

Fritagelse for undervisning
Tilladelse til fritagelse for undervisning kan i ganske særlige tilfælde 
gives af rektor, når skriftlig anmodning herom afleveres i god tid i 
forvejen. Der gives ikke tilladelse til forlængelse af ferier eller til af
læggelse af køreprøver i undervisningstiden.

Befordringsgodtgørelse
De af skolens elever, der daglig tilbagelægger mindst 18 km mellem 
hjem og skole, har ret til godtgørelse af befordringsudgifter. Herom 
fremkommer nærmere meddelelse, hvorefter skema kan hentes på 
skolens kontor.

Glemte sager
Henvendelse sker til skolens pedel, hr. Rasmussen.

Bøger, der bærer skolens stempel, afleveres i bogdepotet.
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Kantinen
Skolens kantine er åben i spisefrikvarteret (11.40-12.10) og i fri
kvarteret 12.55-13.00 for salg af håndmadder, mælk, yoghurt, kaf
fe, sodavand, frugt og slik.

Det praktiske arbejde med kantinens drift varetages af et udvalg, 
der består af både elever og lærere. Dette udvalg aflægger løbende 
rapport til samarbejdsudvalget.

Til daglig bestyres kantinen af fru Inger D. Rosendahl Olesen - og 
hun assisteres i spisefrikvarteret af elever.

Erhvervsorientering - 
studieteknik for gymnasiet
Med det formål at lette arbejdet i gymnasiet og samtidig gøre det 
mere udbytterigt gives der i begyndelsen af 1. G nogle timer i studie
teknik, dels af speciallærere på dette område, dels af klassernes læ
rere i hovedfagene.

For at lette elevernes valg med hensyn til videre uddannelse gives 
der (med hovedvægten lagt i 2. G) en egentlig undervisning i er
hvervsorientering, indeholdende en oversigt over de eksisterende 
uddannelsesmuligheder, samt et forsøg på at få eleverne til at er
kende egne anlæg og muligheder i forbindelse med erhvervsvalget.

Ud over de således fastlagte timer er der igennem hele skoleforlø
bet mulighed for eleverne til at rådføre sig enkeltvis med erhvervs
orienteringslærerne .

Studievejledning for HF
For HF-kursus finder en særlig studievejlederordning, som har til 
formål at yde de studerende vejledning vedrørende spørgsmål af 
faglig, social, økonomisk og personlig art i forbindelse med deres 
uddannelsessituation. Heri indgår tilvalgsorientering, uddannelses- 
og erhvervsorientering samt studieteknik i klasserne; men hoved
vægten lægges på den individuelle vejledning. Studievejlederne op
fordrer kursisterne til at henvende sig ved selv det mindste behov 
for hjælp og støtte.

Udover den grundlæggende vejledning i studieteknik, som gives 
af de enkelte fags lærere, vil studievej lederne midt i september må

25



ned påbegynde et kursus i almen studieteknik for 1. HF-klasserne. 
Når der senere i kursusforløbet opstår behov for det, afsættes der ti
mer til yderligere vejledning. Der vil således blive givet vejledning i 
forbindelse med specialeskrivning og eksamenslæsning. I sidste 
halvdel af oktober måned påbegyndes uddannelses- og erhvervsori
entering for de nye HF-klasser i forbindelse med en grundig gen
nemgang af tilvalgsordningen.

Studiekredse
Ud over den obligatoriske undervisning er der mulighed for at op
rette såkaldte studiekredse. En studiekreds kan laves både efter 
elev- og lærerforslag, men det er selvfølgelig en betingelse, at der er 
tilstrækkeligt mange elever (mindst 10 på hvert hold) og at en lærer 
er i stand til at påtage sig undervisningen. Studiekredsene strækker 
sig normalt over 10 timer, og deres emne kan være af vidt forskellig 
karakter; man kan f.eks. oprette studiekredse med emner som »ek
sistentialisme«, »Florens i Renaissancen«, »astronomi«, »Den ki
nesiske kulturrevolution« osv. osv. Det er dog en forudsætning, at 
skolens samarbejdsudvalg kan godkende indholdet af en påtænkt 
studiekreds. Undervisningen foregår efter normal skoletids ophør, 
oftest fra kl. 14 til 15.

Skolens ledelse
Rektor er, under ansvar for undervisningsministeriet, skolens ad
ministrative og pædagogiske leder. På en række områder har dog 
skolens elever og lærere medindflydelse.
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Foreninger og grupper - Skoledagbog
Skolens elever har uden for skoletid mulighed for at dyrke forskelli
ge interesser i elevforeninger og -grupper. BLa. kan nævnes elevfo
reningen Heimdall, som med sine 115 år på bagen har gjort en god 
indsats for at stimulere samværet med kammeraterne. Den arrange
rer en række årlige fester. Idrætsforeningen A. K. I. har gennem åre
ne vist sig livskraftig og skabt respekt om sin indsats. Nævnes kan 
også U-gruppen, som søger at skabe forståelse for u-landenes pro
blemer, og som gennem flere arrangementer har ydet aktiv støtte til 
humanitære organisationer.

Ang. studieuge
Studieugen ligger i 1. uge af marts og omfatter 1. hf og 2. g. Den har 
til formål at give eleverne lejlighed til at beskæftige sig med et 
emne, der har deres specielle interesse, og til at samarbejde på 
tværs af klasseinddelingen. Hjemme- og udeværende studiegrupper 
arbejder, efter forberedende aktivitet, med hel- eller delprojekter, 
som endeligt fremlægges i rapportform.

Århus Katedralskoles kor
Enhver der er interesseret i at synge i kor kan deltage, der stilles 
ikke særlige betingelser for at deltage i retning af optagelsesprøve, 
tidligere deltagelse i korsang, særlig flot stemme ell. lign.

Der er korprøve én gang om ugen i 7.-8. time.
I skoleåret 1980/81 har koret deltaget i flg. 3 arrangementer:
1. I begyndelsen af december i en offentlig koncert i Vor Frue 

Kirke fælles med andre gymnasiekor fra Århus og orkestret »Toni
ka«. Programmet bestod for korets vedkommende af »Messe i F- 
dur« af Schubert, engelske christmas carols og en afdeling danske 
julesange.

2. Århus Katedralskoles juleafslutning i domkirken. Af pro
grammet skal især nævnes Benjamin Britten: »150. salme«, hvor 
også et instrumentalensemble af skolens elever medvirkede.

3. Skolens forårskoncert i begyndelsen af april. Blandet rytmisk/ 
klassisk program (bl.a. fra musicalen »Hair«).
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Ang. OD
Der er en god, lang tradition for, at Aarhus Katedralskole har blik 
for verden udenfor og giver et nap med for at hjælpe mennesker i 
nød.

Operation Dagværk består i, at man får skolefri en bestemt efter
middag, hvor man til gengæld forpligter sig til at tjene 50 kr. til et 
udvalgt støtteprojekt. I de senere år har vi f.eks. hjulpet skoleele
ver, flygtninge og nødlidende i Afrika, Mellemamerika, Indien og 
Det fjerne Østen.

U-gruppen lægger vægt på, at eleverne selv finder et passende 
job; det kan f.eks. bestå i havearbejde, rengøring, malerarbejde, 
flytning, børnepasning og oprydning. Normalt er forældre, pårø
rende, venner og lærere behjælpelige med tilbud om opgaver, der 
kan klares af ufaglærte på nogle timer. Kun i begrænset omfang kan 
U-gruppens O.D.-sekretariat anvise job. Trods de koldere tider har 
O.D. givet pæne resultater; i 1981 kunne vi således sende over 
8.000,- kr. til hvert støtteprojekt: et spedalskhedscenter og en høj
skole for piger i Indien.

Ang. julebazar
Formålet med den årlige julebazar er at indtjene det beløb, der skal 
til for at vores 10 gudbørn kan være i deres S.O.S. børnbeby. For ti
den koster det 9.000 kr. årligt.

Om formiddagen er der underholdning i 2. time + i 3. time (sko
len er delt i 2 grupper). En 3. g bager og sælger æbleskiver.

I spisefrikvarteret er der tips-fodboldkamp mellem lærere og ele
ver.

Skolen slutter kl. 13. Bazaren åbner kl. 14.
Hver klasse laver et arrangement. Forældre og søskende, ægte

fæller m.m. er altid velkommen.
Om aftenen er der bazarbal.
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Dimittender, Aarhus Katedralskole 1981
Sproglige:
3.a.
Andersen, Jette 
Bisgaard, Birgitte 
Boj sen, Peter 
Clausen, Ann Karina 
Exner, Anna Mette 
Frahm, Anne Iben 
Frandsen, Søren Elkjær 
Hansen, Inge-Margrethe 
Hansen, Karina Leth 
Janting, Lena 
Jensen, Else Sig 
Jespersen, Dorte 
Kristiansen, Helle Hald 
Larsen, Marianne Hvied 
Mogensen, Lisbeth 
Mogensen, Susanne 
Nielsen, Dorit Nyhus 
Nielsen, Helle Vibeke 
Nielsen, Jette Colding Frost 
Pedersen, Jens 
Risbjerg, Annette

3,b.
Andresen, Else 
Boisen, Herthe Gitte 
Borup, Tine 
Busch, Mikael 
Bøgh, Anne-Cathrine 
Donner, Peter B. N. 
Jensen, Joan Mølbæk t 
Jørgensen, Helle 
Kristensen, Astrid Fogh 
Mott, Susanne 
Nielsen, Helle 
Nielsen, Mette

Nielsen, Nancy
Nielsen, Pia Annette Pind 
Olsen, Henning 
Pedersen, Birgit 
Pedersen, Helle Bach 
Pedersen, Niels Nørager 
Schødt, Jytte 
Sonne, Lone 
Sølvsten, Charlotte 
Sørensen, Helle Sonja 
Sørensen, Lisbeth Uhrskov

3.c.
Andersen, Bodil Vinther 
Askhim, Janni
Castenskiold, Marie-Louise 
Clemmensen, Helle 
Fogh, Helle
Frank, Anne Therese 
From, Søren
Grønlund, Erling 
Hansen, Anne Ruegaard 
Hansen, Eva Ruegaard 
Jensen, Susanne Piesner 
Kristensen, Liselotte 
Laustsen, Lene 
Lindgaard, Karin 
Loft, Tina
Møller, Ghedi Ingela Annett 
Nielsen, Charlotte Hejgaard 
Nielsen, Dorit Hoenshøj 
Olesen, Linda 
Pedersen, Tina 
Rasmussen, Mette 
Seegert, Birgitte Høy
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Skriver, Per Bo 
Stæhr, Alice

3.d.
Baden, Ulla Tikøb
Christensen, Kirsten Elisabeth 
Christensen, Tine Vestergaard 
Demeny, Peter Ferenc 
Elverum, Annemarie 
Hansen, Helle 
Henriksen, Susanne Nors 
Holgersen, Anette 
Jensen, Kirsten Hancke 
Jensen, Lone Brandt 
Krarup, Jonna 
Lauritsen, Stine Brahm 
Lund, Hanne 
Madsen, Elisabeth Bøjlund 
Mouridsen, Anne 
Nielsen, Anne Bech 
Stampe-Degn, René 
Stigers, Inger 
Vendelbo, Danny 
Erbillur, Birgitte

Matematiske:
3.x.
Albrechtsen, Jan 
Andersen, Jørn 
Bollerup, Lone 
Christensen, Henrik Søholt 
Christensen, Margot 
Hansen, Britta Veis 
Havshøj, Dorte 
Horsholm, Per 
Jensen, Anne Dorthe 
Jensen, Erik 
Jensen, Ib Loftager 
Jensen, Marianne Rydberg

Jessen, Ulrik
Knudsen, Helle Dahl
Kondrup, Jan
Kristensen, Finn Grønne
Lyngby, Kenn
Nielsen, Per Frost
Pilgård-Sørensen, Lise Lotte
Røberg, Helene 
Schonheinz, Birgitte 
Storgaard, Klaus 
Tofteng, Bjarne 

3.y.
Albertsen, Jan Nyholm 
Andersen, Henrik Busch 
Bomholt, Ellen 
Busck, Michael
Christensen, Morten Hastrup 
Christiansen, Anders Ditlev 
Dombernowsky, Iben 
Emdal, Frank 
Hedegård, Claus 
Juel, Hanne
Klaaborg, Henri Hiittel 
Knudsen, Jes Hebsgård 
Mikkelsen, Liselotte Berdiin 
Nielsen, Lene Grosen 
Pedersen, Lars 
Politis, Vasilis
Rasmussen, Tina Tychsen 
Rørsted, Kasper Bo 
Schmidt, Karen Margrethe 
Strufve, Trine Helle 
Søndergård, Torben 
Søndergård, Henrik 
Sørensen, Bente Hougaard 
Sørensen, Ruth Elisa 
Thomsen, Ole Thybo
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3.z.
Alstrup, Lars John 
Baungaard, Lars Jørgen 
Bendixen, Gitte 
Christensen, Jan Ove 
Daa-Hansen, Pia 
Elmholdt, Mikkel 
Hansen, Niels Hvid 
Houstrup, Michael 
Jensen, Jens Chr. Bach 
Jensen, Lars Henning 
Junge, Peter 
Kierkegaard-Hansen, Lone 
Kjeldsen, Tom 
Knudsen, Gitte
Kristensen, Florissa de Vries 1 
Kæstel, Helen
Larson, Lars Erik 
Larsen, Liselotte Astrid 
Nielsen, Eva Merete 
Nielsen, Mette 
Nørgaard, Henrik 
Petersen, Anne Mette 
Petersen, Kim Lynge 
Schlemmer, Paul 
Thingbak, Charlotte 
Wanner-Olsen, Pernille

3,u.
Bager, Søren Skovgaard 
Balling, Per 
Frederiksen, Kim 
Hempel-Jørgensen, Birgitte 
Herzum, Niels 
Holm, Peter Møller
Jacobsen, Anders P. Hepworth 
Jørgensen, Morten Stig 
Kongstad, Lars Conradsen 
Kristiansen, Peter Bjerg

Lund, Birgitte Møller 
Nielsen, Kim Høj 
Nørgaard, Bente 
Pedersen, Bitten 
Rasmussen, Lone Højgaard 
Schultz, Jesper Vittrup Kvist 
Svendsen, Inge-Lise 
Svinth, Lene
Sørensen, Karsten Helbo 
Villadsen, Birthe Holme 
West, Helene

HF:
2P
Kim Andersen
Anne Bitsch
Inge Buus
Helle Johansen
Anni Karambelas
Irma Kjeldsen 
Kjeld Hansen 
Niels Jørn Thomsen 
Elsebeth Nielsen 
Susanne Winther 
Bente Rasmussen 
Charlotte Skriver

2Q
Helle Andreasen
Anne Lis Christensen 
Agnethe Dahl
Bodil Fensbæk
Kirsten Hermansen
Laila Holm
Martin Jensen
Anne W. Jørgensen 
Lene Nielsen
Charlotte Nordved 
Susanne Pagaard
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Jette Rasmussen
Karin Ravn
Toa Riismøller
Birthe Roelsgaard
Bente Thorup
Anne-Marie Svanholm

2R
Jan Bang Andersen
Helle Andreasen
Thomas Mangor Carstensen
Tina Danielsen
Ilse Jensen

Birgit Kiillerich
Vibeke Koch
Birgitta Mark
Kirsten Nielsen
Pia Normann Nielsen
Susanne Lund Nielsen
Birgitte Refsvig
Anette Walther
Michael Vang Christensen
Per Jeppesen
Mette Qvist
Flemming Nielsen

Lærerkandidater 
- efterår 1980
Inger Damkier, dansk
Bernhard Fr. Hagen, historie/italiensk 
Dorthe Sus. Larsen, fysik/kemi 
Jytte Lyhne-Knudsen, biologi/formning 
Hanne Thorup Møller, historie 
Carl Peter Nielsen, fysik/matematik 
Kirsten Poulsen, italiensk 
Bente Primdal, engelsk/formning 
Anni Vibeke Storgaard, dansk 
Knud Sølvbjerg, engelsk

Forår 1981
Annette Hansen, historie/religion 
Tove Kyed, tysk/formning 
Hanne Thorup Møller, dansk 
Jette Randall, geografi
Birgitte Leth Sørensen, dansk/engelsk 
Peter Jefsen Terkelsen, græsk/latin/old.
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Meddelelser fra Århus Katedralskoles venner
I april 1981 udsendtes beretning, regnskab og accessionsliste for 
1979-80 med forklaring af forsinkelsen af opkrævningen af kontin
gent for 1980-81.

Af beretningen skal kort resumeres:
Den væsentligste del af Å.K.V.s midler, nemlig det indgåede 

kontingent og renteafkast af foreningens kapital, kommer skolens 
elever til gode i form af legater, direkte økonomisk hjælp i trangssi
tuationer eller støtte til aktiviteter på skolen.

Men vi vil også gerne holde sammen på vore gamle elever, og der
til kan tjene f.eks. skolens juleafslutning i Domkirken, den årlige 
skolefest, skolens translokation og foreningens mindestue, som er 
tilgængelig efter aftale med rektor eller lektor Anton Boesen. Til 
denne mindestue beder vi - igen - gamle elever og lærere sende der
es evt. publikationer.

Skolen fremtræder i dag efter sin seneste ombygning i en skikkel
se, som nok kunne være et besøg værd - så kig indenfor.

Der blev afholdt generalforsamling d. 20. aug. -81. Regnskabet 
vedlægges. Det besluttedes at forhøje kontingentet til kr. 25,- år
ligt, idet det hidtidige kontingent på kr. 15,- har holdt sig de sidste 
30 år, og det er vist for længe. Håbsomt besluttedes det at udsende 
nyt indbetalingskort allerede nu for at bøde på den kontingentman
ko, der opstod ved det år, som gik tabt for den gamle bestyrelse. 
MAN BEDER OM TYDELIG AFSENDERNAVN OG ADRES
SE PÅ INDBETALINGSKORTET.

Til bestyrelsen valgtes - med følgende konstitution:
Laurentius Holm, formand
Helge Qvortrup, næstformand
Sven Hammerich, kasserer
Ulla Hammerich, bibliotekar
Anton Boesen, sekretær
Bodil Bøgesøe - Sanne R. Møller
Revisor er fortsat statsautoriseret revisor H. Gry.

Næste års generalforsamling er berammet til 20. april 1982 kl. 20 på 
rektors kontor.

Praktisk kan tilføjes, at generalforsamlingen besluttede på kom
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mende indmeldelsesblanketter at udelade muligheden for livsvarigt 
medlemsskab.

Foreningens adresse er - efter at vi har afbestilt vor postbox - År
hus Katedralskoles Venner, Katedralskolen, Skolegyde, 8000 År
hus. Anton Boesen, sekr.

Aarhusianersamfundet 
Aarhus Katedralskoles Venner
Resultatopgørelse og status pr. 31. marts 1981

Resultatopgørelse fra 1. april 1980 - 31. marts 1981
Overførsel fra 1979/80 .............................................................................. 13.927,07
Kontingenter .............................................................................................. 195,00
Renter af obligationer, bank- og girokonti ........................................... 6.018,33

20.140,40
Aarhusianersamfundet: 

Legater ....................................................................... 200,00
Fødselsdagslegat ........................................................... 500,00 700,00

19.440,40
Årgang 1910’s legat ........................................................... 100,00
Årgang 1920’s legat ........................................................... 200,00
Årgang 1940’s legat ........................................................... 120,00
Boggaver ........................................................................... 500,00
Tilskud til elevrejse ........................................................... 400,00
Biblioteket, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger 3.760,55 5.080,55

14.359,85
Sekretariatet: 

Kontorartikler m.v....................................................... 442,63
Porto m.v........................................................................... 318,24
Kartoteksarbejde........................................................... 1.686,00 2.446,87

11.912,98
Udokumenterede udgifter......................................................................... 1.558,25
Overførsel til 1981/82 ........................................................................ kr. 10.354,73
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Status pr. 31. marts 1981
Aktiver:

Obligationer, pålydende værdi:
Ny jydske Kjøbstad-Credit-forening: 

5% 11. serie ............................. 27.000,00
5%% 12. serie ..................................... 3.000,00

6% 14. serie 1. afd...................................  2.000,00
6%% 12. serie 1. afd............................. 4.000,00

7% 14. serie 2. afd............................. 13.000,00 49.000,00

Kreditforeningen Danmark:
10% 42. serie 1994 .............................. 1.000,00
10% 43. serie 2004 .............................. 3.000,00
10% 41. serie 1989 .............................. 4.000,00 8.000,00

Østifternes Kreditforening 5% 16. serie 2. afd............. 4.000,00
Landhypotekforeningen for Danmark 5 Vi % 
14. afd. 2. serie 1994 ...................................................... 4.000,00
Danske Statsobligationer 5% 1957/92 ........................ 100,00
Dansk Statslån 10% 1976/83 ......................................... 2.000,00
Dansk Statslån 10% 1979/89 ......................................... 14.000,00 81.100,00

Den Danske Provinsbank: 
Indlån nr. 259853 .......................................................
Indlån nr. 315658 ...........................................................
Indlån nr. 213459 ...........................................................

1.813,19
28,50
76,70 1.918,39

Postgirokonto ............................................................................................ 45,74
Kassebeholdning ...................................................................................... 55,60

Kr. 83.119,73

Passiver:
Skyldigt fødselsdagslegat ...................................................................... 500,00
Legatfonden .............................................................................................. 54.500,00
Aarhusianersamfundets legat................................................................... 3.600,00
Årgang 1910’s legat ................................................................................... 2.050,00
Årgang 1920’s legat .................................................................................... 4.465,00
Årgang 1940’s legat ................................................................................... 2.150,00
Bogfonden ................................................................................................. 5.500,00
Overførsel til 1981/82 ................................................................................. 10.354,73

Kr. 83.119,73

Aarhus, den 20. august 1981
Foranstående regnskab har jeg revideret og konstateret de anførte beholdningers 
tilstedeværelse.

H. Gry, statsautoriseret revisor
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Gennem en årrække har det ikke været muligt at udgive et regulært 
årsskrift for Aarhus Katedralskole. Denne publikation er et første 
forsøg på at genskabe genren, og det er skolens håb, at der nu vil være 
midler til årligt at udgive et skrift i dette udstyr.

Ved årsskriftets tilbagekomst vil vi gerne mindes de tidligere med
arbejdere ved skolen, som i den mellemliggende tid er afgået ved dø
den.

Mindeord
Ved rektor Aage Bertelsens død skrev lektor Anton Boesen:
Med dyb vemod modtog gamle elever og kolleger ved Århus Kate
dralskole meddelelsen om rektor Aage Bertelsens død.

I 22 år prægede han Århus Katedralskole på en måde, som ingen 
der har kendt ham vil glemme. Ja, hans format prægede alle der 
kom i hans nærhed.

Aage Bertelsen havde en forunderlig evne til at lytte og indgyde 
sine medmennesker selvtillid. Hans beredvillighed til at opmuntre 
og støtte de mange projekter og forsøg, som blev igangsat i hans 
rektortid, var nærmest ubegrænset. Livet blomstrede omkring ham, 
og pædagogisk nytænkning havde gode kår. Det var for ham en selv
følge, at der blev præsteret habilt arbejde ved hans skole, og han var 
selv et inspirerende eksempel. Men det var ham ikke nok. Han øn
skede farve, idé og perspektiv i det daglige arbejde.

Man mindes med begejstring den række af musikalske og kunst
neriske begivenheder, som markerede skoleårets gang. Man min
des skolefesterne med ham selv som et stateligt og strålende midt
punkt. Og man glædes over det humanitære hjælpearbejde, som 
han var med til at sætte i gang, og som stadig er en af hans gamle sko
les mærkesager.

Hans indsats under besættelsen for at redde de danske jøder fra 
deportation til kz-lejrene er velkendt, og hans oplevelser i denne 
forbindelse blev bestemmende for al hans virke for fred og forso
ning, smukkest udmøntet i fundatsen til den fond, som han oprette
de nogle år før sin død: Oktober -43 Fonden til støtte for instituti
oner for israelske og arabiske børn. - Et stædigt: Trods alt.

Aage Bertelsen vil blive mindet i dyb taknemmelighed og hengi
venhed.
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Lektor Axel Jørgensen
Axel Jørgensen blev ansat ved Aarhus Katedralskole august 1933 
og blev her, til han ved sit fyldte 65. år tog sin afsked 1972.

Han var en meget kyndig og fremragende dygtig lærer i begge 
sine fag, engelsk og tysk, der ud over sit skolearbejde i en lang år
række benyttedes af Aarhus Universitet og af Undervisningsmini
steriets eksamenskommission til undervisnings- og censorhverv.

Den omfattende viden, han havde i sine fag, og langt ud over fag
lige grænser, stillede han aldrig til skue; han stillede den til rådighed 
som en stilfærdig, men meget sikker vejleder for sine elever, og som 
ven og utrættelig rådgiver for sine kolleger, ældre som ganske unge, 
helt præget som han var af stille, varm glæde over samværet om de 
fælles interesser. Han bevarede i sit otium, der forekommer os at 
have været så alt for kort, sin interesse for sine gamle elever og sin 
varme kærlighed til skolen; den viste han ved ofte at glæde os med 
sit besøg, og ved med stor omhu at udarbejde en fortegnelse over 
skolens lærere og rektorer fra reformationstiden til nutiden; kun et 
par dage før det sidste sygdomsanfald afleverede han en revideret 
udgave af listen til mig.

Sin sygdom accepterede han med afklaret ro; hans interesse kon
centreredes om de mennesker, der omgav ham; som et uforglem
meligt minde vil det stå for mig, at han endnu i de sidste timer havde 
et smil tilovers for en ven.

Q

Aage Flatau
Aage Flatau kom til Aarhus Katedralskole i 1939, af krigen tvunget 
til at opgive sin karriere i udlandet.

Han bragte dengang, og altid senere, med sig et pust af verdens
mand, ulastelig, hensynsfuld og omhyggelig, med en særlig evne til 
at give dem, han havde ansvar for, tryghed og sikkerhed. For sin 
skole fik han den største betydning, dels ved sit dygtige og meget 
samvittighedsfulde undervisningsarbejde, dels ved sin energi, idé
rigdom og vilje til at påtage sig ansvarsfulde opgaver; det sidste kom 
ved skolens fester en meget stor kreds til gode. Altid pligtopfylden
de til det yderste satte han i sin lange virksomhed sit præg på skolen, 
et præg han kunne være stolt af, og som skolen var, og er, meget tak
nemmelig for. Da kræfterne i hans sidste år her ikke længere slog til, 
tænkte vi med ærbødighed og tak på, at han havde brugt dem op i 
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skolens tjeneste; når vi beklager hans korte otium, må vi samtidig 
nok være taknemmelige for, at en så aktiv og engageret mand som 
lektor Flatau ikke kom til at opleve en lang periode af tiltagende 
svaghed og bundethed. Nu vil vi stadig mindes ham som dén altid 
oplagte, altid redebonne kollega.

Q

Christiane Hansen (37/3 1894 - 26/11 1981)
Fra 1923-1964 virkede Christiane Hansen som gymnasielærer ved 
Århus Katedralskole. Hendes undervisningsfag var religion og 
håndarbejde i Mellemskolen og legemsøvelser i hele skolen. Det 
blev især på dette sidste område, hun fik sin betydning.

Christiane Hansen var læreruddannet på Århus Seminarium og 
havde derefter taget årskursus på Statens Gymnastikinstitut. Men 
det blev mødet med den svensk-finske Elli Bjørksten og hendes 
gymnastik, der kom til at præge Christiane Hansen for livet. Bjørk- 
sten-gymnastikken var ikke blot en form for legemsøvelser, der tog 
hensyn til de specielt kvindelige bevægelsesmønstre; den skulle tilli
ge virke højnende og løftende på sine udøvere, noget der faldt godt i 
tråd med hele Christiane Hansens livsindstilling.

Christiane Hansen var en af de første, der indså hvor stor betyd
ning den rette musikledsagelse havde for udførelsen af de forskelli
gartede gymnastiske øvelser. Med stor musikalitet og indfølings
evne samlede og udgav hun i alt syv musikhefter, som hun beske
dent kaldte »Det grå Hefte«. Det var letspillelige og dog lødige me
lodier, og der er næppe den skole og det forsamlingshus landet over 
hvor de grå hefter ikke har været benyttet.

Christiane Hansen bevarede højt op i årene gymnastens slanke 
skikkelse og gratiøse bevægelser. Vi, der har kendt hende, vil huske 
hende som en venlig og loyal kollega, en dygtig lærer, der i alle hen
seender satte skolen på førstepladsen. Hun havde sine bestemte 
meninger, men forstod også med en befriende humoristisk (ofte 
selvironisk) bemærkning at sætte tingene i det rette perspektiv.

Grethe Foss
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Otto Olsen
Pedel Otto Olsen forlod Aarhus Katedralskole ved afslutningen af 
skoleåret i juni 1971 efter 41 års trofast tjeneste. Han begyndte sin 
virksomhed her som medhjælper for daværende pedel Madsen, og 
denne plads udfyldte han gennem 20 år på en så fortræffelig måde, 
at han helt selvfølgeligt overtog pedelstillingen, da den i 1950 blev 
ledig.

Otto Olsen varetog sit omfattende og undertiden byrdefulde 
hverv med aldrig svigtende samvittighedsfuldhed og loyalitet. Han 
værnede med stor omhu om skolens bygninger og inventar, altid 
agtpågivende, altid i bevægelse; særligt store krav stilledes der til 
ham under de store byggearbejder midt i 50’erne, og han havde en 
stor del af æren for, at skolen kunne fungere rimeligt i denne van
skelige periode. En stor tilfredsstillelse var det for os alle, at under
visningsministeriet inden hans afgang udmærkede ham med diplom 
og jubilæumsgratiale.

Fru Olsen sørgede i en lang årrække for lærerstabens materielle 
fornødenheder; det var en daglig glæde at møde hendes uforander
lige venlighed og omsorg.

Ægtefællerne støttede og supplerede hinanden på fortrinlig vis i 
arbejdet; det var med dyb vemod, vi fulgte fru Olsens sygdom i åre
ne efter pensioneringen, og vi delte familiens sorg ved hendes død.

Men vi glædede os over, at datteren Inger og svigersønnen Kaj 
Rasmussen havde kræfter og lyst til at overtage arbejde og bolig, 
også fordi vi herigennem kunne fortsætte traditionen og det gode 
samarbejde.

For en ny rektor var hr. og fru Olsen helt uundværlige støtter; jeg 
mindes dem i taknemmelighed, og skolen mindes dem, for alt hvad 
de gennem de mange år betød for os.

Q
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Et tilbageblik -
Hvordan var det at komme til denne skole for 30 år siden som yngre 
lærer?

Den, der har oplevet det, synes naturligvis ikke, at det kan have 
nogen særlig interesse for andre; på den anden side er det immerhen 
ti gymnasieforløb lagt i forlængelse af hinanden - eller ca. 5% af sko
lens nyere historie - eller ca. 6.000 elevskæbner. Når man tænker 
nærmere efter, er der måske alligevel mulighed for at tegne et par 
perspektiviske streger.

Jeg kom fra et nyt provinsgymnasium, hvor jeg havde været ansat 
i en årrække, og jeg erindrer endnu, hvordan jeg uvilkårligt bukke
de hovedet i ærbødighed, da jeg trådte gennem skoleporten, ind på 
det historiske område: latinskolen mellem domkirken og havnen. 
Miljøet fascinerede mig umådeligt, og jeg kunne ikke blive træt af at 
støve omkring i den gamle bydel: Mejlgade, som formentlig betyder 
»Storgade«, det gamle rådhus, og Domkirken, fra alle sider, på alle 
tider, i alle belysninger.

Skolebygningerne virkede dejligt rene og velholdte. Det var en 
fryd at lade hånden glide over de hvide vindueskarme med deres 
glatte, tykke lag af gammel maling. Der var om morgenen en duft af 
skurede og bonede gulve, og solen strålede ind ad de østvendte vin
duer mod havnen. - Nostalgi, naturligvis; men jeg identificerede 
mig fra første dag med denne skole.

Skolens bibliotek, som samtidig var skolens »Solemnitetssal« var 
smukt indrettet i det lokale, som nu er blevet til to lokaler med en 
mellemgang i den røde bygnings øverste etage mod nord. Der hang 
også hele den oldenborgske kongerække i gennemgående dårlige 
reproduktioner. Men kun få kendte til det helt gamle bibliotek, som 
var stuvet af vejen på det allerøverste loft under meget uheldige kli
matiske forhold. Det var en åbenbaring at støve rundt i denne sam
ling af helt uvurderlige bøger, som først i dag er ved at blive endelig 
registreret af sagkyndige. Der så jeg for første gang det gamle År
hus byvåben med den folkeetymologiske tydning af byens navn: et 
åre-hus.

Skolens administration var enkel og effektiv, sådan som admini
strationen ofte var i det oplyste enevælde. Ganske vist sagde den da
værende rektor, Aage Bertelsen, aldrig »L’école, c’est moi« - tvær
timod, han tog mange initiativer til den langt senere demokratise
ring af styrelsen i form af inddragelse af kolleger i mange vigtige be
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slutninger, med oprettelse af en elev-rigsdag og med et rådgivende 
organ af elever og lærere (hvor han ikke selv tog sæde) - men dati
dens praktiske realitet var dog i den sidste ende, at rektor var den 
eneste der tog beslutninger og også var den eneste ansvarlige - for 
sådan havde det altid været. Bertelsens forgænger, rektor Christi
ansen, kom ofte på besøg for at kontrollere, om det stadig gik or
dentligt til.

Den administrative stab var hurtigt overset: en administrativ in
spektor og en regnskabsfører.

Der fandtes ingen sekretærer, så administrationen skrev sine 
egne breve og lagde tal sammen på en gammel additionsmaskine 
uden strimmel. Jeg var regnskabsfører. Min skrivemaskine slog hul
ler i papiret i stedet for o ø a æ. Kun rektor havde telefon på sit kon
tor. Vi andre måtte bruge automattelefonen.

Systemet kunne altså godt byde på rent praktiske vanskelighe
der, men der var ikke mange muligheder for konflikter om kompe
tence.

Til gengæld var der ligesom mere tid og ro til tænkning og produk
tion og udadvendte aktiviteter, end der synes at være i dag.

I de år afprøvedes bl.a. på vor skole flere af de nye gymnasiegre- 
ne, som vi kender i dag, ved podning på den gamle stamme: mate
matisk, sproglig, klassisk. Her skal blot nævnes en Unesco linie, 
svarende til den senere samfundsfaglige gren, og en russisk linie, 
hvor russisk kom ind på den sproglige linie som endnu et sprog ved 
siden af alle de andre sprog, og ikke som nu i stedet for fransk.

Århus Katedralskole har ord for at være præget af gamle traditi
oner.

Det er ikke helt korrekt.
Men jeg har svært ved at forestille mig en anden skole, som med 

samme frodige fantasi har skabt stadig nye »gamle traditioner« - og 
har kasseret dem igen efter et passende åremål. - Gad vidst om det 
man tænker på ikke snarere er et spørgsmål om stil end tradition.

Jamen, skoleballet da? - Ja, her tør man nok sige, at der er sket - 
ihvert fald efter nogles opfattelse - en væsentlig deroute.

Der er en lang afstand bagud fra rektor Vaupels skolebal i Royals 
spejlsal, hvor han og hans frue, siddende på en forhøjning, »mod
tog« skolens polonaise, - over Bertelsens skolebal i Århushallen, 
hvor rektor med frue samt alle lærere med fruer, - men i gulvniveau 
- modtog polonaisen, hvorefter en dreng førte menuetten op med 
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rektorfruen, medens rektor »trådte« menuetten med drengens 
dame, og hele skolen, fra den yngste 11 årige mellemskoleelev til 
den ældste 20 årige 3. g’er dansede denne gratiøse dans under lektor 
Flataus stilsikré ledelse, - og så til i dag.

Man kan godt med lidt vemod tænke på al den skønhed og pli og 
anstand, - og hvad man ellers kan nævne af defamerende betegnel
ser for den slags fænomener, - som ikke overlevede 60’erne. Men 
den som har talent for det, kan trøste sig med det nutidige alterna
tiv: intuitiv livsglæde ved spontan bevægelse.

I øvrigt var netop menuetten et godt eksempel på en »ny« gam
mel tradition; den stammer fra sidst i 40’erne.

En tradition, som blev droppet o. 1954, vil ingen beklage i dag: 
pigernes balkort, som for nogles vedkommende var overtegnet i 
første frikvarter efter udleveringen, medens andre, med en mindre 
heldig anatomi, gik til bal med blanke kort - og blanke øjne.

En skole er nu imidlertid først og fremmest elever og lærere. Mil
jøet betyder meget, og katedralskolen synes at have været særligt 
begunstiget, men det er dog først og fremmest det levende indhold, 
der tæller.

Jeg var vist nok dengang på forhånd en lille smule betænkelig, for 
man sagde temmelig tydeligt, at det var en snobbe-skole, hvormed 
man vel mente, at det var de velbjergedes skole. Det var det vel - 
også, og alligevel er det så gammel en løgn, at løgnen stammer helt 
tilbage fra dengang Morten Børup kom rendende fra Skanderborrig 
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enge for at blive elev på Katedralskolen - og senere blev den rektor, 
som skrev skolens latinske forårssang »In Vernalis Temporis«. Jeg 
har senere mødt mangen en Morten, og det er mit indtryk, at de be
stemt ikke alle har befundet sig ilde: kvalitet har altid været højt 
værdsat.

Sammensætningen af elevflokken afveg også i andre henseender 
fra billedet i dag. Ud af skolens ca. 500 elever var kun o. 70 gymnasi
aster i 1952. Resten var mellemskoleelever i alderen fra 12 til 16, og 
lærerne var altså i et tilsvarende forhold gymnasie- og mellemskole
lærere. Mange af os husker stadig med glæde inspirationen ved at 
arbejde med den store aldersspredning.

Lærerkollegiet er det nok svært at give en rimelig skildring af: læ
rere er jo bedst karakteriserede ved deres store forskellighed!

Der var vel mere form og værdighed over os, når vi mødte vore 
elever. Den som dengang blev tiltalt med efternavn, titel og De, kan 
godt more sig lidt - og forhåbentlig hygge sig - ved at blive tiltalt med 
du og fornavn i dag.

Også på lærerværelset var der visse færdselsregler, som man gjor
de klogt i at mærke sig, man kan for min skyld gerne kalde det en 
hakkeorden eller en Jantelov, men der var en venlig og godmodig 
tone bag det som nu eengang var et accepteret mønster. Hver havde 
sin plads ved bordet. Lærerkandidater havde ingen plads.

Blandt de ikke-akademiske mellemskolelærere skal alligevel 
nævnes to prægtige typer. Christiane Hansen, som var en førende 
gymnastikpædagog, gennem alle årene en slags husmoderligt væsen 
for lærerværelset, og en strålende festtaler. Den anden var Agnes 
Jørgensen, en højst original dame, ukonventionel og med et skarpt 
vid, - og så forøvrigt initiativtager til det mellemfolkelige hjælpear
bejde, som i dag i så høj grad tegner skolen.

Men det er farligt at nævne navne: Svend Gabrielsen drog som et 
stormvejr gennem bygningerne med en ni-halet slavepisk i hånden 
for at drive eleverne ud i frikvartererne, et symbolsk våben i hånden 
på en professionelt streng mand, som havde det elskeligste smil i 
øjenkrogene.

Imedens stod hans meget mere adstadige historiekollega, Jens 
Clausen, ude på gangen og underholdt sig, altid cigarrygende, med 
elever eller kolleger om aktuelle politiske eller sociale problemer, 
socratisk i sin form. Johannes Sløk, altid i ivrig debat, var ung time
lærer.
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Skolen nød et musikalsk opsving i de år. En ung organist var ble
vet sanglærer (sådan hed det dengang) ved skolen, og han gav sig i 
kast med selv de største kor-opgaver, med vore egne korister og 
musikere, støttet af Århus Byorkester. Den lange spinkle mand ar
bejdede som en hest, og engang da han under arbejdspresset smed 
jakken, kom det tørt fra et orkestermedlem »hov, hvor blev Johan
nes af?«.

A propos sangtimer: det var dengang almindeligt, at man havde 
en ekstra lærer i sangtimerne til at holde disciplin. Sanglærerne var 
ofte udmærkede musikere, men middelmådige pædagoger, hvilket 
vil sige, at timerne kunne være meget fængslende for den del af ele
verne, på hvem musikkens naturlige pædagogiske kvaliteter virke
de, - medens der krævedes »andre pædagogiske midler« til den an
den halvdel af klassen. Denne overbemanding af sangtimerne blev 
på vores skole allerede i 1953 konverteret til et alternativt undervis
ningstilbud - for brummere, nemlig kunsthistorie, en snes år før det
te fag fandt en lille plads på gymnasieskolernes normalplan.

Det sker - men for sjældent - at en ældre dame eller herre står i 
skolegården og prøver at orientere sig. Det kan være svært. For 
nogle år siden bemærkede en sådan gæst: »Nu har I mindeplader for 
Rømer, Worm, Grundtvig o.s.v. Hvorfor har I ikke en for Adam 
Homo, som dog gik i skole her?« - Han vidste naturligvis godt, at 
Adam var Paludan Mullers alter ego, og at digteren havde besluttet 
at lade sin fiktive person frekventere Århus Katedralskole, - men 
alligevel! For ham var historie og myte på en eller anden måde ble
vet eet.

Stedet er i sig selv forvirrende. Alting ændrer sig i det ydre som i 
det indre, men inderst inde synes skolen stadig at være evig ung og 
bevægelig.

Anton Boesen
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Telefontavle - adresser 1981/82
Aarhus Katedralskole: 12 64 77 - 12 66 91 - 12 67 72
Pedelbolig: 12 46 90, lærerværelse 12 90 26
Elevtelefon: 12 81 39
Ammitzbøll, Esben
Basten, Inga
Bech, Anna Grethe
Bender, Johan
Berdichevsky, Normann 
Bernstorff, Erik

Biehe, Poul 
Boesen, Anton G.

Bollerup, Anders 
Bøje, PoulS.
Bøtcher, Lizzie
Bøtcher, Mogens
Christensen, Jens Behrend

Christensen, K. Haaning 
Christensen, Oskar 
Christensen, Per Nybro 
Edmonds, Philip

Forsberg, Flemming
Frier, Arne

Gjørup, Ivar
Hansen, Annette

Hansen, Helga Møller 
Hansen, Jørn Ørum

Hansen, Poul Lindhard

Harsaae, Ebba
Heuer, Svend
Jessen, Ellen H. 
Johannesen, Erik
Jorsai, F.

Juncker, Elisabeth
Kali, Susanne

Klemivej 20, 8355 Ny Solbjerg 92 74 35
Sjællandsgade 127, 8000 Århus C 13 36 62
Thunøgade 45 st., 8000 Århus C 19 16 78
Pilevej 6c, 8240 Risskov 17 62 72
Næsbyvej 29, 8270 Højbjerg 14 00 92
Åby Bækgårdsvej 34, 
8230 Åbyhøj 15 89 96
Bakkelodden 7, 8320 Mårslet 27 27 51
Sjelle GI. Skole, 
Præstegårdsvej 5, 8464 Galten 95 44 03
Østre Skovvej 2, 8240 Risskov 17 59 72
L. P. Bechsvej 35, 8240 Risskov 17 77 28
Spiræavej 18, 8462 Harlev 94 20 24
Spiræavej 18, 8462 Harlev 94 20 24
Bispevej 37x, Stautrup, 
8260 Viby 28 44 70
Lerbækvej 27, 8240 Risskov 17 33 40
Kalendervej 4, 8210 Århus V 15 31 27
Tammerisvej 40, 8240 Risskov 17 83 89
Grønmosegård, Studstrupvej 13c,
8251 Skødstrup 99 17 22
Rolfsgade 6, 8260 Viby 11 30 13
Østboulevarden 15, 
8000 Århus C 19 66 63
Viborgvej 4, 8000 Århus C 12 95 27
Langelandsgade 8, 3. tv., 
8000 Århus C 19 72 42
Rågevænget 1, 8270 Højbjerg 27 11 99
Castenschioldsvej 14, 
8270 Højbjerg 27 31 29
Max Miillersgade 6, 1. tv., 
8000 Århus C 13 75 02
A. Naursvej 22, 8270 Højbjerg 27 16 76
Espegårdsvej 17, 8260 Viby 14 22 40
Stadion Allé 51, 8000 Århus C 11 45 01
Solhøjvej 31, 8210 Århus V 15 58 86
Ewaldsgade 17, 3. th., 
8000 Århus C 13 20 02
Dråbystræde 98, Sdr. Dråby, 
7900 Nyk. M (07) 75 15 79
Lyngbyvej 7, 8000 Århus C 14 22 70
Oddervej 189, 8270 Højbjerg 27 11 46
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Kjær, Helle Kappel Elmehøjvej 24, 8270 Højbjerg 27 27 83
Klåning, Edith Moselodden 1, 8320 Mårslet 27 19 79
Knuthsen, Birgitte Skåde Højgårdsvej 83,

8270 Højbjerg 27 40 18
Kornvig, S. Vestergårdsvej 35, 8260 Viby 14 38 03
Kristensen, Ingemarie Kirkegårdsvej 1, 8000 Århus C 19 17 04
Kristensen, Irene Elsdyrvej 32, 8270 Højbjerg 27 22 96
Kristensen, Solveig Runestenen 4, 8210 Århus V 24 38 28
Larsen, Finn Stein Rampen 3, 8240 Risskov 17 96 79
Mathiesen, Louise Wichmann Enøvænget 44,

Tiist 8381 Mundelstrup 24 44 06
Mogensen, Finn Rugmarken 109, 8520 Lystrup 22 71 14
Mogensen, John Saitholmsgade 27, 8000 Århus C 19 16 96
Miinster, Kathe Kasted Byvej 25, 8210 Århus V 24 18 26
Nielsen, Anders Ole Fenrisvej 27, 8230 Åbyhøj 15 91 70
Nielsen, Henry Ormslevvej 15, 8260 Viby 14 26 72
Nielsen, Jørgen Grønbek Erantisvej 5, 8381 Mundelstrup 24 21 16
Nørr, Irene Haslevangsvej 30, 8210 Århus V 15 93 82
Olesen, Bjarne Falch Sjællandsgade 133, 2.,

8000 Århus C 12 27 82
Olesen, Inger (Kantinen) Set. Anna Gade 23,

8000 Århus C 19 42 69
Olsen, Kirsten Absalonsgade 35, 8000 Århus C 13 90 03
Parbo, Henrik Rungstedvej 26, 8000 Århus C 14 81 61
Pedersen, Frits Nedergårdsvej 17b, Skejby,

8200 Århus N 16 40 83
Pedersen, Henning Damsgaard Fenrisvej 65, 8210 Århus V 15 12 16
Poulsen, Niels Helge Fornæsvej 10, 8240 Risskov 17 56 91
Primdahl, Mette Marie Elhøj vej 6,1., 8210 Århus V 15 58 61
Qvortrup, Helge Engdalsvej 120, 8220 Brabrand 26 04 68
Rasmussen, Else Bjerringvej 27, 8220 Brabrand 25 39 56
Retbøll, Torben Ulf Faistersgade 3, 8000 Århus C 12 67 53
Rønsholdt, Troels Rosensgade 99, 8300 Odder 54 46 24
Schiøtz, Maria Holtevej 12, 8000 Århus C 14 42 72
Schjørring, Gerda Jyllands Allé 48, 8000 Århus C 11 33 39
Schmidt-Nielsen, Svend Oddervej 189, 8270 Højbjerg 27 11 46
Slottved, Ingegerd Helgesgade 18, 8260 Viby 14 38 41
Sørensen, Jens Vågholt Mejerivænget 2, 8310 Tranbjerg 29 25 73
Sørensen, Johnny H. Nedergårdsvej 17b, Skejby

8200 Århus N 10 15 79
Sørensen, Poul Erik Holmevej 269, 1. tv.,

8270 Højbjerg 27 09 02
Thomsen, Hans Ny Munkegade 73, 2.th.,

8000 Århus C 19 18 86
Thomsen, H. Rask Jacob Adelborgsallé 27,

8240 Risskov 17 38 90
Thyssen, Peter Rømøvænget 8,

8381 Mundelstrup 24 46 28
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Aarhus Katedralskole ................................................................................... 12 64 77

Rektor Helge Qvortrup træffes 12-13 undtagen lørdag 
Rektor privat ................................................................................................... 26 04 68
Lærerværelset ................................................................................................. 12 90 26
Sekretær Elisabeth Juncker - gymnasiet
Sekretær Solveig Kristensen - HF-kursus
Regnskabsfører Else Rasmussen 
træffetid mandag-fredag kl. 8.30-14.00 ........................................................ 12 64 77
Pedel ................................................................................................................. 12 46 90
Elevtelefon ...................................................................................................... 12 81 39
HF-studievej leder, 
træffetid mandag 10-12 og onsdag 13-15 ...................................................... 12 64 77
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