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AARHUS KATEDRALSKOLE



Omslagets forside:
Richard Mortensen: „Malgré tont“ (omkr. I960) 
Foto:Anders Bach

Omslagets bagside:
Hans Krull: Bronzeskulptur (erhvervet af skolen i 1996) 
Foto:Arne Frier



Spuren er føjet!
Et rektorskifte er altid en stor begivenhed 
i en skoles liv. Engang hørte det til almin
delig dannelse, at man kunne kongeræk
ken. Vi vil være glade, hvis elever og lærere 
bare kender skolens rektorer siden Mor
ten Borup!

I 1996 gik Henning Spure Nielsen af.Alt 
for tidligt synes vi, men det havde han sine 
gode, personlige grunde til. I skolens års
skrift 1995-96 bragte vi et langt interview 
med Spure, men også i dette årsskrift - 
efter at fuglen har været borte fra reden i 
et år - har vi lyst til at endnu engang at 
sige tak til Spure for godt rektorskab igen
nem otte år.

Lad os gøre det ved at mindes hoved
personen, Henning Spure Nielsen, ved 

den officielle afskedsreception på told
kammerets pakhus.

Der var mange talere: amtsrepræsentan
ter, rektorkolleger m.v., og Spures “højre 
hånd”, Arne Frier overrakte på skolens 
vegne en meget speciel “gave” til den 
kunstinteresserede rektor.

Det drejer sig om Steen Bach Christen
sens forkætrede, artistiske bearbejdning af 
den overkørte ugle. Arne Frier holdt en 
morsom tale om gaven og det symbolske 
i, at den “gamle” var fløjet eller blevet træt 
og faldet ned af sin pind! Men samtidig 
blev det understreget, at uglen selvfølgelig 
kun er til låns!

Måtte uglen i sit trygge bur i Ålborggade 
fremover være garant for kløgt og visdom!

Å

Hack Kampmanns 
toldbygning!

red.

Henning Spure er nu aktiv konsulent, underviser, skribent, rejseleder, foredragsholder...

Visdommens ugle 
stirrer værdigt på den 
afgående rektor, 
Henning Spure 
Nielsen, og den glade 
“udlåner”, Arne Frier.
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1996-1997
Næste gang Aarhus Katedralskoles historie 
skal skrives, vil man stoppe op ved dette 
skoleår. Begrundelsen er, at den længe for
beredte beslutningsstruktur trådte i kraft i 
august 1996. Opgaven var vanskelig: hvor
dan sikrer man sig i den nye struktur, at 
man stadigvæk har engagerede ansatte og 
elever med følelse af ansvar - både for 
deres eget område og for helheden? Eller 
sagt på en anden måde: det er nemmere at 
blive engageret og ansvarlig, hvis man har 
stor indflydelse på sin egen arbejdssitua
tion. Det gælder for alle skolens ansatte og 
eleverne.

Som det ser ud i øjeblikket, tror jeg, at vi 
ender med et spændende resultat. Årets 
arbejde er ved at blive evalueret nu, men 
det kan godt allerede nu afsløres, at fra 
stort set alle udvalg lyder det, at det er en 
gevinst, at eleverne har fået formel - og 
reel - plads ved bordet, når beslutninger
ne skal træffes. Eleverne har givet et seri
øst med- og modspil, hvilket på de fleste 
områder har været en stor gevinst.

Det er en kæmpe udfordring for os alle, 
at vi får eleverne engageret i de mange 
beslutninger, der træffes på skolen. Ved at 
overdrage beslutningskompetencen til en 
række udvalg, i hvilke der er repræsentan
ter for de forskellige personalegrupper og 
eleverne, får vi forhåbentlig mere tid i 
pædagogisk råd til egentlige pædagogiske 
drøftelser, hvad der er et stort ønske om 
blandt lærerne. Heldigvis har vi i forårs
månederne på flere møder i pædagogisk 

råd netop haft sådanne diskussioner p.g.a. 
udvalgenes fine arbejde, så også på denne 
måde har den nye beslutningsstruktur 
været en succes.

Historikerne vil også fremdrage en 
anden sag nemlig moderniseringen af 
elevkantinen.Ved juletid blev der købt nye 
kantineborde og stole, og i sommerferien 
bliver selve kantinen sat i stand, hvad der 
har været et stort ønske i mange år på sko
len. Bygningsudvalget har brugt megen tid 
- og mange penge - på projektet.Vi håber, 
at anstrengelserne må bære frugt, selv om 
alle ved, at pladsforholdene for eleverne i 
kantinen stadigvæk vil være elendige. Der 
vil være plads til godt 100 elever, og der vil 
være ca. 650 elever, når vi begynder efter 
sommerferien!

Skoleåret 1996-1997 blev året, hvor 
idrætsfaciliteterne for midtbyskolerne i 
Århus for alvor blev sat på dagsordenen - 
også politisk. I november 1995 rettede 
Marselisborg Gymnasium, VUC Århus og 
Aarhus Katedralskole en henvendelse til 
amtet om de stigende problemer, der var 
med at finde egenede lokaler til idrætsun
dervisningen på de tre skoler. Udviklingen 
i børnetallet i Århus midtby bevirker nem
lig, at Århus Kommune, hvor vi låner facili
teter, i de kommende år selv vil få behov 
for idrætslokalerne til folkeskolerne i 
byen.

Denne udvikling indebærer, at vi - og 
det gælder for øvrigt også Århus Statsgym
nasium - i stigende omfang skal ud for at

7996-97 betød en ny beslutningsstruktur2



leje lokaler til faget. Usikkerheden om 
lokalekapaciteten og udgifterne til leje har 
som konsekvens, at skolerne ikke tør satse 
på idrætsundervisningen som et udvik
lingsområde, og dermed underprioriteres 
faget idræt reelt i det pædagogiske arbej
de.
Siden disse henvendelser er der sket 
meget på det generelle idrætslige område. 
Dels er der etableret en idrætslæreruddan
nelse på Århus Universitet, og dels har 
Århus Kommune vedtaget at bygge en 
stor opvisningshal ved siden af Århus 
Idrætspark. Begge initiativer vil virke som 
motorer for idrætsarbejdet i Århus.

I efteråret tog vi på skolen sammen 
med de øvrige midtbyskoler, idrætsorgani
sationerne DGI og DIF samt Århus Kom
mune og Århus Amt initiativ til at under
søge mulighederne for en ny midtbyhal i 
Århus. Som alle sikkert ved i dag, er initia
tivet endt med, at DGI gik ind i sagen og 
har lavet et idéoplæg til etablering af 
idrætsfaciliteter i „revisonshallen“ på 
DSB’s centralværkstedsarealer i Århus. 
Socialdemokratiet i Århus har projektet på 
partiets valgprogram til efteråret, og de 
Radikale har længe fremført, at byen 
manglede et centralt hus til den folkelige 
idræt. Vi har derfor lov til at håbe på, at 
inden for en overskuelig årrække får vi det 
idrætshus, som også skolerne vil kunne få 
glæde af. Vi på Aarhus Katedralskole er 
begyndt at glæde os til indvielsen af huset!

Også en række andre begivenheder og ini
tiativer vil historikerne pege på:

- Vi havde bestyrelsesvalg i efteråret. Efter 
orienteringsmødet afholdt de fremmødte 
forældre et opstillingsmøde, og efter en 
drøftelse og en afstemning blev der udar
bejdet én kandidatliste. Det endte med 
„fredsvalg“, og på det konstituerende 
bestyrelsesmøde blev rektor Lone Mikkel
sen valgt som formand og administrations
chef Jan Halle som næstformand. Vi, der

Mellem café og 
kvindemuseum toner 
Katedralskolens Gul 

Bygning frem i 
bybilledet.

Gode faciliteter til idræt kræver adrætte og smidige forhandlere!
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sidder som skolens repræsentanter i be
styrelsen, glæder os til samarbejdet med 
forældrene, de bestyrelsesvalgte repræsen
tanter og politikerne.
- Efter et prøveår med blokundervisning 
blev det med et meget stort flertal hos ele
verne og et stort flertal hos lærerne 
besluttet at tage et år mere med denne til
rettelæggelse af undervisningen.
- August 96 begyndte den naturvidenska
belige klasse på skolen, og vi regner med, 
at der begynder en klasse mere i det kom
mende skoleår. Det er et spændende for
søg med fysik, kemi og matematik i cen

Dronningeballet er 
robernes store aften. 
Her indfanget i Ida 
Maria Thonsgaards 
(1.b) modne og 
artistiske streg.

trum i et samarbejde med TeleDanmark og 
Aarhus Oliefabrik A/S.
- Et andet spændende initiativ er taget af 
en række lærere på den sproglige linje. 
Det drejer sig om at etablere en miljøklas
se med et samarbejde med en fransk og 

norsk skole - med begyndel
se aug. 1997.
- Der begynder et udvidet 
lærersamarbejde omkring nog
le l.g-klasser efter sommerferi
en.
- Efter et stort og tidkræven
de forberedende udvalgsar
bejde er der nu udarbejdet en 
både realistisk og visionær IT- 
politik på skolen.
- „Maretropolis“ gik over sce
nen en uge i festsalen i for
året. Det var en fremragende 
musical: god musik, fantasi
fuld koreografi, gennemarbej
det skuespil, dygtige sangere, 

kor og dansere samt en lang række andre 
uundværlige hjælpere. Et imponerende 
arbejde af de medvirkende elever og lære
re.
- Og så var den nye rektor på prøve til sit 
første Dronningebal i maj måned. Det var 
en både meget dyr, bevægende, sjov og 
dejlig aften med 3g’erne i centrum. 
Højdepunktet var naturligvis den festlige 
og flotte indmarch. De kommende studen
ter var ukendeligt „udklædte“ i smukke 
lange kjoler og handsker, flotte frisurer og 
smykker for damernes vedkommende og 
smoking for herrernes - og efter indmar
chen kom så Ees lanciers. Kvadrillerne 
blev dannet og de fem ture danset til 
tonerne fra skolens velspillende orkester 
bestående af elever og lærere. Inden 
3.g’erne senere på aftenen - måske lidt 
for tidligt - forlod festen, blev dansen selv
følgelig gentaget. Sikke en fest!

Afsluttende vil jeg blot sige, som det for
håbentlig også fremgår af ovenstående 
afsnit, at det har været en stor glæde som 
nyansat på Aarhus Katedralskole at være 
med og være vidne til en lang række initia
tiver, traditioner m.v. Jeg glæder mig til et 
nyt og spændende skoleår. Noget vil lyk
kes, andet skal ændres og justeres. Det er 
kun naturligt. Vi må hele tiden prøve at 
inspirere hinanden til at gøre skolen til et 
endnu bedre sted at være og at lære.

Lars Scheibel

“Bal i den borgerlige”: fra Oliefabrik til Dronningebal.4



Skoleåret 1996-97 blev året, hvor der var 
mange udskiftninger på skolens kontor. 
Den 1. august afløste rektor Lars Scheibel 
Morsø Gymnasium, rektor Henning Spure 
Nielsen, der efter 8 år ved skolen ønskede 
at træde tilbage. Samtidig overtog lektor 
Lizzie Andersen et af skolens inspektor
jobs efter adjunkt Peder Dalby. Sekretær 
Tinna Brandt fratrådte sin stilling 1. juli 
1996 for at starte eget firma sammen med 
sin mand. Derfor blev Dorte Hansen, der 
kom fra en stilling ved Århus Amt, ansat 
som sekretær 1. august. Sekretær Solveig 
Kristensen søgte pr. 1. januar 1997 orlov i 
to år for at tage til Hanoi, Vietnam sammen 
med sin mand, der havde fået en stilling 
ved udenrigsministeriet. Sekretær Hanne 
Vonsyld er derfor ansat som vikar i to år.

Lektor Jørgen Grønbek fratrådte sin stil
ling ved skolen, efter i en årrække at have 
været ansat ved Orfeus. Jørgen Grønbek 
har nu valgt at søge lykken og nye udfor
dringer i Sofia, Bulgarien. Adjunkt Erik 
Bjørn Kristensen opsagde efter et års 
orlov sin stilling for at fortsætte gymnasie- 
karrieren ved Haderslev Katedralskole.

Adjunkt Birgit Schiøtt har haft orlov på 
grund af studieophold i USA, „afbrudt“ af 
en fødsel i Danmark i april, hvor en datter 
blev født. Barselsorlov til adjunkt Søren 
Peder Søerensen, der fik en søn i oktober, 
til adjunkt Kirsten Poulsen, der fødte to 
sønner i december, til adjunkt Hans Jørgen 
Søgaard der ved juletid var i Ecuador for at 
hente sin adoptivsøn og til adjunkt Anne 

Marie Tøstesen, der fødte en søn i maj.Til
lykke til dem alle!

Fra 1. januar søgte lektor Helga Møller 
Hansen et års orlov for sammen med sin 
mand at søge ny inspiration i Provence.

Lektor Lasse Gregersen har også i år 
haft orlov på grund af ansættelse ved 
Europaskolen i Bruxelles. Lektor Jens Fre
derik Schjødt begge begynder ved skolen 
igen efter sommerferien. Adjunkt Ole Jep
pesen har ligeledes haft orlov og har nu 
valgt at opsige sin stilling.

Ved timefagfordelingen blev følgende 
ansat i årsvikariater: Lars Arve Bach (bi, id), 
Susanne Bejer (la,gr,ol), Inger Hall (ps,da), 
Eva Sommer Hansen (it,bk), Jesper Han
sen (id), Lone Sandholdt Jacobsen (sa), 
Bente Jørgensen (hi), Jens Koch (da,en), 
Anna Højgaard Kristensen (mu), Lars 
Peder Overgaard (fy, ma), Lene Sonder
gaard (ma, fy). Endvidere har Jess Arbov 
(hi), Poul Eriksen (ge), Anna Marie Hansen 
(bi, eø), Lone Beck (da), Per Bo Jensen 
(id), Susanne Muurmann Lassen (sp) og 
Lena Leach Jensen (en) været ansat som 
vikarer.

Årets lærerkandidater var: cand.mag. Arne 
Kjær (ty), cand.mag. Peder Møller Thorsen 
(ty/eø) og cand.mag. Nina Bendix (la,gr,ol).

Blandt det tenkniske personale har 
Steen Rasmussen, Simon Locher været 
ansat som medhjælp i bogdepotet. Lige nu 
er Ali Özbek, Inge Andersen, Heidi Laur
sen, Leroy Larsen og Mogens Sandbek 
ansat i job på skolen.

1996-97 var året, hvor der blev gennemført medarbejdersamtaler for hele lærerpersonalet.



Erik Johannesen 1924 -1996

Ved begyndelsen af skoleåret erfarede vi, 
at Erik Johannesen pludselig var død i 
slutningen af sommerferien. Det kom helt 
uventet, for vi havde netop den sidste dag 
inden ferien moret os over hans veloplag
te afskedstale for vor afgående rektor.

Erik var student fra Randers, og allerede 
i sin gymnasietid under besættelsen gik 
han ind i modstandsbevægelsen. Senere 
førte dramatiske begivenheder ham ind i 
det illegale arbejde, hvor han var aktiv 
sabotør i Langå-området. Begivenhederne 
medførte, at Erik måtte gå under jorden i 
krigens sidste måneder. I bogen “Sabota
ge” har han beskrevet sin oplevelse af den 
svære tid. Det er karakteristisk, at han ikke 
fremhæver sin egen indsats, men heller 
ikke lægger skjul på den. Dramatiske begi
venheder, der må have gjort et uudslette
ligt indtryk, er beskrevet på en meget lige
frem måde.

Erik var ansat ved Å.K.fra 1962 til 1994. 
Han havde en uddannelse som folkeskole
lærer bag sig og underviste i en årrække 
ved Finsensgade Skole, mens han samtidig 
studerede ved Århus Universitet, et studi
um som han afsluttede med en magister
konferens i geografi.

Indsatsen på Katedralskolen var omfat
tende. Erik var skolens særdeles kompe
tente geografilærer, og hans store faglige 
viden kombineret med en udpræget sans 
for at videreformidle denne kom eleverne 

til gode. Ved siden af undervisningen var 
han i mere end tyve år skolens administra
tive inspektor og skemalægger. Også til
lidshvervet som lærerrådsformand lå i en 
periode i hans hænder. I 1980 blev han 
studielektor og i kraft af dette en forståen
de vejleder for mange lærerkandidater.

Erik satte sit præg på skolens sociale liv. 
Vi mindes de elegant formulerede taler - 
ofte på vers og altid med venligt ironiske 
pointer.

En fremragende fortæller var han med 
stor evne til at anskueliggøre. I tidens løb 
udmøntedes den faglige viden og den 
pædagogiske erfaring da også i adskillige 
lærebøger og bøger til en bredere læser
kreds. Således kunne man få dage før Eriks 
død læse en fin anmeldelse af hans sidste 
bog “Vejr og uvejr”, hvor anmelderen val
en af vore kendte digtere.

Det understreger Eriks store spændvid
de, at hvis et emne, der ikke tog direkte 
udgangspunkt i hans fag, havde hans inter
esse, så kunne også dette blive behandlet 
i en bog.

Erik fik et alt for kort otium. Vi vil min
des ham for en indsats, der var præget af 
grundighed, overblik, venlighed, humor og 
beskedenhed, men - hvis omstændighe
derne krævede det - også af en kort, skarp 
og rammende replik.
Ære være Erik Johannesens minde.

Knud Haaning, 
Arne Frier og Hans Jørgen Søgaard
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LB Lars Arve Bach årsvikar, bi, id 86-127192 Knudrisgade 38,2 8000 Århus C
LK Lone Beck vikar, da 86-210586 Skejbygårdsvej 48 8240 Risskov

AB Anders Bollerup lektor, da 86-175972 Østre Skovvej 2 8240 Risskov
JA Johannes H. Andersen lektor, en, id, 86-178509Valmuevej 12 8240 Risskov

LA Lizzie Andersen lektor, en, fr, inspektor 86-178509Valmuevej 12 8240 Risskov
SB Susanne E. Bejer årsvikar, gr, la, ol 86-176119 Enebærvej 11 8240 Risskov

IB Inga Basten lektor, ty, sp 86-133662 Sjællandsgade 127 8000 Århus C
BJ Dorte Bollerup-Jensen lektor, en, id 86-988382Overdrevet 5 8382 Hinnerup

AR Jes Arbov vikar, hi 86-217776 Skejbygårdsvej 298 8240 Risskov
BE Anna Grethe Bech BD Johan Bender studielektor, hi, ol, bk, id 86-176272Pilevej 6C 8240 Risskov
lektor, da. fr 86-191678 Molsgade l 8000 Århus C

BC Jens Behrend Christensen lektor, hi, id 86-284470Bispevej 37 X, Stautrup 8260 Viby J
I skoleåret 1996-97 var der 29 klasser på Å.K. Med ialt elever.



KC Knud Haaning Christensen, lektor, ge 86-173340 Lerbækvej 27 8240 Risskov
JD Jørgen Dyreborg lektor, da, id 86-270159 SaralystAllé 16 8270 Højbjerg

PF Peter Funch adjunkt, ty, sp, stv. 86-230711 Præsteager 215 8200 Århus N
PE Poul Eriksen vikar, ge 86-261802 Tranebærvej 20 8220 Brabrand

OC Oskar Christensen lektor, fy, ma, na 86-153127 Kalendervej 4 8210 Århus V
ED Philip Edmonds lektor, en, fr, dr 86-991393 Studstrupvej 13 C 8541 Skødstrup

FF Flemming Forsberg lektor, it, fr, ol 86-113013Rolfsgade 6 8260 Viby J
LG Lasse Gregersen (orlov) lektor, da, re, fi 86-146794Tårbækvej 3 8000 Århus C

KE Karen Engholm lektor, sp. en 86-156726Carit Etlarsvej 62 8210 Århus V
HA Bernhard Hagen adjunkt, it, hi 86-191883Martin Vahlsvej 11 8000 Århus C

PD Peder Thomas Dalby adjunkt, fy, ma, na 86-298305 Ovesdal 418320 Mårslet
AF Arne Frierlektor, fy, ma, ledende insp.86-176314Pilevej 148240 Risskov

Fordelingen af klasser var: 4 matematiske 1.g- og 4 sproglige 1.g-klasser.8



JØ Jørn Ørum Hansen lektor, da, ty 86-273129 Castenschioldsvej 14 8270 Højbjerg
LI Lisbet Iversen lektor, ty, re 86-173965 Ørbyvej 7 8240 Risskov

IH Inger Hall årsvikar, da, ps 98-159443 Tambosundvej 51 9220 Aalborg 0
HS Hans-J. Søgaard Hansen adjunkt, sa, ge, eø 86-175561Skovagervej 36 8240 Risskov

AH Anna Maria Hansenvikar, bi, eø 75-736047Vesterlundvej 257323 Give
MH Helga Moller Hansen (orlov) lektor, enTel/fax 0033 494847140 „Les Crouis“, F83440 Tourettes (Var), France

LH Poul Lindhard Hansen lektor, bi, stv 86-114206Holtevej 12 8000 Århus C
LJ Lone Sandholdt Jacobsen årsvikar, sa 86-262474Søvej 9 B8220 Brabrand

JH Jesper Hansen årsvikar, id 86-107335Trøjborgvej 32,1 8200 Århus N
ES Eva Sommer Hansen årsvikar, it. bk 86-183149Molsgade 3,3- 8000 Århus C

EH Ebba Flarsaae lektor, ty, stv. 86-271676 Dal vangen 25 8270 Højbjerg
ML Marianne Ladegaard Jensen lektor, ty, bk 86-147311Lindevej 208260 Viby .1

Der var 5 sproglige og 4 matematiske 2.g-klasser og 5 sproglige og 5 matematiske 3.g-klasser. 9



PB Per Bo Jensen vikar, id 86-181012 Fredensgade 9 B 8000 Århus C
JG Bente Mosgaard Jørgensen årsvikar, hi 86-261666 Tranebærkæret 9 8220 Brabrand

BK Birgitte Knuhtsen lektor, ty. en 86-274018Skade Højgårdsvej 83 8270 Højbjerg
1K Irene Kristensen lektor, ma, na 86-272296Elsdyrvej 32 8270 Højbjerg

JP Ole Jeppesen (orlov) adjunkt, hi, id 66-190403Lahnsgade 53 5000 Odense C
SK Susanne Richardt Kali lektor, da, hi 86-273560Hamphøjvej 9 8270 Højbjerg

JKJens Koch årsvikar, en, da 86-189223 Nørreport 67 8000 Århus C
PK Poul Roed Kristensen adjunkt, ma, fy na 86-104955Willemoesgade 32 8200 Århus N

OJ Ove Johansen lektor, hi, sa 86-462128 Højvej 8 8870 Langå
HK Helle Kappel Kjær lektor, da 86-272783 Elmehøjvej 24 8270 Højbjerg

AK Anna Højgaard Kristensen årsvikar, mu 86-993728Rødegevej 1 8541 Skødstrup
SD Sine Dalsgaard Kristensen adjunkt, da, re, læ-pæd. 86-170076Egelundsvej 3 8240 Risskov

På Aarhus Katedralskole undervises der I følgende fag: billedkunst, biologi, datalogi,10



LL Lena J. Leach årsvikar, en 86-133037 Frederiksgade 16 B 8000 Århus C
NI Hanne Nielsen adjunkt, ty, id, insp. 86-271553 Hørhavevej 77 A 8270 Højbjerg

BF Bjarne Falch Olesen lektor, sa, hi, bibi. 86-122782 Sjællandsgade 133 8000 Århus C
JM John Mogensen lektor, da, ol, fi, ps 86-127100 Kystvejen 45 8000 Århus C

BL Birthe Lorentzen lektor, en, mu, bk 86-404012Bastrups Allé 54 8900 Randers
NG Søs Nørgaard lektor, fr, id, stv 86-276462Fritz Sybergsvej 26 8270 Højbjerg

KM Käthe Münster lektor, mu, ty 86-284359 Grøfthøjparken 93 8260 Viby J
OL Kirsten Olsen lektor, fr, bk 86-139003Absalonsgade 35 8000 Århus C

AN Anders Ole Nielsen lektor, ma, fy, na 86-170043Myntevej 6 A 8240 Risskov
FM Finn Mogensen lektor, bi, datavejl. 86-227114 Rugmarken 109 8520 Lystrup

OD Johnny Odgaard lektor, fy, ma, na, datavejl. 86-298213 Langballevej 32 8320 Mårslet
LO Lars Peter Overgaard årsvikar, ma, fy 86-188621Vestervang 22, 2,m.f.8000 Århus C

dramatik, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fransk, fysik, 11



NP Niels Helge Poulsen lektor, mu 86-175691Fornæsvej 10 8240 Risskov
RE Torben Retbøll lektor, hi. la 86-126753 Faistersgade 3 8000 Århus C

HP Henrik Parbo lektor, ke, fy 86-148161 Rungstedvej 26 8000 Århus C
NH Nils-Henrik Pedersen lektor, fy, ma, na 86-170076Egelundsvej 3 8240 Risskov

FP Frits Pedersen lektor, fr, bk 86-182083Ringkøbingvej 26 8000 Århus C
PS Poul Stenhøj Pedersen adjunkt, ma, re, insp. 86-178220Højtoftevej 16 8240 Risskov

TR Troels Rønsholdt lektor, hi, re 86-544624 Højgårdsvej 5,11 8300 Odder
MP Mette Marie Primdahl lektor, ma 86-282119Tornhøjvej 38, Stautrup 8260 Viby J

DP Henning Damsgaard Pedersen lektor, hi, re. stv 86-151216Fenrisvej 658210 Århus V
LR Lisbeth Rasmussen adjunkt, da, id, stv. 86-276226Saralyst Allé 7 8270 Højbjerg

LS Lars Scheibel rektor, sa, hi 86-177794L.B. Bechs Vej 10 8240 Risskov
KP Kirsten Mau Poulsen adjunkt, da, id 86-209705 Vejlegade 12 8000 Århus C

geografi, græsk, historie, idræt, design, italiensk, kemi, latin,12



BS Birgit Schiøtt (orlov) adjunkt, ke, fy' 86-1034736689 El Coiegio Road #52 Goleta, CA 93117, USA
IS Ingegerd Slottved lektor, en, mu 86-143841 Helgesgade 18 8260 Viby J

ST Jens Studsgaard Sørensen adjunkt, fy', ma, dl, na 86-178831Skolevangs Allé 44 8240 Risskov
SN Søren Sørensen adjunkt, la, en, ol, gr 86-109684 Skelagervej 14B 8200 Århus N

SC Jens Frederik Schjødt (orlov) lektor, mu, da 86-755675Edithsvej 25 8220 Brabrand
LE Lene Sondergaard årsvikar, ma 86-108992 Barthsgade 10,3 8200 Århus N

VS JensVaagholt Sørensen lektor, ke. fy, ma, na 86-292573Mejerivænget 2 8310 Tranbjerg
SR Søren Peter Sørensen adjunkt, da, bi 86-106717Willemoesgade 70 8200 Århus N

GS Gerda Schjørring lektor, mu, la 86-113339 Marselisvej 9 8000 Århus C
JS Jan Kahr Sørensen lektor, hi, id 86-941550 Sydbakken 97 8462 Harlev J

TE Peter Terkelsen lektor, la, gr, ol 86-983282 Islandsvej 7 8370 Hadsten
SØ Johnny H. Sørensen lektor, da, hi, insp. 86-785579Nedergårdsvej 17B, Skejby' 8200 Århus N

matematik, musik, naturfag, oldtidskundskab, psykologi, religion, samfundsfag, spansk 13



Kontorpersonale:

TH Poul W. Thulstrup lektor, ke, fy, na 86-213491 Korshøjen 99 8240 Risskov
VP Karen Vibe-Pedersen lektor, bi,, fy, na, ke 86-227425Brovænget 57 8250 Egå

DH Dorte Hansen sekretær 86-261907Hans Broges Vej 14 8220 Brabrand
LM Laila Møldrup sekretær 86-987070 Søndermarken 32, Søften 8382 Hinnerup

PT Peter Thyssen lektor, bi, id 86-114758Vilhelm Beeksvej 3(1 8260 Viby J
ZI Karen Zink adjunkt 86-147629 Stadion Allé 49 8000 Århus C

HV Hanne Vonsyld sekretær 86-428698 Fyrrevænget 8 8900 Randers
KJ Hanne Kjærtinge sekretær 86-137730 Strandparken 15 8000 Århus C

AT Anna Marie Thøstesen adjunkt, ge. bi 86-836083Vesterlundvej 89 C 8600 Silkeborg
KS Solveig Kristensen (orlov) sekretær 86-271775Kronhjortevej 2A 8270 Højbjerg

... og tysk.14



Pedeller: Kantinepersonale: Bogdepotet:

Inge Andersen kontorassistent 86-148062Vestre Kongevej 39 8260 Viby J

AARHUS KATEDRALSKOLE

Tlf. 86 12 64 77
Fax.nr. 86 12 64 25
Lærerværelset 86 12 90 26
Pedel - direkte 86 12 46 90

BP Finn Bjarke Pedersen pedelmedhjælper 86-102913Solhvervsvej 6 8200 Århus N
IL Inger Langberg kantinebestyrer 86-146128Rudolph Wulffs Gade 20 8000 Århus C

Den smukke danserinde hører ikke til skolens 
personale, men er et produkt af undervisningen i 
billedkunst.
Tegningen er lavet af Kirstine Agersnap, 3.a.

WV Willy Vester pedel 86-110967 Risdalsvej 3 8260 Viby J
Heidi Laursen kantinemedhjælper 86-228099 Hindbærhaven 14 8520 Lystrup

Ali Özbek pedelmedhjælper 86-192186Langelandsgade 58,Vth. 8000 Århus C
Hanne Villadsen kantinemedhjælper 86-151610 Silkeborgvej 217 8230 Åbyhøj

En god skole består af lige dele apollinsk fornuft og dionysisk dans!



“Terminator" - skolens 
nye rektor - prøver 
med egne hænder at 
løse parkerings
problemet i 
skolegården.

Trods Jens Vaagholts nidkære forsvar for 
autodidakte lærerbilister har det længe 
været et ønske for mange at få bilerne ud 
af skolegården.Talrige ideologiske spørgs
mål kan skille får fra bukke på en arbejds
plads, men det er intet at regne i forhold 
til den Katedrale parkeringsstrid. Kampen 
mellem ja- og nej-sigere har åbenbart givet 
så stor genlyd også uden for murene, at 
selv en seriøs, principorienteret presse 
lod nyheden springe: Nu skal bilerne ud af 
Aarhus Katedralskoles gård!

P-vagt Vaagholt eksperimenterer i øjeblikket i 
kemilaboratioriet for at finde en kompromis

løsning: en væske, der kan minimere bilernes 
størrelse. - Han er godt på vej ....!

SH274

Kraftprøve nr. 1 - Ikke engang en rektor bliver nu om stunder ansat uden prøvetid!16

På den ene side lyder ord som: gammel 
ret! - hævdvundet frynsegode! - På den 
anden side hører man udsagn som: Ja, 
Børup parkerede jo ikke sin bil i skole
gården - eller Grundtvig kunne dog nøjes 
med sin salmecykel!

De sagligste argumenter krydser klin
ger, men nu har den nye handlekraftige 
rektor, Lars Scheibel, bogstaveligt taget 
sagen i egen hånd: nu skal arbejdstøj og 
knofedt nok få rustbunkerne (læs: lærer
biler!) ud, så vi kan melde klar gård!

red.



1996-1997
AUGUST
7. Skolestart / Frokost
9. Fællestime l.g
12. Fotografering l.g
13. Fotografering 2.g og 3g
14. -15. l.acuy Houens Odde
15. -16. l.bdxz Houens Odde
20. Folkedans l.g i 3.blok
22. Generalforsamling AKV
23. Introfest
30. Fredagscafé

SEPFEMBER
3. Forældrearrangement

l.m
5. Forældrearrangement l.s
6. Elevseminar
11. Fællestime l.g DGS-

orientering
24. Orienteringsmøde om 

skolebestyrelsesvalg
25. Fællestime “At rejse” 

Fællestime OD diasshow
27. Idrætsdag / Firmafest

OKTOBER
1. PR-møde
4. Fredagscafé
12. -20. EFTERÅRSFERIE
22. Fællestime OD-dagen
25. Fredagscafé

NOVEMBER
1. AKI fest
5. Kontaktskolemøde
7. OD dag
20. Fællestime Svend Auken
22. Karakterer 3.g
25. PR-aftenmøde
27. Lærerforsamling 3.g
28. Karakterer 2.g
29. Fredagscafé

DECEMBER
3. Lærerforsamling 2.g
4. Karakterer l .g

6. Julebazar
10. -17. Større skriftlig opgave 

3-g
11. Lærerforsamling l.s
12. Lærerforsamling l.m

Fællestime “Congo”
18. Gamle elevers fest
20. Juleafslutning
21. - JULEFERIE

JANUAR
6. Skolestart / Frokost
14. Forældremøde l.a
15. Forældremøde l.b
16. Forældremøde l.c
20. Forældremøde l.d
21. Forældremøde l.u
22. Forældremøde 1.x
27. Forældremøde l.y
28. Forældremøde l.z
30. Orienteringsmøde nye

elever
31. Fredagscafé

FEBRUAR
4. Konsultation 2.g og 3-g

Fællestime musik ved M.
Dalsgaard

5. Konsultation 2.g og 3.g 
Valgfagsorientering

8.-16. VINTERFERIE
19. Valgfagsorientering

2.blok l.g, 3-blok 2.g
20. PR aftenmøde
21. Hejmdal karneval
27. Valgskema afleveres
28. Premiere Maretropolis

MARTS
1 .-6. Maretropolis
3 - Karakterer 3 g
5. Karakterer 2.g /

Lærerforsamling 3.g
6. Karakterer l.g
10. Lærerforsamling 2.g
11. Lærerforsamling 1 .g

13 . PR-aftenmøde
Fællestime Kræftens 
bekæmpelse

17 .-21. Terminsprøve 3.g
Rejseuge 2.g

22 .-31. PÅSKEFERIE

APRIL
3. Terminsprøve 2.s
4. Terminsprøve 2.m
8. Fællestime Jakob Lange
11. Fredagscafé
22. PR-møde
25. BEDEDAG
30. Eksamensorientering 3-g 

2. blok

MAJ
1. Årskarakterer 3.g
2. Dronningebal
6. engelsk 2.s
7. Eksamensplan 3 g

Sidste skoledag 3.g
Årskarakterer l.g og 2.g

8. KR. HIMMELFART
9. Skr. dansk 3.g
12. Tysk F 3.g
13. Fransk FB 3-g
14. Engelsk ms 3.g

Eksamensplan l.g og 2.g 
15. Biologi, musik,

samfundsfag, kemi, latin 
3-g

16. Græsk 3.s, Matematik m
3.m / Sidste skoledag l.g 

17.-19. PINSEFERIE
20. Fysik 3m
20. -26 Danskopgave l.g
21. Italiensk, spansk 3.g
22. Matematik s 3.s,

matematik 2.m
23. Sidste skoledag 2.g
26 . Start mundtlig eksamen 

3-g
26 .-30. Skriftlige årsprøver 2.g 

og l g

Årets gang omfatter også talrige ekskursioner og studierejser.



JUNI
6. Årskarakterer l.g og 2.g
18. Sidste mundtlige

eksamensdag / PR-møde
19. Optagelsesprøver /

Lærerforsamling / 
Frokost

20. Dimission
21. SOMMERFERIE

Kalenderen fortæller, at skolen trods vitalitet og dynamik er over 800 år 
gammel!

Det sætter sine spor. I skolens kældre trives de underjordiske magter, 
og over jorden fornemmer man hist og her, at tidens tand har bidt sig 
fast.

Bygningerne får af og til en ansigtsløfting og en gang makeup, når 
amtets pengepung rækker til det; men stort var chokket, da vi erfarede, 
at der var fundet “ægte" råd og svamp i den tidligt fredede Gul Bygning. 
Her har en borgmester og en rektor haft sin bolig. Her har adskillige 
lærere trukket deres tunge spor. For slet ikke at tale om rygerne.

“Kommer tid - kommer råd og svamp!” hedder det let forvansket, og 
det er en ringe trøst, at 
amtet straks gav en 
bevilling til en kraftig 
renovering af skolens 
øverste etage. Her troede 
vi på sundhed og ren 
straffeattest! Og så er vi 
ikke bare undermineret, 
men angrebet i de øvre 
regioner!

Skolens stoiske 
inspektor og rektorale 
stedfortræder prøvede at 
slå koldt vand i blodet på 
medredaktøren, da han 
ikke bare tog dette billede, 
men ledsagede det med 
følgende lakoniske 
bemærkning:
Hellere tre murere på taget 
end én svamp i kælderen!” 

red.

Kommer tid - kommer råd!18



Partyt med Uttenatan.
Anders Bollerup interviewer Finn Stein 
Larsen, som nu nyder sit aktive otium.

Allerede nede fra gaden ses svajende reo
ler og bogstakke bag vinduerne. På trap
pen dufter der vist lidt af salmiakspiritus, 
og der står bøtter med maling flere steder 
på vejen op. I de to øverste etager i Steins 
hyggelige høje byhus er der yppigt blom
strende potteplanter overalt.

Det er fire år siden, Finn Stein Larsen 
gik på pension, men han er i fuld vigør 
med foredrag, artikelskrivning, universi
tetscensur, bidrag til videnskabelige vær
ker og glæder sig for tiden til at komme 
rigtig i gang med en stor Aarestrup-udgi- 
velse, med noter og en fyldig efterskrift til 
Litteraturselskabet. - Et bestillingsarbejde! 
Alt hvad jeg har lavet, er jeg blevet sparket 
til, siger han. Karakteristisk er det, at det 
drejer sig om lyrik. Aarestrup er i gode 
hænder. - Stein kommer netop fra svøm
mehallen i Spanien, hvor han flere gange 
ugentlig tager sine 20 banelængder, en 
blid og meningsfuld form for motion. På 
hjemvejen køber han små potteplanter, 
som siden plantes ud og vokser sig store i 
de solfyldte stuer.

Fra rekrut- til lærertid
Stein var på skolen i 35 år, fra 1958 til 
1993- Efter embedseksamen med dansk 
og oldtidskundskab i 1955 havde han et 
års stipendium til litterære studier i USA 
og var derefter inde som soldat. (Under

tegnede interviewer kom fra studenterek
samensbordet og var så heldig at komme 
til at dele de 18 måneder som værneplig
tig med Stein. Vi var kontorordonnanser 
og havde den skønne litteratur gemt 
under de militære papirer. - Samværet fik 
følger for mit valg af studium).

Det var ikke så let at få stilling dengang 
i 1958. Stein fortæller, at han gik rundt i sin 
fine vinterfrakke og søgte beskæftigelse 
mange steder. Direktøren på et større 
reklamebureau bagatelliserede Steins 
kendskab til fire europæiske sprog, men 
han kunne jo kigge på nogle Asani under
tøjsreklamer og så skulle man se.

- Men så kom jeg i pædagogikum på 
Katedralskolen, hos lektor Peter Jeppesen, 
og blev bagefter ansat her. Det var i rektor 
Bertelsens glansperiode, og Stein kaster 
sig ud i en længere skildring af den farve
rige, idéfyldte, på mange måder udmærke
de rektor.

- Jeg indskyder her, at højskolemanden 
Schultz Petersen, som havde oplevet Stein 
som forrygende litteraturpædagog i for
bindelse med hærens civilundervisning, 
ville have ham til at gå højskolevejen. Men 
Stein mindes bedre at han en halv snes år 
senere følte sig stærkt fristet af et tilbud 
fra Askov Højskole, da den knækkede over, 
og den rebelske fløj udvandrede og 
grundlagde Kolding Højskole.

I stedet blev det til nogle år på Universi
tetet, først som vikar siden som fastansat. 
Det var i den urolige periode efter „68“

Højskolen, Universitetet eller Katedralskolen? 19



med stormløbet mod professorvældet og 
opløsningen af de gamle ledelses- og 
magtsystemer. Universitetsmarxismens 
filosofi bredte sig, og Stein trivedes ikke 
under de hårde slagsmål mellem de ældre 
og de yngre lærerkræfter på universitetet. 
Mange kastede grus i maskineriet. Men 
der var også de elendige lokalemæssige 
forhold, mindes Stein og sammenligner 
med i dag, hvor selv de yngste Ph.D. stude
rende har pragtfulde kontorer med skærm 
og telefon, hvilesofa og servante.

- Var udenværkerne elendige og den 
personalemæssige splid enerverende, så 
havde jeg frie forhold til at vælge, hvad jeg 
ville undervise i. Og de studerende var 
lydhøre for hvad jeg kom med, fortæller 
Stein. Selv om symbolismen og den esote
riske lyrik slet ikke var med på studenter- 
oprørernes program. - Men jeg havde 
aldrig været træt af gymnasiet og kom til 
at savne lærerværelsets kammeratskab og 
solidaritet, det personlige og varme fælles
skab på Katedralskolen.
- Mærkede du ikke dønninger af 
„oprøret“ her på skolen?
Jov da. Men alle årene har jo haft deres 
positive karakter. Og det arketypiske: at 
eleverne er fulde af spræl, nysgerrighed og 
vanvittige ideer, giver netop den herligt 
brogede og udfordrende arbejdssituation. 
Jeg tog gerne diskussionen op, når de 
spurgte, hvad det lignede med Holberg og 
Kingo og hvorfor ikke noget om det-her- 
samfund? - Rektor Bertelsen kunne plet
vis være diplomat og fik eleverne talt fra 
det, engang hvor de havde hittet på, at nu 

skulle lærerne vurderes ud fra en række 
kontante enquete-spørgsmål og resultatet 
ligesom i Kina hænges op på vægaviser i 
foyeren.
- Det er svært at komme uden om 
spørgsmålet, hvordan vores fag har det i 
skolen i dag.
Stein betoner, at der jo ligger et vigtigt fæl
lesskabskonstituerende element i at læse 
den klassiske danske litteratur som kerne
stof. Han bekender sig til det kundskabs- 
og oplevelsesmæssige urfænomen: men
nesket bøjet over bogen ved arbejdsbor
det under læselampen.

Nærlæsning og kortslutning
Stein blev berømt for sine 100 fremragen
de sider i Modernismen i dansk littera
tur (1967). Med den ydede han en pioner
indsats og lærte ikke mindst de universi
tetsstuderende at læse den allersværeste 
modernistiske poesi. Og det var der brug 
for. Det var den såkaldte nærlæsning, en 
læsemåde der med en hidtil uhørt konse
kvens rettede opmærksomheden mod tek
sten selv og afdækkede dens betydnings
lag. - I dag ser Stein tilbage på nærlæsnin
gen med en vis skepsis.

- På et eller andet tidspunkt oplevede 
jeg et værdisammenbrud i forbindelse 
med nærlæsningen. Der var en nærlæs
ningslidenskab, der gik langt over målet, 
selvom vi måske nok fik eleverne med os, 
så længe det varede. Stein afviser i øvrigt 
at nærlæsningens metode skulle være så 
ny, som det dengang hed sig. Lektor Peter 
Jeppesen fx var en fremragende nærlæser,

Kingo og Holberg eller “det-her-samfund”.20



Cyklisk tour de force? 
- Finn Stein Larsen 
krydser sit spor i 1988 
med gul førertrøje og 
smil på læben. Et 
overgivent publikum 
“kommenterer” Lyrik- 
Larsens tur ind i 
skolelandskabet.
Foruden Larsen selv 
er det øverst fra 
venstre: Arne Frier, 
Søs Nørgaard, Erik 
Johannesen, Hans- 
Jørgen Søgaard og 
Johs. Andersen. 
Midterste række: 
Rektor Henning Spure 
Nielsen, Jens Fredrik 
Schjødt, Kirsten 
Olsen, Irene 
Kristensen, Niels 
Helge Poulsen, Hanne 
Nielsen og Johan 
Bender. Siddende 
forrest: Jan Kahr 
Sørensen, Lizzie 
Andersen, Birgitte 
Knuthsen og Helle 
Kjær.

længe før begrebet kom på banen.
Blandt sine mange bøger holder Stein 

mere af Dansk Lyrik 1915-55, en svær
vægter af en skolebog. Den kom i 1979. 
Her gik han en anden vej og inddrog bl.a. 
ved hjælp af billedmontager og perspek
tivgivende mellemtekster hele den omgi
vende kulturhistoriske virkelighed. Begre
bet om det lyriske udvidedes med nye 
genrer, revy, satire og kritik, og han fik for
fatterskaber og tekster til at belyse hinan
den. Man skulle nærme sig tingene direkte 

og bruge, hvad Stein kalder et kortslut
ningssynspunkt i stedet for nærlæsnin
gens revl og krat registreren. - Det at leve 
er at sanse, og det at læse hviler på en for
nyelse af sanseapparatet.
- Du bar, når man ser på din produkti
on, mest skrevet om lyrik og lyrikere. 
Hvorfor det?
Jeg er lyrikfan! Det lyrisk fortættede 
udtryk er det optimale, dér ser man hele 
livsløbet indsluset i øjeblikket. Det er ikke 
for ingenting, tyskerne taler om ein Ge-

Det at læse hviler på fornyelse af sanseapparatet. 21



dicht, der jo egentlig betyder noget der er 
tæt eller fortættet. Men også prosabrud- 
stykket virker som hulspejl for et helt for
fatterskab; det opdagede jeg tinder arbej
det med min bog om Prosaens mønstre 
(1971). Der er tale om et konsistent, et 
genkommende forestillingsmønster hos 
den enkelte digter. Og Stein citerer med 
entusiasme en formulering af lyrikeren 
Jørgen Sonne: „En digter består af sine 
yndlingsmetaforer“. Det er pissegodt! Der 
ligger en musisk kunstnerpsykologi i det. 
Det giver tolkningsmæssige udgangspunk
ter i det konkret billedmæssige - i stedet 
for psykologernes kedelige præfabrikere
de abstraktioner.

Oplevelse og kundskab
- Hvad med kvalitetsbegrebet? Og hvad 
er formålet med danskundervisningen? 
Det har for mig ingen mening, hvis lære
ren blot formidler et foreliggende, aner
kendt kvalitetsstof. Lærerens didaktiske, 
moraliserende funktion har alle dage 
været mig en pestilens. Så hvis tekstens lit
terære kvalitet skal i fokus - og det skal 
den! - må det være i kraft af lærerens per
sonlige udstråling. Eleverne må med. Jeg 
tror på, at danskundervisning må have et 
mærke af oplevelsesbåren og oplevelses
formidlende karakter. Hvordan det går til, 
er et filosofisk problem.At det sker, har jeg 
aldrig tvivlet på. - Men jeg er ikke oplevel
sesprædikant!

Der er to kraftcentre i danskundervis
ningen: oplevelse og kundskabsmeddelel
se. Hvad det sidste angår, må vi sige, at vi 

er blevet svigtet af samtiden. Fraværet af 
det kundskabsmeddelende kom til at far
ve undervisningen i HF. (Vi havde HF på 
skolen i en årrække i 70’erne-80’erne). 
Det var en undervisning udgået af et på 
mange måder demokratisk tiltag, med den 
socialdemokratiske ideologi bag sig. Kursi
sterne skulle blive samfundsnyttige borge
re, kapable til udadvendte „snakker“. Men 
vi gav dem ikke nok, havde ikke mulighe
der for at give dem nok i kundskabsmæs
sig henseende. Men jeg holdt frygtelig 
meget af HF.
- Savner du stilene, og hvordan leerer vi 
folk at skrive? falder det mig ind at spør
ge.
- Nej! kommer det med eftertryk. Det var 
ikke på det felt, jeg havde min tyngde. 
Men jeg gjorde meget ud af kommentarer 
til den enkelte. En slags små breve, der tog 
op fra feltet: hvad jeg mente at kunne og 
hvad den enkelte ikke mestrede. Åh, stadig 
måtte man begynde forfra og pege på 
inkonsistent billedbrug og haltende syn
taks. Ja stilskrivningens de vises sten blev 
ikke fundet i mine 35 år. Og de nye skrive
værksteder har jeg ikke fidus til, lige så lidt 
som forsøgene med kunstnerisk fremstil
ling i knækprosa i stedet for den ræsonne
rende normalprosa. Eleverne skal ikke 
gøres til artister. Dertil har jeg for stor 
respekt for de kunstneriske kvaliteter!

Kunsten som livsnerve
Men de skal opleve kunstnere! Og Stein 
taler sig varm om skolens litterære lejrsko
ler i 60’erne. Her medvirkede fremragen-

Eleverne skal ikke gøres til artister, men opleve kunstnere.22



de lyrikere som Jørgen Gustava Brandt og 
Per Højholt, og også vores egen Nils Malm
ros, filmmanden. Den form for kunstnerisk 
impulsgivning har jeg fundet uhyre vigtig. 
Vores danskkollega Svend Schmidt Niel
sen, som i en periode var ledende senior i 
Studenterforeningen, gjorde sig det til 
vane at få forbidragende foredragsholdere 
til at komme ned til eleverne på skolen 
næste dag. Thorkild Bjørnvig gennemgik 
fx sit svære Anubis digt og Erik Knudsen 
stillede beredvilligt op til samtale om nog
le af sine digte.

- Tidligere havde vi også besøg af Tarjei 
Vesaas. Han læste på sit nynorsk novellen 
Vesle-Trask, og ingen forstod en skid. Bag
efter opstod en ubeskrivelig barok situati
on da rektor Bertelsen indsmigrende bad, 
om Vesaas måske kunne tilføje et par for
klarende bemærkninger. Det nægtede han, 
forståeligt nok. Men sådan et kunstnerisk 
menneske havde man aldrig set. Folk i 
salen forstod ikke noget, men det var ufor
glemmeligt.

Der var også Per Højholt, som Stein har 
kendt altid. De gik i skole sammen i 
Esbjerg. Ham skylder jeg min interesse for 
og optagethed af den kunstneriske pæda
gogik. Så skæv og mærkelig han var, og 
samtidig med en dyb fond af menneskelig 
humor.Af ham lærte jeg allerede som gym
nasiast umådelig meget om den kunstneri
ske skabelse, og han forstod med et stort 
Storm P-agtigt apparatur at gøre fremførel
sen af sit vanskelige lyriske hovedværk 
Turbo til et fascinerende show.

„Den gamle redaktør“
Jeg spørger om Steins syn på 
forholdet mellem film og 
roman, fisker efter om ikke fil
men i elevernes verden har 
udkonkurreret romanen. Men 
Stein vil hellere se de to kunst
former i et frugtbart, gensidigt 
inspirerende samarbejde end i 
et konkurrenceforhold, og han peger på 
to af vore egne gamle elever Malmros og 
Chr. Braad Thomsen. Begge er de film-for
fattere. Som litteraturlærere har vi i øvrigt 
gode muligheder for at „læse“ film.

Inden vi slutter af - og vi har nydt en 
velstegt hakkebøf med spejlæg og bløde 
løg og drukket et glas undervejs i samta
len - vil Stein godt ind på en bog, han har 
et særlig kærligt forhold til, Katedralsko
lens store 800 års jubilæumsbog, som han 
redigerede. Arbejdet med den var en her
lig slidsk fra de sidste skoleår til de første 
otiumsår. Mange jernfilspåner fik mulig
hed for at orientere sig i udgivelsesvenlig 
retning, siger han.

Daværende rektor Henning Spure Niel
sen forstod generøst, at der måtte både 
penge og fred og ro til det store arbejde. 
Og blandt de mange bidragydere mindes 
Stein ikke mindst det kollegium af skolens 
historielærere, som linede op og fik kastet 
lys over de sidste 90 år af vor fælles histo
rie, så også redaktøren fik ny viden om sin 
gamle arbejdsplads.

En scene fra Hostrups 
“Genboerne”, opført 
på Katedralskolen i 

1973 - Asger 
Muchitsch har tegnet 
(fra v.) adjunkt Anders 

Bollerup som 
smedesvend Madsen, 

Claus Clausen som 
Klint og Finn Stein 

Larsen som løjtnant 
von Buddinge.

Jubilæumsbogen - min slidsk’ til pensionistlivet. 23



1996
Translokation og dimission er i enhver 
henseende et følsomt gebet. Elever, foræl
dre og lærere tager ofte en tårevædet 
afsked, traditioner luftes umådeholdent, 
og der gives løfter og pant på evigheden.

Kun ét er vi ikke herre over: vejret!
Flot er det, når 500 mennesker nyder 

synet af hvide og sorte huer i den solbe
skinnede skolegård, men engang imellem

vil vejrguderne noget andet - som i 1996. 
Da kom vandet fra himlen, og vi måtte for
trække til den ligeså “katedrale” kirke, der 
generøst stiller Guds hus til rådighed. Det 
gør ikke stemningen ringere.

Vi skønner på godt naboskab med 
biskop Holm og Broder Wandahl - og 
siger tak for husly!

reel.

Vejr og uvejr sender menigheden i kirke.24



Kære studenter!
Standpunktskarakterer, terminskarakterer 
og årskarakterer, skriftlig eksamen og 
mundtlig eksamen - karakterer afleveret 
og modtaget i stribevis. Og ikke nødven
digvis med den største begejstring hos 
hverken giver eller modtager. Det kulmi
nerede for et øjeblik siden med studenter
eksamensbeviset, som sort på hvidt og i 
sirlige kolonner repeterer alt det, man ved 
næsten alt for godt! En del af jer kan glæde 
sig ved gensynet med den brug af den 
brudte talrække mellem 0 og 13, der er 
tale om, mens andre har det mindre godt 
ved at blive mindet om fordums bedrifter 
og det, der kom ud af det, målt i tal.

At det forholder sig sådan, ved alle - og 
sådan har det vel altid været.
En trøst for den med „de fordums bedrif
ter“ er det selvfølgelig, at vi alle også godt 
ved, at „det endelige slag“ ikke er udkæm
pet med afslutningen af de tre gymnasieår, 
men venter et eller andet sted i den nære 
eller fjernere horisont. Og dette - det 
endelige slag - kan godt vende op og ned 
på et og andet og give revanche til den, 
der følte sig som taber i første omgang.

OK! Selv i denne situation drister jeg 
mig ud i endnu en bedømmelse af jer. For 
jeg synes, jeg har brug for at gøre et regn
skab op. For at gøre status. For åbent tæp
pe, her og nu! For egen regning og uden 
tilstedeværelse og brug af nogen censor.

Hvad jeg er ude på? Jo, jeg vil simpelt
hen stille mig selv spørgsmålet: Hvad var 

netop I - studenter, årgang 96 fra Aarhus 
Katedralskole - gode til? Flvori bestod 
årgangens styrke? Hvad kunne jeg mon 
lære af Julie og Kasper, af Jane og Thomas, 
af Sophie rne og Simon?

Først og fremmest synes jeg, årgang 96 
havde evnen til på en stilfærdig måde at 
præsentere sig på egne præmisser og stå 
ved det, som præger netop denne genera
tion. At det forholdt sig på denne måde var 
bestemt ikke omkostningsfrit for den eller 
dem, der er en menneskealder eller to 
ældre. Men man har jo ret og rettigheder i 
forhold til sin egen tid og som udtryk fol
de omstændigheder, hvorunder man er 
vokset op og er blevet dannet. Hvis jeg da 
tør bruge dette udtryk, her hvor det netop 
ikke er det traditionelt-borgerlige dannel
sesbegreb, der er tale om. Vi kunne nok 
støde sammen en gang imellem, men der 
var som regel fra begge sider vilje og evne 
til at bruge et potentielt konfliktstof posi
tivt. Hvis jeg blot antyder begrebet „fre
dagscafé“, så ved I, hvor jeg vil hen.

96’erne havde også som særkende, at 
man ønskede og formåede at fastholde et 
loyalt og troværdigt forhold til baglandet, 
og det vil i denne forbindelse sige til kam
meraterne. Jævnligt optrådte den enkelte 
som repræsentant for sin klasse eller for 
sit hold, og her var risikoen for i en for
handling at komme til at sælge ud af vitale 
rettigheder nærliggende og fristende, men 
man forstod at sige nej i rette tid. Hvilket 
så - efter nogles mening - havde den

Årgang 96: Den enkelte var advokat for sin klasse.



En rektoral afskedsprædiken. Henning Spure Nielsen siger i dobbelt 
forstand farvel til årets dimittender og skolen. Det foregik i Domkirken 
med elever og en enkelt helgeninde som lydhørt publikum.

hage, at det ofte var svært at komme vide
re med gode ideer og konstruktive forslag. 
Men man ved jo, hvad man har ... - hør
te man sige i baggrunden! Og vi andre 
mumlede opgivende: demokrati i praksis 
er en besværlig sag! - Karen og Jacob, 
Morten og Kristina trænger sig på for mit 
indre blik, ja, de er slet ikke til at komme 
fri af, når jeg i mine tanker prøver at kom
me lidt i dybden med dette her.

1 naturlig fortsættelse af min forlængst 
påbegyndte gennemgang af positivlisten 
for årgang 96 kan jeg fra mit lønkammer - 
også kaldet rektorkontoret - melde, at den 
elev, jeg havde grund til at tale alvorligt og 
i enrum med, stort set altid havde en vel
udviklet evne til ræsonnabelt at tale sin 
egen sag, selv om jeg som oftest havde 
hele det store og nærmest ufejlbarlige, 
bureaukratiske apparat bag mig. Der kun
ne lejlighedsvis også stilles krav, som kun
ne overraske, men som det var nødvendigt 
at tage meget alvorligt med henblik på en 
mulig justering af udgangspositionen. Jo, 
sagligheden havde, synes jeg, ganske gode 
muligheder i den dialog, som gang på 
gang måtte til for at komme videre. Jeg har 
således mere end én gang måttet tilbage
kalde et brev som følge af, at en elev som 
midlertidig modpart anlagde en betragt
ning, jeg følte mig forpligtet til at tage til 
efterretning.

Mit kendskab til jer bunder i mange for
skelligartede kontakter! Jeg havde - nær 
sagt fra morgen til aften, ugen igennem, 
det meste af året eller helt præcist udtrykt 
i de ministerielt foreskrevne 3 gange 199

26 Fra rektor- og prædikestol: saglighed er vejen til salighed.



dage - glæden ved at være i tæt kontakt 
med de fleste af jer.

Jeg mener da også at kende jer så godt, 
at jeg tør sige om jer, at I som unge men
nesker stående midt i et afsnit af jeres liv, 
som måske bliver det vigtigste af alle, kla
rer jer godt trods mange odds imod. Sam
fundet stiller - således som tingene nu 
engang har udviklet sig - store krav til 
familierne og dermed til børnene; store 
krav til grundskolerne, som skal kunne det 
hele; store krav til os alle som modtagere 
af data af en karakter og i et omfang, som 
ingen havde forestillet sig for blot få år 
siden. I har skullet være med til at bære 
byrderne derhjemme, I har skullet sørge 
for at få lært noget, I har skullet placere jer 
meningsfuldt i informationssamfundet. 
Samtidig har I skullet bevare overblikket 
og samle jer om et forløb frem mod et 
mål, som I ikke engang rigtigt kunne tage 
bestik af, fordi forudsætninger, forventnin
ger og krav ofte var uforenelige størrelser. 
Jeg tænker bl.a. på de skiftende adgangs
krav til især de videregående uddannelser. 
Man kan såmænd godt fokusere her og 
fastslå, at I stod distancen!

Hertil kommer så, at I - i hvert fald man
ge af jer - udtrykker en inspirerende fri
gjorthed. Ikke i alle sammenhænge, f.eks. 
ikke i forhold til det politiske - og jeg tæn
ker her på det Christiansborg-politiske, 
som slet ikke synes at have jeres interesse. 
Jo, jeg har da mødt et par stykker - og de 
var ikke biologer - som frivilligt lod mig 
vide, at de skam betjente sig af den danske 
dagbladsflora hver eneste dag. Nej, den 

inspirerende og overraskende frigjorthed 
ligger - bredt sagt - på det musiske og 
frem for alt på det musikalske område. Her 
boltrer I jer og stiller jer til skue, så det er 
en fryd - og noget tilsvarende kunne man 
sige om jeres lyst til at opdage verden. I er 
simpelthen med til at gøre den - altså ver
den - endnu mindre, end den var i forve
jen.

Venlige, hjælpsomme og loyale, som I 
også er, skal I nu slippe for, at jeg fremtu
rer i denne lobhudling af jer, som selvføl
gelig kan opfattes som værende i modsæt
ning til påbud, karakterbladsbemærknin
ger, tilrettevisninger, påtaler og så meget 
andet negativt fra den grå dagligdag. Hel
hedsbilledet er nu bragt i stabil balance, 
og jeg er glad for at have haft lejlighed til 
at pege på sider af det, I repræsenterer, og 
som har glædet mig meget og gjort livet så 
meget lettere gennem de tre år, vi har haft 
med hinanden at gøre.

Jeg har naturligvis udtrykt mig generelt, 
men så meget sikrere er jeg så også på, at I 
på godt og ondt er et typisk udtryk for 
den ungdomskultur, der tales så meget om 
lige nu.

Kommet så vidt, er det mig en glæde 
som skolens rektor at ønske jer alle hjerte
ligt tillykke med vel overstået eksamen, og 
jeg dimitterer jer herved højtideligt som 
studenter fra Aarhus Katedralskole årgang 
1996. Endnu en årgang at føje til de mange 
foregående.

Henning Spure Nielsen

Lobhudning af en årgang af venlige, hjælpsomme og loyale elever. 27



Sfacteatvi 1996
Sa

Malene Lee Andersen 
Marianne Feld Bak 
Julie Bundgaard
Mette Marie Mohr Christensen 
Nanna Felsager
Aimee Christina Hansen 
Charlotte Bækgaard Jensen 
Thomas Grønfeldt Jensen 
Caroline Zoffmann Jessen 
Jane Lægaard
Katrine Vanggaard Madsen 
Kasper Daugaard Poulsen 
Marie Kousgaard Poulsen 
Christine Bach Rasmussen 
Kamma Rasmussen 
Line Rau Møller Sørensen 
Aleksandra Trzebuchowska 
Louise Vagner
Charlotte Thornvig Nielsen

st
Marc-George Andersen 
Karen Margrethe Aunsholt 
Sara Bernth-Andersen
Anne Brokjær 
Lotte Busk 
Line Damborg 
Runa Keller Enevoldsen 
Signe Espensen 
Charlotte Frost-Larsen 
Amalie Ørum Hansen 
Lene Aarup Hansen 
Emilia Paulina Hofman
Anne Elkjær Jeremiassen 
Søren Bæk Lauridsen 
Thomas Torp Lorenzen 
Gitte Møller
Tine Maagaard Nielsen
Rikke Bechmann Prip Petersen 
Palle Hyldgård Poulsen 
Georg Rasmussen
Nick Alexander Rasmussen 
Tanja Rasmussen

Marianne Torpet 
Stine Jacoby Veland 
Helene Ørnbøl

Sc
Line Dybdahl Andersen 
Andreas Kallmeyer Bloch 
Anders Brock-Faber
Peter Byriel
Janni Visti Christensen 
Anne Marie Corlin 
Tine Tønner Hansen 
Tina Bech Henningsen 
Cecilie Lang Hermansen 
Britta Guldmann Meier Jensen 
Casper Jørn Jensen 
Tina Fabech Jensen 
Trine Susanne Johansen 
Nadine Gunni Jørgensen 
Søren Lund Knudsen 
Stine Vestskov Larsen
Johan Dahl Mølby 
Stine Olsen
Tinna Chantal Paillaugue 
Pedersen
Signe Mea Poulsen 
Tine Schütt
Marie Kobberøe Søgaard 
Diana Sand Vallespir 
Pernille Wieland
Christine Hjort Bjerre

Sd
Mette Roer Andersen
Anne-Louise Madvig Bligaard 
Pia Klitgaard Clemmensen 
Sandie Cully
Simon Borum Djursboe 
Anne Kjærgaard Eskesen
Maria Hansen
Claus Peter Hastrup

Ann Hove
Birgitte Malling Kristensen 
Josefine Marie Michail 
Helle Rosengaard Nielsen 
Jesper Markvard Olsen 
Mette Rud Pedersen 
Casper Volander Rasmussen 
Janne Reeckmann 
Peter Skau-Andersen
Sidse Lillebæk Veje
Sophie Buchhave Villemoes 
Sophie Warming

Sa
Rasmus Aaen
Jannie Albæk
Kaya Cetin
Christian Danvad Damsgaard
Theis Peter Hansen 
Henry Jensen 
Dinah Sherzad Khatir 
Anne Kock
Anders Heeland Madsen 
Søren Roested Madsen 
Phuong Dinh Nguyen 
Marie Bank Nielsen 
Marianne Olesen
Thomas Gønge Pedersen 
Winnie Lund Rasmussen 
Charlotte Sattrup 
Jesper Slemming
Stine Gørup Slotsbo-Nielsen 
Martin Thomsen
Ane Helene Thorhauge

Sm
Carsten Berggreen Anker 
Thomas Christensen 
Peter Mørkeberg Hinsby 
Peder Holm-Pedersen 
Lisbeth Lundgaard Jensen

Skolen dimitterede I 1996: 90 sproglige og 109 matematiske studenter.28



Jacob Bundsgaard Johansen 
Søren Wolder Knudsen 
Anders Sølling Kristensen 
Pernille Laier Larsen 
Grzegorz Marcin Pedersen 
Pia Løvengren Ravn 
Mads Orehøj Sørensen 
Tea Trillingsgaard 
Lars Vester

3%
Golnosh Bahrami 
Søren Brandsborg 
Lea Brandt
Maj-Britt Bøtteher
Karen Christensen-Dalsgaard
Søren Dixen
Anna-Camilla Ellemann 
Mads Fjord-Larsen 
Kresten Skytte Hagen 
Malene Halliday 
Lone Hansen
Stig Moltke Hansen
Thomas Cosmus Hansen
Anette Hejnfelt
Ole Jessen
Karina Hjortshøj Kjeldsen 
Sine Marie Kjærholm
Peter Dyreborg Moslund 
Tilde Nygaard 
Martin Seier Pedersen 
Simon Glerup Pedersen 
Katrine Dalgaard Rasmussen 
Mick Schon Rasmussen 
Valerie Soulam 
Christina Svensson 
Jonas Joakim Sørensen

Bjørn Leander Dreyer 
Lars Holmboe
Glenn Huniche
Tore Klitgaard Jakobsen 
Jan Jonsson
Drude Katrine Jørgensen 
Anne-Mette Kloster
David Christian Kraft 
Anne I lytting Kristensen 
Rasmus Johannes Lund 
Farhad Patrick Mozaffari 
Martin Skovsgaard Nielsen 
Rasmus Emil Opstrup 
Line Troels Møller Pedersen 
Thomas Harkjær Petersen 
Camilla Rask
Mette Rasmussen 
Thomas Rathlev 
Randi Skjøtt
I lenriette Birgitte Stefansen

Sy
Kenneth Bøjler Andersen
Lars Krogh Haahr Andersen
Mads Dybdal Andersen 
Nina Ank
Mads-Ole Bak

3?
Rasmus Ahrenkilde 
Marianne Kruse Baun 
Lars Møller Christensen 
Susanne Vering Dalsager 
Søren Dalsgaard 
Charlotte Hald
Thomas Wiberg Hald 
Henriette Hansen
Jannich Perch Jensen 
Thor Knak Jensen 
Thomas FI. Kristensen
Jakob Lynggaard
Anders Tranholm Madsen 
Carsten Ege Møller 
Jakob Fryd Nørgaard 
Torben Pedersen 
Line Louise Revsbæk 
Stine Boysen Schmidt 
Elke Skytte 
Henrik Sander Stær 
Inge-Marie V. Søndergaard 
Anne BirkefeldtTimmann 
Lasse Tørslev
Rune Lykke Øgendahl

Der blæste en kold vind i skolegården, så dimissionen måtte flyttes til Domkirken.
29



- Dimittendtale af Jesper Olsen, 3.d

I de dybe kældre under Aarhus Katedral
skole lever minderne, de gode og de onde, 
deres eget liv. Vidste man ikke bedre, kun
ne man tro, at denne kælder var en kælder 
som så mange andre.

Men her i dybet, gemt for dagens lys, 
lever århundreders historie. Her gentages 
hvert eneste skridt taget - hver eneste tan
ke tænkt på Aarhus Katedralskole gennem 
800 år.

Blandt PVC-indkapslede vandrør, som 
forlængst har glemt deres oprindelige for
mål - og omkranset af blegfede rotter, der 
efter udelukkende at have levet af åndelig 
føde nu diskuterer Nietzsche og sætter 
spørgsmålstegn ved konklusionen på Dar
wins evolutionsteorier.

Helt hernede finder man, hvis man ser 
godt efter, navnkundige N.F.S. Grundtvig i 
færd med at nedgrifle endnu en besk kom
mentar til livet på Den Sorte Skole. Kunne 
Grundtvig dog bare have smugkigget ind i

Jesper Olsen, der var 
en af hovedmændene 
bag den berømmede 

film “Den sorte skole”, 
prøvede i sin 

dimittendtale på Lars 
von Triersk vis at 

indfange stemningen 
på “skolen under 

jorden”.

“I en kælder sort som kul” - trives Romers lysets tøven og Grundtvigs sorte skole.30



1990’ernes udgave af selvsamme latinsko
le, ville han nok have været tvunget til at 
trække sine beskyldninger tilbage.

Han ville - specielt i denne velsignede 
eksamenstid - have set blomsten af Dan
marks ungdom springe ud i fuldt flor - og 
for enkeltes vedkommende i fuldt pen
sum!

Han ville have set, hvordan Katedralens 
ry som snobbernes højborg er falmet i de 
nye tiders forårssol, så der i dag kun findes 
én radikal opdeling: den mellem matema
tikerne og de sproglige, skønt denne barri
ere til tider kan være svær nok at forcere. 
Men lige netop på en dag som denne kan 
betegnelsen Den Sorte Skole vel næppe 
have sin berettigelse.

Tilbage i kælderen har vi nu bevæget os 
ud i et så fjernt hjørne, at selv Willy pedels 
ellers imponerende nøglesæt ikke rækker. 
Hans elskede mobiltelefon ville nok heller 
ikke have en chance under så vanskelige 
dækningsforhold.

Helt hernede møder vi en anden af sko
lens grand-old-men: Ole Rømer. Han sidder 
såmænd og sysler med en forsættelse til 
“Lysets tøven - part II”, hvis han da ikke 
bliver forstyrret afVaagholts utallige eks
plosive kemiforsøg, der fra tid til anden 
sætter skolen i undtagelsestilstand.

Ikke langt fra Rømer sidder Ole Worm 
og skriver på velkomstalen til det nye 
medlem Henning Spure, der efter det fore
stående rektorale vagtskifte nu skal til at 
nyde sit katedrale otium blandt lidelses
eller nydelsesfæller.

Snart skal også vi, efter veludstået 

prøvetid, tilslutte os dette underjordiske 
fællesskab af katedrale koryfæer, der kend
te som ukendte til stadighed præger livet 
på skolen.

Om et par timer mangler der 198 elever 
på Aarhus Katedralskole. Men ude i kroge
ne, nede i kældrene lever skyggerne af 
århundrernes elever og lærere - og snart 
også studenterne fra årgang 1996.

Med disse ord ønsker jeg os alle hjerteligt 
tillykke med den nyvundne status! På talerstolen i 

Domkirken ligner 
Jesper Olsen mere en 
lysets engel end en af 

mørkets magter.

Det gælder om at springe ud: i fuldt flor eller i fuldt pensum! 31



- På strejftog i universet

Castor-Pollux- 
templets elegante, 
korinthiske søjler var 
et værdigt velkommen 
til de lyshårede 
vikinger.

„Og med kursen mod Merkurs golde over
flade begiver vi os ud på et nyt...“. Ordene 
hænger stadig i luften da vi, en gruppe vin
terblege skolebørn, jublende forlader loka
let. Bag os efterlades kun den stakkels 
lærer, der beklageligt må konstatere, at 
hans elevers tanker befinder sig i astrono
misk afstand fra teoretiske satellitfotos af 
vor Jords katastrofale fremtid. Co2-udslip 
og freonsuppe kunne næppe ligge en fjer
nere på sinde denne grådisede fredag i 
marts, hvor trekvart års hårdt slid som 
semisut skal belønnes med det foreståen
de „tværfaglige samarbejde mellem histo
rie, dansk og engelsk“ - eller mere appe
titligt: den længe ventede studietur.

Trods den ildevarslende betegnelse fol
den kommende uges udfoldelser, er der 
ingen, der tænker synderlig meget på det 
formelle formål med turen. Billedet af en 
beskeden gruppe vinkende forældre og 
kærester forsvinder bag Viking Bøfhus’ 
røde mure. Tankerne er allerede der, hvor 
bussen 26 timer senere ruller ind - „Via 
Palermo, 36, Roma Italia.“ Oh antik!

Impressionisme for øje og fod
De italienske himmelstrøg skuffer ikke. 
Piazza Venezias smilende „gebis“ byder os 
velkommen til byen, som alle veje som 
bekendt fører til. Ordsproget, der i langt 
højere grad giver mening, når man har 
erfaret, hvorledes 90’ernes romer er sine 

luksusvante forfædre ganske tro, og kun i 
absolut nødstilfælde færdes til fods.

Fødderne tager vi derimod i brug, da 
morgentimerne oprinder alt for tidligt, og 
de søvnige rester fra nattens møde med 
lokalbefolkningen brutalt kastes ud i et 
program, der gør Marselisløb og 1900-sta- 
fetten til skamme. Peterskirken står som 
søndagens første mål. Nakken må helt til
bage for at man kan beskue dette impo
sante kristne kultsted. Svimlende synes 
gulvet næsten at gynge, når blikket, trods 
blitzen fra de ualmindeligt veludrustede 
japanske fotografiapparater, rettes mod 
kuplen. Bælgøjet - men klippefast i tro og 
latinsk morfologi - kan man således bevid
ne de velvalgte ord, hvormed Gud sort på 
hvidt overdrager himmerigets nøgler til 
den hellige Peter: „ Tu es Petrus - et super 
hanepetram .... “

At stå på Peterspladsen badet i solskin 
og se den katolske kirkes øverste lærer 
vinke til sine opmærksomme elever kan 
være svært at „fordøje“ på den korte tid, 
en studietur forståeligt nok kan tilbyde. 
Beklageligt erfares det kort tid efter, at det 
italienske køkken i gaderne omkring den 
hellige stat i bogstaveligste forstand lever 
op til samme oplevelse. Svær fordøjelse... 
men denne gang ingen fornøjelse!

Men oplevelserne skorter det ikke på, ej 
heller denne tidlige solbeskinnede formid
dag hvor vi, med en medfølende tanke til 
staklerne derhjemme, træder ind på det 
vældige forum - som Cæsar i sin tid gjorde
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Ruiner og kulturrester 
kræver god kondition! 
Her holder 2. b en 
tiltrængt siesta mellem 
Peterskirken og 
Engelsborg. - Det var 
marts, og hjemme ville 
temperaturen have 
givet varmeferie!

det. Historiens velkendte vingesus går hel
ler ikke os forbi, her mellem himmelhøje 
søjler og marmorbelagte murbrokker, der 
alt sammen vidner om et fantastisk riges 
storhed og forfald.

I fantasien ses næsten de jomfruelige 
vestalinder betræde den grønne Palatiner- 
høj - hvor en gruppe vestfynske gymna
sieelever, ligesom vor egen klasse og 
bemærkelsesværdigt mange andre dansk
talende skikkelser, henslængt skyller kej
sertorve og katolicisme ned med cola og 
Kinder-æg.

Kækt fortsætter vandringen. Cirkus 
Maximus betager, og „Sandhedens mund“ 
vrister frygtsomme smil frem på læben, 
inden hånden atter er fri af det dystre gab. 
Gladiatorernes blodige kampe på Colos
seum får de allerede ømme lemmer til at 
smerte, - og Caracallas-termernes volumi

nøse dimensioner leder de beskæmmede 
tanker hen på brusekabinen derhjemme.

Ude godt - hjemme bedst?
Termeanlæg og badekultur er ikke de 
mest påtrængende associationer, da denne 
gruppe rejsende - 24 timers „sovebus“- 
kørsel senere - grådigt kaster D-mark i 
grams hos Otto Duborg. Således sikres at 
mødre, fædre og kærester, der igen troligt 
venter på Bispetorv, ikke fatter mistanke 
om, at de mange lire hurtigt forsvandt 
uden tanke for de kære derhjemme.

I havn og i favn kommer vi så - de lys
hårede vikinger - fra vores strejftog i 
åndelige og gastronomiske himmelhøjder, 
mellem pizzaer og piazzaer i et fortidigt 
univers.

Kathrine Storm 2. b

Et forår, der ikke blev forsømt: Et åndeligt hedeselskab vegeterer. 33



Frits Pedersen har interviewet skolens far
verige gæstelærer Thierry de Marneffe, 
som nu rejser tilbage til Belgien efter otte 
måneder i Danmark. Vi har bevidst valgt at 
bevare den charmerende sprogtone, som 
er så karakteristisk for Thierry, der på 
imponerende vis lærte sig dansk på kun få 
måneder.

- Hvorfor valgte du at komme til Dan
mark?
Jeg kendte allerede Danmark, men kun 
som turist: jeg havde været nogle gange i 
København. Men jeg havde lyst til at lære 
det bedre at kende, og især at lære spro
get, som jeg synes er meget smukt. Jeg må 
indrømme, at jeg i begyndelsen ikke kun 
var interesseret i det danske sprog og den 
danske kultur, men generelt i den ger- 
mansk-nordiske, altså såvel i den svenske, 
den norske osv. som i den danske.

Det, som blev afgørende for min særlige 
interesse for Danmark, var, at det på mit 
universitet kun var muligt at vælge dansk, 
hvis man ville lære et nordisk sprog. Da 
jeg efter min uddannelse opdagede 
SOCRATES-programmet, valgte jeg altså 
ganske naturligt Danmark.

Efter otte måneder i Danmark må jeg 
sige, at jeg er glad for, at det netop blev 
dette sprog og denne kultur, som jeg skul
le stifte bekendtskab med. Først var det 
altså lidt et tilfælde, men nu ville jeg under 
alle omsændigheder træffe det samme 
valg. Ligheden mellem alle borgere, om de 

nu er rektor i et gymnasium - for eksem
pel ... - eller ganske almindelig lærer, tradi
tionen for demokrati, for diskussion - selv
om den nogle gange fordrejes og misbru
ges ligesom gennemsnitsdanskerens 
afslappede personlighed, virker meget til
trækkende på mig.
- Hvorfor valgte du at blive lærer?
I begyndelsen var det ikke et livsprojekt, 
nej; det var snarere en af de forskellige 
professionsmuligheder, som en, der har 
studeret „germansk sprog og litteratur“ i 
Belgien, ser for sig. Det er først i det øje
blik, hvor jeg stod foran en klasse og skul
le skabe en kontakt mellem klassen og 
mig selv, lære eleverne noget osv, at jeg 
opdagede, at det var noget, som jeg godt 
kunne lide.

Man siger på fransk, at „appetitten kom
mer mens man spiser“, og jeg tror, at det 
lige præcis er det, der skete for mig. Des
uden tror man ofte, at man skal være i rig
tig god form for at kunne undervise. Jeg 
tror faktisk, at det nogle gange er det mod
satte, der sker: jeg synes, at det at undervi
se giver noget, også til ens personlighed. 
- Hvad siger du til forholdet mellem 
lærer og elev?
Selvfølgelig er forholdet mellem lærer og 
elev helt anderledes i Danmark end i Bel
gien. Et godt billede på dette forhold er, at 
vi her i Danmark er dus med hinanden. 
Det er altså ikke muligt i Danmark at base
re den gensidige respekt, som er nødven
dig for en effektiv undervisning, på den 

SOCRATES var springbrættet til Danmark34



formelle „autoritet“, som dukker op med 
det belgiske „De“. Danske elever kræver, 
at man skal være en god pædagog, og der
for tror jeg, at Danmark i den henseende 
er en meget god praktisk skole for en ung 
lærer i fremmedsprog.

Det, jeg lige har sagt, er lidt firkantet; 
selvom vi i Belgien bruger „De“ i tiltale, 
kan det også ske, at eleverne derhjemme 
føler sig tæt på en lærer på nøjagtig sam
me måde som i Danmark. Men det sker 
kun sjældent.
- Er der rent pædagogisk store forskelle 
på Danmark og Belgien?
Den pædagogik, som man lærer i Belgien, 
ligner den, man tilsyneladende lærer i 
Danmark. Hvordan denne pædagogik 
anvendes i praksis afhænger af det enkelte 
individ, af øjeblikket på dagen eller i ugen, 
hvor man skal undervise.

På denne måde er der ikke så mange 
forskelle mellem Belgien og Danmark, 
undtagen den at eleverne her i Danmark 
meget nemmere og mere spontant giver 
deres mening til kende om den måde, tin
gene skal foregå på, end i Belgien. Elever
ne har her mere at skulle have sagt end 
derhjemme.
- Hvordan bar du generelt oplevet det at 
være udlænding i Danmark?
Som udlænding i Danmark måtte jeg selv
følgelig gå en hel række bureaukratiske, 
langsomme trin igennem, men jeg tror 
ikke, at det er nemmere at være udlæn
ding i Belgien! Da det allerede er svært, 
når man kommer fra et EU-land, tør jeg 
ikke forestille mig, hvordan det er at være

for eksempel afrikaner. Men når man 
endelig har fået sit „CPR-nummer“, er alle 
døre åbne, og det er praktisk.
- Du har været meget sy nlig her på sko
len også uden for undervisningen og lig
ner til forveksling en glad ung mand!
Mit ophold på Katedralskolen har været 
meget spændende, og jeg tror, at det er 
umuligt at citere alle elementer, som har 
gjort mit ophold til så god en oplevelse. 
Jeg kan i hvert fald sige, at alle kolleger og 
elever har været meget flinke imod mig, 
og det lige fra begyndelsen.

Fredagscaféerne, musicalen, dronninge- 
ballet er kun få eksempler på alle de 
muligheder, som tilbydes en kommende 
lærer, der ønsker at være sammen med ele
verne i anderledes omgivelser end klas
sens fire vægge. Jeg er glad for, at der har 
været disse meget smukke, til tider lidt for 
korte øjeblikke, hvor jeg har haft mulig
hed for at deltage lidt mere i skolens liv.

Pedersen, Heerup og de Marneffe - eller Frits, Henry og Thierry.

Under lindetræet og 
med Henry Heerups 

oversete stenskulptur 
som centrum hygger 

intervieweren (t.v.) sig 
med sit offer.
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Torben Retbøll 
præsiderer i 
skolegården med sin

I efteråret 1996 fik Aarhus 
Katedralskole besøg fra 
Sydafrika. Darryl Rehman, 
der underviser i historie og 
idræt på Bechet Secondary 
School i den sydafrikanske 
havneby Durban, var gæste
lærer på skolen fra 29. 
november til 12. december 
1996.
Darryls besøg i Århus var 

anden og sidste del af et 
udvekslingsprogram arran
geret af Det Danske Kultur
institut i København. Kul
turinstituttet kalder det 
job-swop.
Første del af dette pro

gram fandt sted fra 21. oktober til 1. 
november 1996, hvor jeg var gæstelærer 

afrikanske skoletrøje. på Bechet i Durban. Mit ophold i Sydafrika 
Våbenskjoldet er 
måske ikke Børups 
ferie, ris og greb, - 
men “Bechet 40 
years” (1955-95) er 
trods alt et klædeligt 
udtryk for en stolthed 
over for historien og 
traditionen.

varede fire uger i alt. De første to var jeg i 
Durban. De næste to besøgte jeg andre 
dele af landet. Rejsen gik til Cape Town, 
Kimberley, Pretoria, Sun City og Pilanes- 
berg National Park.

Formålet med job-swop er dobbelt: For 
det første skal man se, hvordan uddannel
sessystemet i et andet land fungerer. For 
det andet skal man selv prøve at arbejde 
på den fremmede institution. I praksis 
betyder det, at man fortæller om sit eget 
land: politiske, økonomiske og sociale for
hold, herunder uddannelsessystemet i 
ens eget land.

Under sit ophold i Århus nåede Darryl 
at møde mange klasser på skolen, både 1., 
2. og 3.g i historie, engelsk og idræt.Tilsva- 
rende nåede jeg at møde mange klasser 
under mit ophold i Durban. Jeg viste en 
film om Danmark, The Danish Symphony, 
der er produceret af Den Danske Bank, og 
en film om skolen, Aarhus Katedralskole 
800 år, 1195-1995, som jeg lavede i for
bindelse med skolens jubilæum, og som 
nu findes i en engelsk version. Desuden 
fortalte jeg om Danmark og om Den Euro
pæiske Union.

„Differentieret“ undervisning!
Der er naturligvis stor forskel på skolesy
stemet i Danmark og Sydafrika. Under 
apartheid (1948-94) havde de hvide skoler 
en relativt høj standard, mens de sorte 
skoler havde en relativt ringe standard. 
Skoler for indere og farvede var placeret 
et sted imellem disse yderpunkter.

Under apartheid var Bechet udelukken
de for farvede. Nu er der også en del sorte 
elever og et par indere. Men der er stadig 
ingen hvide. Skolen har fem årgange, den 
yngste klasse er Standard Six, der svarer til 
8. klasse i Danmark, den ældste Standard 
Ten, der svarer til 3 g i Danmark.

For tiden har Bechet mere end 800 ele
ver og 34 lærere. Til sammenligning har 
Katedralskolen omkring 700 elever og 
godt 70 lærere. Bechet har ikke nær så 
mange faciliteter, som vi har her, f.eks. 
med hensyn til fotokopiering, videomaski
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ner og EDB-udstyr. Men der hersker en 
god stemning på Bechet. Man arbejder 
godt med tle ressotircer, man har.

At tage på job-swop giver mange forde
le: For det første privat indkvartering. Fol
det andet en lokal guide, der er parat til at 
vise en rundt på stedet. Endelig en mulig
hed for at se en arbejdsplads indefra. Det 
er en enestående lejlighed til at opleve et 
fremmed land. Man ser og forstår meget 
mere, end hvis man rejser som almindelig 
turist.

Vi kan ikke lave studierejser med vores 
elever til Sydafrika, selv om det kunne 
være meget interessant. Rejsen er både for 
lang og for dyr. Det næstbedste er at lave 
et job-swop for en lærer. Mange elever i 
Durban har nu hørt om Danmark fra en 
dansker. Tilsvarende har mange elever i 
Århus hørt om Sydafrika fra en sydafrika
ner. Jeg håber at kunne bevare kontakten 
med Bechet Secondary School i Durban.

Torben Retbøll

PS. Jeg har lavet en videofilm om min rejse. Den 
hedder Scener fra Sydafrika og varer 66 min. Jeg 
har også skrevet en beretning på foreløbig 12 kapit
ler om min rejse. Nogle lærere og elever på skolen 
har allerede set filmen og fået en kopi af min beret
ning. Hvis andre er interesserede, kan de henvende 
sig til mig.

^0‘SS'WO'P C
Fra den 23- januar til den 7. februar 1997 
var jeg på besøg på skolen C.O. Foron i 
Thönex, 15 km. øst for Genéve. Skolen 
havde ca. samme antal elever og lærere 
som vores skole, men eleverne var yngre.

Niveauet svarede til det danske systems 
7-, 8., 9. klasse; dog var de opdelt i klasser 
med moderne sprog, med klassiske sprog, 
med naturvidenskabelige fag og endelig 
praktiske fag. Elever i sidstnævnte gruppe 
kom næppe i det efterfølgende 4-årige 
gymnasium, sagde man mig.

Selve skolebygningen var en stor grå 
kasse. Udstyrsmæssigt manglede den 
sådan set ikke noget. Der var både compu
tere til elever og lærere, sproglaboratori
um, bibliotek, lyse store klasselokaler, en 
lille festsal osv. Men det var ikke noget 
charmerende sted. Der stod en kaffema
skine til alle skolens lærere i lærerværel
sets rygeafdeling, som var 3 gange så stor 
som ikke-rygeafdelingen. Elevernes skabe 
i gangene var ret så hurtigt blevet rampo
nerede, og jeg fik indtryk af, at det kunne 
være vanskeligt at styre eleverne på sko
len. Mange problemer blev tillagt den sto
re andel af fremmede, for i mange klasser 
var op til 2/3 af fremmed herkomst.

Min schweiziske kollega Christine Pit- 
tet havde fransk og engelsk som fag, - jeg 
selv tysk og spansk. Flensigten var, at jeg 
skulle gå ind i skolens tysktimer og obser
vere og arbejde sammen med Christines 
tyskkolleger. Alle elever skal have tysk fra 
4. klasse; men det bryder størsteparten sig

Job-swop: et fagligt-pædagogisk sidespring?

Inga Basten.
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ikke om. - Skolen havde ikke spansk, det 
kommer først i gymnasiet ligesom her. Det 
blev ikke til så meget samarbejde. Tysk
kollegerne var vældig søde over for mig, 
men ingen ville lade mig prøve kræfter 
med en klasse på egen hånd.

Dette indtryk forstærkedes ved den 
måde, skoleinspektøren registrerede mig 
på. Min kontakt til ham kom hovedsageligt 
til at bestå af to håndtryk: ét efter at have 
ventet et par dage på at få lejlighed til at 
hilse på ham, og ét da jeg tog hjem. I 
øvrigt var der ingen på skolen, der interes
serede sig for, hvem jeg var. I middagspau
sen tog alle hjem, så der heller ikke var 
nogen kontaktmulighed der.

Heldigvis havde Christine sørget for, at 

jeg kom til at besøge skoler med elever i 
gymnasiealderen. Ud over et almindeligt 
gymnasium var jeg på et handelsgymnasi
um og på en skoleform, der blev kaldt 
„generel kulturel uddannelse“. Der gik de 
unge, som ikke kom de to andre steder. 
Nogle mente, at det var ren og skær opbe
varing. Det var interessant at se den store 
betydning, det skriftlige arbejde har hele 
vejen igennem i landets skolesystem - i 
alle de fag jeg så. Følgen bliver så også, at 
lærerens hjemmeforberedelse til timerne i 
udstrakt grad bliver opgavekorrigering.

Udfordringer og fordomme
En anden betydningsfuld faktor for mit 
ophold var, at man snakkede fransk i den 

Af og til brokker vi os 
over Katedralskolens 

arkitektur og 
parkeringsfaciliteter, 
men når man ser på 

Inga Bastens 
midlertidige 

arbejdsplads i 
Schweiz, “CO. DU 
FORON”, kan man 

godt glædes over, at 
tidligere tiders 

arkitekter ikke havde 
samme hang til biler 

og beton!
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kanton, hvor jeg var. Jeg havde oprindeligt 
satset på at komme til en tysksproget kan
ton, men regnede med at det nok skulle 
gå, da jeg kan lidt fransk fra min ungdom. 
Jeg må sige, at jeg har fået genopfrisket 
mit fransk under dette job-swop. Christine 
var gift med en franskmand, som kun talte 
fransk, sproget i skolen var fransk, og uden 
mit fransk havde jeg næppe klaret mig i 
Genéves bussystem, som jeg blev kastet 
ud i fra første færd. Endelig blev jeg kastet 
ud i at „underholde“ om Danmark i fem 
lektioner på fransk!

Under opholdet i Schweiz havde jeg 
mange spændende diskussioner med 
mine værtsfolk. Det, som gjorde mest ind
tryk på mig, var de fransksprogede 
schweizeres negative holdning til de tysk
sprogede. Der var utroligt mange fordom
me imellem de to grupper. De tysksproge
de blev f. eks. kaldt „die Neinsager“ af de 
fransksprogede, mens de tysksprogde selv 
mente, at de var ordentlige og arbejdsom
me, hvorimod de fransksprogede var dov
ne og sløve og altså egentlig selv skyld i 
den voksende arbejdsløshed i deres del af 
landet.

Somme tider syntes jeg næsten det 
grænsede til misundelse imellem de to 
grupper, og jeg havde svært ved at forstå, 
hvordan Schweiz kunne være én nation. 
Selv havde schweizerne det svært med 
deres forhold til EU.

Genvisit i Århus
I marts var Christine så to uger i Danmark. 
Jeg havde arrangeret to besøg på forskelli

ge folkeskoler i hendes fag, men hun var 
hovedsagelig på vores skole. Jeg må i den 
forbindelse sige, at jeg er stolt af mine kol
leger og min skole. Jeg er sikker på, at 
Christine er taget tilbage til Schweiz med 
det bedste indtryk af Danmark.

Hun blev modtaget hjerteligt af fransk
og engelskkollegerne, som snakkede med 
hende og inddrog hende i det, som foregik 
i klassen og i øvrigt på skolen. Heldigt var 
det også, at skolens musical løb af stabe
len, da hun var her. Hun blev modtaget rig
tig godt af skolens rektor, både da hun 
kom og tog af sted, og hun blev præsente
ret for hele skolen ved en tirsdagsinforma
tion. En lille ting måske, men dog en 
gestus var det, at hun kunne spise frokost 
på skolens regning - ikke mindst når jeg 
tænker på den schweiziske kaffemaskine!

Ofte så jeg kolleger komme hen og tale 
med hende i pauserne, uden at de havde 
noget specielt med hende at gøre, - bare 
god dansk venlighed og åbenhed! Privat 
havde jeg arrangeret noget for hende 
næsten hver dag, som måtte interessere 
hende, og hun var inviteret til flere for
skellige danske hjem for at lære os at ken
de.

Jeg prøvede - forsigtigt - at snakke med 
hende om forventningerne til opholdet i 
et andet land. Jeg kunne ikke få mig selv til 
at fortælle om min beherskede begejstring 
- og jeg prøver jo nok alligevel et job- 
swop en anden gang!

Inga Basten

Søren Kierkegaard: “Forventningens glæde er altid den største!”?
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"Mat.
Aarhus Katedralskole blev i år det eneste 
gymnasium i Århus Amt, hvor der som led 
i et forsøg blev oprettet en naturvidenska
belig klasse på 28 elever.

Hvad er det første, der falder en ind, når 
ordet eller begrebet naturvidenskab bliver 
nævnt? “Gaaab!”, tænker de fleste og 
tilføjer let nedladende:“drengerøve, super
nørder, der går i coma over Einsteins teori
er og kryptiske beviser for indviklede 
matematiske ligninger.” Kort sagt: skråt op 
i hypotenusen!

•- “l O A OI
I IJM ti l!_

Primært: at fremme elevernes interesse for 
videreuddannelse inden for de naturvi
denskablige fag. Sekundært: at søge sand
heden om, hvorvidt den pågældende klas
se består af disse nørder og drengerøve.

!-!dooociti i o
I 11 I I IIX I I I IS

8 piger, 20 drenge, 2 samarbejdsvillige 
virksomheder og en flok engagerede lære-

At virkeligheden imidlertid ikke svarer re. 
til fordommene skulle følgende upræten-

Skolen beskyldes ofte 
for at være et 

“beskyttet værksted", 
og vi tror stadig på, at 
der findes et liv uden 

formurene. Her har 
Morten og Jarl, 1.x, 
fået kærligheden at 

fole på Århus Olie 
A/S.

En varm fusion: Århus Olie A/S - TeleDanmark og Aarhus Katedralskole.40
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I l.g laver klassen stort set det samme 
som enhver anden matematisk 1 .g klasse, 
bortset fra en øget mængde forsøg i fysik 
og kemi samt en uges praktik. I 2.g er valg
blokken fyldt op med kemi, og derudover 
får klassen en bonus i form af en ekstra 
fysiktime. Matematik samt kemi og/eller 
fysik på højniveau er et uomgængeligt 
krav i 3 g.

Eleverne deles op i tre hold, hvor de væl
ger henholdsvis fysik, kemi eller matema
tik. Skolen samarbejder med Aarhus Olie 
A/S og TeleDanmark med det mål i praksis 
at efterprøve de teorier, som er blevet lært 
i skolen. Dette sker som nævnt i form af en 
uges praktik i hvert af de tre år.

To store virksomheder blev i uge 11 inva
deret af tilsammen 28 uregerlige l.g’ere. 
De tolv elever, der havde valgt kemi, blev 
udstationeret i laboratorierne på Aarhus 
Olie. Resten, dvs. 6 “matematikere” og 12 
“fysikere”, blev sendt ud til TeleDanmark. 
Hvad eleverne beskæftigede sig med i 
løbet af ugen kom i alt til at fylde 112 rap
portsider, så det kan af gode grunde ikke 
uddybes her.

I store træk stiftede vore 18 elever på 
TeleDanmark bekendtskab med fremti
dens informationsteknologi og telekom
munikation, herunder interessante per

spektiver omkring optiske fibre og tale
genkendelse.

På Aarhus Olie fulgte eleverne proces
sen med at behandle raps fra frø til olie, 
hvorefter de selv udførte fabrikationen på 
et pilotanlæg. Der blev også lejlighed til at 
prøvesmage forskellige olier, hvilket var 
en meget særpræget oplevelse. Den sidste 
dag fremstillede vi sandkage, margarine, 
iscreme og chokolade af forskellige fedt
stoffer.

•Zi-iMizi i ir iniM 
I lul II luu-nui i

Praktikopholdet bød på oplevelser ud 
over det sædvanlige, gav afveksling fra det 
til tider trættende gymnasieliv og fremme
de forståelse og interesse for naturviden
skab i praksis med sigt på videre uddan
nelse. Deraf kan vi konkludere, at forsøget 
indtil videre er forløbet som forventet.

Ps.Angående dogmet om, at naturviden
skab kun er for drengerøve og nørder. 
Drengerøve? Ja, nogle enkelte, - men hvor 
findes de ikke? Og nørder? Det har des
værre ikke været muligt at finde en saglig 
og entydig definition på dette ord, og vi 
kan derfor ikke vurdere, om der i klassen 
skulle være specielt mange med denne 
nye, naturvidenskabelige (?) “socialkarak
ter”.

Iben, Christina og Camilla 1.x

Århus Amt har ydet økonomisk støtte til indkøb af fysik- og kemiapparatur. 41



Der er skrevet et nyt kapitel i den lange 
tradition med opsætning af store musicals 
på Aarhus Katedralskole. Det startede i 
1985 med “West Side Story”, og siden har 
vi blandt andet opført „Cabaret“, „Hair“, 
og i forbindelse med skolens 800-års jubi
læum dannede Musikhusets Store scene 
rammen om et show med uddrag fra alle 
de tidligere musicals.

Denne gang drejede det sig om en musi

cal, som vi kaldte „Maretropolis“, og som 
havde premiere 28. februar 1997. Ideen fik 
vi allerede i 1995, hvor skolens dramahold 
på en teaterekskursion til Paris så en flot 
opsætning af den fransk-canadiske musical 
„Starmania“, en forestilling der i øvrigt er 
kendt af mange af skolens elever, fordi den 
ofte indgår i franskpensum.

Vi fandt det derfor nærliggende at 
opføre denne musical på Katedralskolen. 

Et ekspressivt billede 
af en aggressiv 

ildsjæl, 
hovedpersonen 

Johnny Rockfort, - 
spillet af Stefan 

Avivson, 3.y.

1500 mennesker så “Maretropolis”.42



Sangene er flotte, scenografien fantasifuld, 
og den bærende idé er oplagt i en tid, hvor 
medierne spiller en stadig større rolle. 
Desværre er selve handlingen lidt spinkel, 
og dialog er der faktisk ikke noget af. Der
for droppede vi planen om at opføre selve 
„Starmania“, men lod os inspirerere af 
idéen og musikken.

Resultatet blev i stedet en ny, original 
musicial ved navn „Maretropolis“. Titlen 
lånte vi fra et digt af den unge lyriker 
Janus Kodal, og den skulle gerne give asso
ciationer til en fremtidsverden, hvor stor
byen er blevet forvandlet til en uhyggelig 
mareridtsvision.

Storby - kærlighed og 
selvdestruktion
„Maretropolis“ rummede naturligvis alle 
de kendte musical-ingredienser: intriger 
og magtkampe, garneret med jalousi, 
ambitioner, vrede og ikke mindst kærlig
hed. Men det var mere end et traditionelt 
melodrama. Målet var at blotlægge absur
de og groteske tendenser i tiden - selv om 
handlingen blev flyttet til midten af næste 
århundrede, hvor verden er blevet til et 
gigantisk medieshow, og hvor det er pen
ge og underholdning, der styrer menne
skenes drømme.

Men den glamourøse facadeverden 
med millionæren og politikeren Zero Jan
vier i spidsen trues indefra af destruktive 
kræfter. Dels af Johnny Rockfort, - en rå og 
kynisk leder af „De sorte stjerner“, en sam
ling anarkister, som hærger i storbyens 
underverden med vold og tilfældige seksu

elle overgreb. Dels af nogle ligeså destruk
tive venstreekstremister, ledet af Sadia, en 
superbegavet og sexet kvindelig studeren
de, som sammen med sine veninder plan
lægger et oprør mod Zero Janvier.

I videste perspektiv var „Maretropolis“ 
en fortælling om storbyens selvdestrukti
ve elementer. Et sandt mareridt i voldsom 
handling, lys og lyd - og kun sporadisk 
anede man, at der trods alt var plads til 
menneskelige følelser.

Merete Jørgensen, 
3.b, varen 

overbevisende Sadia - 
en kynisk, 

superbegavet og 
sexet 

samfundsoprører.

“I er gået glip af noget stort”
Vi fik en flot modtagelse af forestillingen.

Elite eller bredde - stjerner eller vandbærere? -150 elever medvirkede i “Maretropolis"! 43



Vi spillede seks aftener for fulde huse, og 
publikum virkede begejstret. Pressen gav 
os en fin omtale og dermed reklame for 
skolen, - og i skolebladet „Parnas“ gav 
Christina fra 1.x os en meget flot anmel
delse af musicalen.
Hun beskriver dramatikken i stykkets 
optakt på følgende måde: “På en stor
skærm bliver man med ét slag revet ind i 
en verden fyldt af vold og ødelæggelse, for 
kort efter at få overbragt nyheden om at 
verden er gået under. Vi befinder os nu i 
fremtidsverdenen Maretropolis, og kana
len, vi har stillet ind på, erTV-Topia, enTV- 
station ejet af den korrupte og magtbe
gærlige politiker Zero Janvier.” Efter en 

gennemgang af handling og tematik, vur
derer hun, at der: “Oven i det kommer en 
række iørefaldende melodier præsenteret 
af nogle fremragende sangere, og en flok 
dansere der med en flot koreografi skaber 
dynamik på scenen.” Og generelt slår hun 
fast over for dem, der ikke har set stykket: 
“I er gået glip af noget stort!”.
Det har kostet blod, sved og tårer at sætte 
en så stor musical i scene, men vi føler, at 
det er umagen værd. Derfor vil vi gerne 
takke alle dem, der har lagt kræfter i at få 
forestillingen gennemført med så stor suc
ces.

Philip Edmonds og John Mogensen

“Maretropolis” stillede 
ikke mindst store krav 

til sminkøser og 
kostumefolk. Her får 

Anne-Sofie
Mortensen, 2.u lagt 
den sidste makeup 
inden forestillingen.

Regnskabet blev ikke sminket. “Maretropolis” balancerede med et budget på 100.000 kr.44



Medlemsblad for foreningen

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER
AARHUSIANERSAMFUNDET

S&tåteade ån i di&ccfdåt, ay failed
En 75 års jubilar fortæller

Af Margit Deckert
At blive optaget på Katedralskolen i 1918, 
det var at komme gennem et nåleøje! 
Både vi fra Skanderborg og de fra Horsens 
og nordfra og fra selve Aarhus var aspiran
ter. Jeg havde lykken med mig, men rektor 
Vaupel syntes, jeg var for ung - jeg blev 
først 15 i september - og satte mig i real
klassen.

Dér var ingen samlet atmosfære, dér var 
Aarhus’ rigmandsbørn, der ikke gad tage 
studentereksamen! Dér var jeg en ener 
med besværlig skoletogsforbindelse Skan- 
derborg/Aarhus - afgang om morgenen 
ved 6-tiden, hjemkomst ved i 6-tiden. Det
te viste sig uigennemførligt; jeg fik værelse 
og pension hos min plejemors forældre i 
Graven 2, et hyggeligt bindingsværkshus. 
Man var stolt af at leje ud til en gymna
siast. Jeg var helt min egen herre. Skander
borg besøgte jeg fra lørdag til mandag.

Manglende atmosfære i realklassen, ja, 
men fra fransktimerne, vi dér begyndte, er 

muntre minder. Vi havde “Knøw”, lektor 
Knudsen. Han var ung og af fransk udse
ende. Jeg husker ham som en med hvide 
tænder smilende gårdvagt.Til realklassens 
sluttime havde jeg skrevet en hyldestsang 
til ham. Melodi: Marseillaisen. Vi i klassen 
sang den med fynd. Og Knøw grinede 
med sine hvide tænder! Begyndelseslinien 
véd jeg endnu: Aprés l’été nous entråmes 
comme imbécilles å l’école, le fran^ais 
était pour nous un mystére!

Brøndsted og Olaf Hansen
Og så kom gymnasietiden: 1920, 1921, 
1922 - tre strålende år! Ærefrygten for den 
gamle, smukke skole sad i én. Men man 
var fri og selvstændig derved. Lærerkolle
giet var en vidunderlig blanding af 
berømtheder og nyudsprungne lektorer. 
Vi havde digteren Olaf Hansen i dansk. Vi 
havde K.G. Brøndsted i oldtidskundskab.

Vivar matematikere. Vi var 13 i klassen, 
ti drenge og tre piger!

Vi anså årets par gammelsproglige som 
forunderlige! De flertallede nysproglige 

Margit Deckert med 
sin første vinter

studenterhue.
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for for almindelige! Først som færdige stu
denter fik vi kontakt. Vi havde en i årevis 
kurserende “Vandrebog”.Vi havde studen
tereksamens-jubilæumsfester, helt til den 
fyrretyvende.

Blandt mine klassekammerater var Jens 
Frederik Lawaetz (fjemsynsmanden), Ha
rald Møller (sidenhen brandchef), Anna 
Dorthea Holm, stadsbibliotekar, og lignen
de berømtheder! Vi piger følte os jo dren
gene overlegne! I alder og livserfaring! Jeg 
husker en lille scene:

Min far var på besøg i Århus. Far rejste 
meget som “konsulent” for statens bygnin
ger, han var en af under-arkitekterne for 
professor Kampmann.

Far besøgte mig i det store frikvarter og 
tog mig med på en vinstue, der var på Sto

re Torv. Den var i kælderen. Der var store 
vinfade mellem de små borde. Da jeg var i 
klassen igen, spurgte kammeraterne om, 
hvad jeg havde fået. “En tør amontilator!” 
var svaret. Og der var ærefrygtsfuld tavs
hed!

Uden for døren
Men nu om fagene: Oldtidskundskab med 
K.G. Brøndsted var et fag, vi gik til med 
liden interesse. Men vi samledes om kate
deret og denne forunderlige oldtidskund
skaben hengivne mand. Han rev os med 
ind i sin hengivenhed. I min “Lucken
bach”, en tysksproget stor kunstbilledbog, 
der var vor tillægslærebog i faget, står der 
fuldt med Brøndstednotater! Vores græske 
mytologi af Secher står den dag i dag på 

Matematikerne 
årgang 1992.
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min reol. Reddet fra at blive bortført af 
efterhånden alle vore børn! Ja, alle mine 
vigtigste skolebøger står på reolen, taget 
med ved alle vore mange flytninger. Som 
tyskgift boede jeg næsten 40 år i Ham
borg, også under krigen.

Ja, Katedralskolens gymnasieår 1920 til 
1922 var dejlige år, berigende år. I respekt 
for de “regerende” (lærere og rektor) var 
man i fri udfoldelse! Man skrev f.eks. også 
et smædeskuespil om rektor...! Oplevede 
at være sat uden for døren af den matema
tiklærer, vi havde. Dér sad man - med blan
dede følelser - i den lille niche på gangen. 
Og skolens anden matematiklærer kom 
tilfældigt forbi. Smith hed han vist. Og han 
tiltalte én og sagde: “Hvad, sidder du her? 
Hvis der er noget, du har at klage over, så 
henvend dig til mig!”-Jo, der var disciplin 
og frihed på én gang. Og man levede selv
følgeligt i begge regioner.

Formfuldendte baller
Danseskolen, man gik på, gjorde os alle - 
næsten alle - til bal-fans! Gymnasieforenin- 
gerne “Heimdal”s og “Gefion”s årlige 
fester på Hotel Royal var med middag ved 
lange festborde, med taler og sange. Og 
med megen fantasi. Engang var vi i klæde
dragten fortidens nordiske kvinder! Og vi 
fik mjød at drikke - svært at fremskaffe! 
Efter festmiddagene var der bal i al form
fuldendthed på Royal.

Og teateret besøgtes jo også. I min sko
letid havde vores elskede “Wolle”, vores 
dansklærer Olaf Hansen, en opførelse dér 
af et af ham skrevet skuespil (“Tornero

se”?). Og vi var mange tilskuere fra skolen. 
I teateret var også alle saisonens symfoni
koncerter. Jeg havde abonnementplads, 
midt for på første balkon! En tilbeders - 
ikke klassekammerats - gave! Og dér på 
hæderspladsen fastslog jeg, at forudglæ- 
den, forventningen til dem dernede i orke
steret var så stor, som skulle jeg til bal!

Blandt skemaets yndlingsfag var foru
den dansk og oldtidskundskab geologi, 
fysik og kemi. Jeg skrev lange stile, mest i 
nattetimerne, forskubbet til det yderste. 
Ved afleveringen i en sprække, en art post
kasse, lige ved skoleindgangen, ved jeg, at 
jeg tænkte: “Nå ja, livet kan jo ikke være 
lutter lagkage!”

Skøn var solopgangen over Aarhusbug- 
ten - dengang uden skur imellem! - fra 
vores klassevinduer.

Skøn var morgensangen, hvor alle sam
let indledte dagen i festsalen. Og af Olaf 
Hansens pragtoversættelse af de islandske 
sagaer, som vi havde med i pensum til stu
dentereksamen sammen med oldnordisk, 
har jeg endnu et vers i hukommelsen:

“Under den Vænes hvalte hvide Pande 
blide, blændende høgeblanke Blikke 
så jeg stråle!
Grumt skal jeg og den gode, 
guldbåndbærende kære, 
linskrudlysende kvinde 
lide for det siden."
(vist fra Gunløg Ormetunge)

Ja, ære være alle min gamle skoles den
gang værende lærere!

Strib, 23.1.1997.
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St ån med
Meddelelser fra Aarhus 
Katedralskoles Venner - 
Aarhusianersamfundet

Af Tove Christensen, formand
I sæsonen 1996-97 har bestyrelsen arbej
det støt med de traditionelle opgaver og 
også udvidet aktiviteterne en kende. Vi 
lægger stor vægt på det frugtbare samar
bejde med skolen, nu personificeret i rek
tor Lars Scheibel, som i sit første rektorår 
har været et stort aktiv, når han har næst
formandskasketten på i bestyrelsen. De to 
nye medlemmer, Jette Lauritzen og Jesper 
Møller, har også givet nye impulser - besty
relsen føler sig som et godt team med 
mod på lidt af hvert.

Det har længe været højt prioriteret, at 
foreningen ikke kun er tilbageskuende og 
fortrinsvis plejer de gamle elevers interes
ser. Det skal vi naturligvis stadig, men det 
er også vigtigt, at de elever, der tegner sko
len i dag, får føling med indsatsen - og glæ
de af den. Legaterne, som vi har uddelt i 
mange år, har vi rutinemæssigt opnoteret, 
og det vil fremgå af næste årsregnskab.

Foreningens gave til skolens 800 års 
jubilæum, KulTURlegatet, er i dette skole
år kommet flere klasser til gode. Det bevil
ges efter ansøgning til særlige arrange
menter i forbindelse med ekskursionerne 
til udlandet. 2e, 2x og 2 d fik mulighed for 
at opleve en ganske speciel kammerkon
cert i Firenze, og 2z kom til en fodbold
kamp i London! Ekstraordinært bevilgede 

vi et tilskud til teaterbilletter til 3- Mus på 
klassens københavnertur. De så Master
class med Bodil Udsen som Maria Callas. 
Vi har fornøjelse af at bringe små beret
ninger fra rejserne vArosia og Extrarosia.

Den årlige frokost efter translokationen 
for jubilarerne betragter vi som vores mor
somste opgave - tilslutningen er god og 
stemningen høj - og den tradition videre
fører vi naturligvis. Den giver os fin forbin
delse med mange medlemmer og gamle 
elever - og mellem årgangene.

Som noget nyt tager bestyrelsen initia
tiv til at invitere foredragsholdere til 
diskussionsaftener af særlig interesse for 
elever, lærere og forældre - og naturligvis 
‘vennerne’. I samarbejde med skolen kun
ne vi i april lægge ud med at introducere 
studiechef Jakob Lange, som leder den 
koordinerede tilmelding til de videregåen
de uddannelser. Landets fremmeste studie
vejleder talte inspirerende og underhol
dende om studievalg - nyttigt for årets stu
denterkuld - og diskussionen bagefter gik 
livligt.

Mindebiblioteket, hvor ‘vennerne’ er 
meget velkomne, har til huse i stueetagen 
i den tidligere pedelbolig. Det administre
res fortsat forbilledligt af lektor Bjarne 
Falch Olesen, som med tak modtager 
bøger, billeder, skoleblade, vandrebøger og 
andet materiale, som belyser skolens liv 
og dens gamle elevers færden.

Mindebibliotekets utrættelige leder fra 
1962-1987, Ulla Hammerich (student 
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1931) døde 1.august 1996,83 årgammel. 
Ulla Hammerich fik i løbet af 25 år minde- 
bibiliotekets samling forøget fra ‘et par 
stabler bøger’ til over tusind bind. Hun var 
formand for Aarhus Katedralskoles Venner 
1983-86, og i Ekstrarosia december 1992 
bragte vi en lille artikel om hende i anled
ning af hendes 80 års dag.

Foreningen står for salget af jubilæums
skriftet ... imellem kirken og vandet Aar

hus Katedralskole 1195-1995 og det lille 
særtryk Overført fra Aarhus Katedralsko
les Bibliotek, som medlemmerne stadig 
kan købe til favorabel pris.

Aarhus Katedralskoles Venner har efter 
revisor H. Grys død bedt rektor emeritus 
Per Cortes om at fungere som kritisk revi
sor’ af dette års regnskab. Han har - som 
tidligere lærer - fulgt foreningens arbejde i 
mange år.

Generalforsamling i 
Aarhus Katedralskoles Venner

Der indkaldes herved til generalforsamling torsdag den 28. august kl. 19:30 i 
skolens administrationsbygning med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Evt. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Janne
Lauritzen, Vibeke Thomsen og Henning Damsgaard 
Pedersen. De to førstnævnte modtager gerne genvalg.

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der foredrag af rektor Lars Scheibel: Visioner og skolesyn. 
Hertil servering af ost og rødvin mod en beskeden betaling.

Med venlig hilsen 
Tove Christensen 

formand

Redaktion:
Janne Lauritzen og 
Henning Damsgaard 

Pedersen

Aarhus 
Katedralskoles 

Venner 
Skolegyde 1 - 3 
8000 Århus C 
tlf.:8612 6477
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“70 procent af samtlige 
studiepladser er åbne for enhver 
idiot”, sagde Jakob Lange på 
Katedralskolen

Af Victoria Westzyntbius, 2.u
Uddannelsessystemet er en uransagelig 
labyrint af indviklede regulativer og 
anordninger. Det er Jakob Lange et leven
de bevis på, eftersom han, via sin for
mandsrolle for et utal af forskellige studie
råd, praktisk taget har viet sit liv til studie
vejledningen. Oraklet besøgte Aarhus 
Katedralskole tirsdag den 8. april 1997.

Jakob Lange indledte sit foredrag med 
en kritik af medierne for deres misvisende 
og manipulerende oplysninger om uddan
nelsessystemet. Han mener, at avisover
skrifter, som “Hver tredje, der søger ind på 
en videregående uddannelse, bliver afvist” 
giver et forvrænget billede af uddannelses
mulighederne i forhold til de faktiske kon
ditioner. De unge bliver forledt til at tro, at 
et højt gennemsnit er altafgørende, hvis 
man vil optages på en videregående 
uddannelse. Et af Jakob Langes mål med 
foredraget var at aflive denne myte og i 
stedet indprente sine unge tilhørere, at 
der er en studieplads til alle - også selvom 
man har et relativt beskedent gennemsnit. 
“Det er løgn, at du ikke kan blive til 
noget”, hævdede Lange. Denne opmun
trende påstand blev underbygget med en 
lang række facts, som f.eks. at “70 procent 
af samtlige studiepladser er åbne for 

enhver idiot”, og at der rent faktisk er fri 
adgang til de tre mest populære uddannel
ser, som er sygepleje-, ingeniør- og HA- 
uddannelserne. Det er også et faktum, at 
85 procent af studiepladserne er åbne for 
“enhver idiot” adderet med kvote 2-kvalifi- 
cerede, og at det altså således blot er 15 
procent, hvor det er altafgørende med et 
højt gennemsnit. Lange fortalte endvidere, 
at der i år var 8000 ubesatte pladser til de 
videregående uddannelser. Men det er 
klart, at det er en ringe fortrøstning for 
ham, der drømmer om at læse musikvi
denskab, at der er en ledig plads på jorde
moder skolen.

Med ordene: “Selvom enhver idiot kan 
blive optaget på en uddannelse, er det 
ikke ensbetydende med, at alle, der bliver 
optagede, er idioter” forsøgte Jakob Lange 
endvidere at ihjelslå den generelle opfat
telse af, at adgangskvotienten er propor
tional med uddannelsens sværhedsgrad. 
Han har nemlig med forfærdelse måttet 
konstatere, at der blandt unge er prestige i 
uddannelser med høje adgangskrav. Det 
på trods af, at det rent faktisk er således, at 
adgangskvotienten i kvote 1 alene bestem
mes ud fra princippet om udbud og efter
spørgsel. Jakob Lange mener også, at der 
eksisterer en forurening i retning af, at 
nogle mennesker fortolker den koordine
rede tilmelding således, at hvis man har en 
studentereksamen på 9,2, skal man ufor
beholdent vælge et fag, der kræver et gen
nemsnit på 9,2 for at maksimere udbyttet 
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af sine anstrengelser i gymnasieskolen. 
Således var det måske en indirekte forma
ning til alle os, der lever efter den såre fat
tige livsfilosofi, at høje karakterer er den 
største lykke. Jeg følte mig i hvert fald 
ramt.

producere et hav af akademikere, hvor 
studievalget er af inferiør betydning. Kort 
sagt: Hvis man ikke kan få det, man bræn
der for, må man nøjes med det næstbed
ste. Men hos mig presser spørgsmålet sig 
ufravigeligt på: Hvad er vigtigst - at få en

Her var Jakob Langes reprimander dog uddannelse, ligegyldigt hvilken, eller at
ikke kommet til en ende, for han fortsatte: 
“Man skal ikke tro, at valg af uddannelse 

bruge sit liv på noget, som man går 100 
procent ind for? Og hvad er det i det hele

absolut skal foregå ligesom kærlighed ved taget værd at have en masse faglig viden
første blik - i de flestes tilfælde foregår det og eksamensbeviser, hvis man som
ved gustent overlæg og frasortering af udbrændt og studietræt 30-årig får en brat
andre studier. - Lad være med at udskyde 
studiestarten i adskillige år.Tag det sabbat
år, der er nødvendigt, men gør det ikke til 
3-4-5 år. Det er den rene gift. I kommer 
aldrig i gang igen, men ender 
som det proletariat af 30-årige 
studenter, vi ser i dag, hvor det 
ene sabbatår tog det andet, og 
de aldrig fik startet en videre
gående uddannelse.”

Således forsøgte Jakob Lange 
med opmuntrende facts og 
nogle enkelte alvorsord at give 
os en tro på den fremtid, der 
for mange ser så forskrækkeligt 
uoverskuelig ud. Men det var 
også tydeligt, at Langes vigtig
ste budskab og styrende missi
on var at agitere for at få os alle 
til at tage en videregående 
uddannelse - helst så hurtigt 
som muligt efter gymnasieti
den. Han propaganderede 
åbenbart ud fra den overbevis
ning, at Danmark skal masse

opvågnen og opdager, at man ikke har Arhus Stiftstidendes
oplevet noget i sit liv og har et gennem omtale af Jakob

snit på 03, når det drejer sig om menne
skelig forståelse og indsigt.

Lange-arrangementet 
på Aarhus 

Katedralskole.
9. april 1997.
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2.z’s studierejse til London april 1997 
med Birgitte Knuhtsen og Jens Koch

Af Martin Stæbr Haugaard, 2. z
Når man tager på studierejse, er det - får 
man i hvert fald at vide - ikke bare for at 
have det sjovt og spille fandango. Men det 
er heller ikke ‘bare’ for at se på historiske 
steder, museer, katedraler og statuer. Aller
bedst bliver det, hvis man kan få det land, 
man besøger, ‘ind under huden’ - opdage 
den mentalitet, den stemning, den kultur, 
der er speciel for stedet. Og et uomtviste
ligt relevant fænomen i engelsk kultur er 
fodbold.

Når snakken går om fodbold, kan man 
selvfølgelig tale om de 22 mænd og den 
lille bold på den store plæne, men alt det, 
der foregår på den anden side af kridtstre
gerne er en anden og på mange måder lige 
så vigtig ‘side af bolden.’

I engelskundervisningen i tiden op til 
vores studierejse har vi arbejdet med 
materiale, der handlede om den anden 
side af såvel bolden som af London. For 
når man bevæger sig væk fra shoppingga- 
derne og in-stederne, så har også London 
en anden side - en social slagside. Slum er 
det vel ikke i dag, som det var engang, 
men arbejdsløshed og kriminalitet er 
dagens orden i East End - Londons østlige 
kvarterer, som var emnet for vores Lon
donstudier. Noget velhaverkvarter er det 
ikke, og fodbold spiller en særlig rolle i en 
bydel som East End. Her gælder særlige 

normer og værdier, og især en stærk fæl
lesskabsfølelse er fremherskende. Ikke 
som et broderskab fra den ene ende af 
byen til den anden, men et fællesskab og 
sammenhold, der kommer til udtryk over 
for familien, vennerne eller, selvfølgelig, 
fodbolden. Det lokale fodboldhold, hvor 
rædderligt det så end spiller, er alfa og 
omega i manges liv. Og resten af London 
og resten af England går også som en selv
følgelig ting til fodbold.

Klasse og tradition
Nej, det er slet ikke svært at retfærdiggøre 
det for en studierejse lidt utraditionelle 
udflugtsmål. Fodboldkulturen hersker på 
stadions i England - måske ikke finkultur, 
men det var heller ikke det, vi tog afsted 
for med East End-temaet in mente. Og i en 
indskudt sætning skal det bemærkes, at vi 
også så det halvfærdige Globe Theatre, 
hvor Shakespeare, denne historiens finkul- 
turelleste dramatiker, om føje tid får sine 
stykker opført, som det foregik på hans 
egen tid. Og dengang råbte man ad skue
spillerne, man sloges om de gode pladser, 
mange havde ståpladser. - Hvem sagde fin
kultur?

Men altså, England har fodboldkultur! 
Det er der også andre lande, der har, men 
den engelske er noget særligt. Den kunst
neriske værdi er som regel til at overse; på 
denne side af Kanalen spiller man fodbold 
ved at sparke bolden op i luften og så ven
te og se, hvor den lander. Dog, engelsk fod
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bold har international klasse og stolte tra
ditioner - det var dem selv, der grundlagde 
sporten sidst i 1800-tallet!

Og engelsk fodbold er et spil for Mand
folk, hvor man ikke bliver liggende og vri
der sig, hvis man er snublet over sine egne 
ben. En spiller har sin ære, som han hellere 
vil have i behold end spille skuespil for 
dommeren; her kæmper spillerne til de 
vinder eller segner. Den engelske fan-kul
tur har med 80’ernes hooligans fået et 
dårligt ry, men ikke et ord om fodboldvold 
her - da vi selv kom til fodbold, så vi ikke 
antydning af skyggen af optræk til begyn
delsen til ballade.

Beredent politi
Det passede os fint, at den kamp, der pas
sede ind i vores program, blev Chelsea 
versus Southampton, begge gode hold fra 
Premier League - den bedste engelske fod
boldrække. Chelsea har til huse ikke i det 
fattige East End, men i det pæne Chelsea i 
den sydlige del af London, og tæller blandt 
sine fans folk som premierminister John 
Major og andre prominente konservative 
politikere.

Klubben er lidt utraditionel med dens 
pæne, kontinentale spillestil og store 
opbud af dyrt indkøbte udenlandske spil
lere, først og fremmest fra Italien. Mod
standerne, Southampton, er en mindre 
klub, bestående af en flok gæve havnear

Engelsk fodbold 1997 
som vi oplevede det. 
Foto: Christian Kjær
Olsen, 2.Z.
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bejdere fra byen af samme navn.
Vi tog af sted først på aftenen og rullede 

med undergrunden ud til Fulham Road 
Stadion. Det var imponerende at se, hvor
dan hele London bliver mobiliseret på en 
kampdag. Ikke mindst på hjemturen, hvor 
undergrunden kørte uafbrudt, og hvor 
vejene væk fra stadion var fyldt til det 
yderste med tusinder af tilskuere og bere
dent politi i gule veste.

Vi ville gerne have været på en rigtig 
Chelsea-pub for virkelig at mænge os med 
nogle ægte fans, men hverken før eller 
efter kampen var det muligt at komme ind 
nogen steder; alt var fyldt til bristepunk
tet. Fan-boderne var velassorterede med 
halstørklæder, huer og hatte i de rigtige 
farver. Vi var mange, der købte; en hue er 
et godt første redskab til at smelte ind i 
det fællesskab, hvis tilstedeværelse altså 
var en del af oplevelsen.

Det var en god fodbolddag. Det var 
koldt i vejret, og det var svært at se hele 
banen fra de pladser, vi havde, men den 
slags er faktisk en del af dét at gå til fod
bold. Den ægte fodboldfan går til fodbold, 
lige meget om det regner eller sner, og om 
der er frostvejr eller hedebølge. At 
han/hun har siddet to gange tre kvarter på 
en hård træbænk og reddet sig en forkølel
se giver blot en særlig masochistisk til- 
fredshedsfølelse af at have stået bag sit 
hold på trods af modgang og regnvejr. Og 
så kan man jo holde varmen ved bifald og 
slagsange - jo, det er en aktiv foreteelse at 
gå til fodbold.

Midt i suset
Og så er det i øvrigt principielt fuldstæn
digt ligegyldigt, at Southampton startede 
bedst, at Chelsea tog over, og at Chelsea 
endte med at vinde med 1-0 på et mål af 
Gianfranco Zola i 1. halvleg. På nær det 
faktum, at det satte gang i stemningen, at 
hjemmeholdet var foran.

Det var nemlig stemningen, fællesska
bet, suset blandt de 25000 tilskuere, der 
var selve målet for os alle. Vi så ikke John 
Major på stadion, nej, vi var blandt bredfla- 
bede briter, der med tyk accent råbte, 
sang, stønnede, sukkede og jublede som 
med én mund - noget man kun ved ganske 
særlige lejligheder kan opleve derhjem
me. Og midt i hele dette psykologisk inter
essante fænomen af pludseligt opstået fæl
lesskab sad så 2.Z fraAarhus Katedralskole 
og råbte med. Midt i suset. Og det var dét, 
der var det helt unikke ved netop dette 
studium af engelsk kultur; at vi ikke stod 
med lup og lærebøger og betragtede, for
tolkede og analyserede interessante kultu
relle, sociale og psykologiske aspekter ved 
fodbolden og fællesskabet. Nej, vi fik 
mulighed for at være en del af fællesska
bet og mærke suset på egen krop.

Derfor siger vi hermed tak til Jens og 
Birgitte for, at de tog os til bold, tak til 
Gianfranco Zola for et flot mål, og vi siger 
tusind tak til Aarhus Katedralskoles Ven
ner for den økonomiske støtte til fod
boldbilletterne, der gav os mulighed for et 
velplaceret, utraditionelt indslag i studie
rejsen.
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3.g højniveau musik-holdets tætte 
og intense københavnertur

Af Christoffer Karoff 3. z
Det var først, da vi faldt trætte om i toget 
på vej hjem, at vi rigtig fandt ud af, hvor 
intens turen havde været. Denne tur, som 
vi havde set frem til i måneder som en 
afveksling i vores stræbsomme rejse mod 
studentereksamen.

Valget af Master Class som den forestil
ling, vi skulle bruge vores første aften i 
København på, virkede selvfølgeligt. Vi 

der rakte ud over Callas og ind i alle men
nesker. Noget, der ikke bare kunne give os 
en forståelse, men også en erkendelse - en 
erkendelse gennem vores følelser - af livet 
og livssynet på toppen.

Det ultimative mål
Efter at være mødtes i Betty Nansen Tea
tret og have overbevist hinanden om, at 
nu var vi virkelig i København og ikke til 
time på Aarhus Katedralskole, kunne vi gå 
ind og få svar på vores forventninger. Her 
mødte os så en nærmest skræmmende 

Bodil Udsen som 
Maria Callas i „Master 

Class“ på Betty 
Nansen Teatret.

vidste, at forestillingen 
overvejende er en mono
log for en skuespiller, der 
bestemt ikke har tænkt sig 
at bryde ud i sang: Bodil 
Udsen. Det manglende 
musikalske udbytte kunne 
så dækkes ind under, at 
forestillingen kunne give 
et kulturelt/historisk ind
blik i en af dette århundre
des største personlighe
der og kunstnere, divaen 
Maria Callas.

Men havde det været et 
foredrag i stedet for en 
teaterforestilling, havde 
vores begejstring nok 
været noget mindre. Vi var 
klar over, at forestillingen 
og Bodil Udsen kunne 
give os noget mere, noget,
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humoristisk Callas, og sympati var ikke det 
første ord, der meldte sig ved synet af hen
de.

Den manglende sympati kunne så gøre, 
at Callas virkelig kunne føre sin monolog 
ud, og når man nu ikke kunne klappe i 
sine hænder over hendes smukke sind 
eller moralske opførsel, blev man i stedet 
tvunget af sig selv til at lytte til hendes 
hersen rundt med alt og alle, hendes ned
værdigende køren hårdt på mod alt og 
alle, også sig selv.

Det var netop her, når hun begyndte at 
køre ind i sig selv, at hun fik fat i os. Hun 
snakkede godt nok hele tiden kun om sig 
selv, men en gang imellem brød hun igen
nem sin egen hud, og så var det, hun virke
lig nåede os. Her kunne hun med sin ind
trængende stemme komme med svar på 
alle de spørgsmål, man havde siddet og 
gjort sig om hende.

Intensiteten
Callas tegnede nu et billede af, hvordan et 
menneske af pligtfølelse over for sine 
medmennesker og deres tanker om det 
kunne sætte alle sine kræfter ind på at 
give dem alt, sætte alt ind på at nå målet, 
det ultimative, umenneskelige mål. Callas 
gav også opskriften på, hvordan man når 
dette mål, til sine elever og til os. Man 
giver sig selv, lader sit sind opløses i 
stræben efter at nå målet og sætter målet 
eller kunsten i stedet for sindet. Og vi føl
te, at dette mål var opnået, da man fra 
grammofonen hørte Callas bestige højder
ne bag Bodil Udsens monolog. Salen 

opnåede et nærvær, der sydede af intens 
mani, og vi holdt vejret.

Den intensitet, Bodil Udsen havde givet 
os, kunne vi så føre videre på resten af 
vores københavnertur.

Torsdag fik vi efter lidt morgenmad en 
fascinerende rundvisning på Det Kongeli
ge Teater, som simpelthen er enormt.Tors
dag var i det hele taget rundvisningernes 
dag. Eftermiddagen blev brugt i Radiohu
set, hvor vi også fik en længere snak om de 
spørgsmål og problemer, man står med, 
når man skal lave et radioprogram.

Om aftenen kunne vi så læne os tilbage 
i de behagelige stole i Radiohusets Kon
certsal til tonerne af Schuberts Messe i As 
og hans Tragiske Symfoni, før vi gik hjem 
på hotellet for at feste. Vi stod tidligt op 
fredag og fik et veloplagt foredrag på 
Musikhistorisk Museum, før vi tog toget 
hjem.

Holdet takker Käthe Münster for en fan
tastisk tur, og vi takker også mange gange 
Aarhus Katedralskoles Venner for den øko
nomiske støtte til at se Master Class.
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Af Philip Edmonds
Mandag den 17. marts. Vingårdsbesøget er 
lykkeligt overstået. Et hektisk løb gennem 
Firenzes gader ligeså. Badia-kirken med 
dens elegante barokinteriør bliver endelig 
fundet. Var vi tor sent på den? På papiret, 
ja - men i Italien, ork nej! Italienskkollega 
Bernhard Hagen glæder sig over Filippino 
Lippis flotte maleri af navnefælle St. Bern
hards Madonna-drøm til venstre for ind
gangen. Kirketjeneren har kastet lys over 
Bernhards syner specielt til ære for os, 
mens historiekollega Bente Jørgensen hol
der en hurtigt improviseret tale over bille
det fra 1485... for at få ventetiden til at gå!

Endelig runger Mozarts rene, frydefulde 
toner imellem søjlerne på Dantes sogne
kirke - energisk spillet, lyrisk spillet, trylle
bindende.

En meget professionel kvartet. Men pro
fessionalismen veg for varme og forbløf
fende virtuositet, da vore KulTUR-bestilte 
musikere - og ikke mindst orkesterets 
leder - omsider forstod, hvor glade vi alle 
sammen var for deres rutinerede, men 
fuldstændig hengivne og henrykkende 
musikalitet.

De gav os - om muligt - endnu mere glæ
de under fremførelsen af en bevægende, 
eksalterende Beethoven-perle. Drømmen
de sproglige piger og dybt fascinerede 
matematikerdrenge sad som forstenede 
blandt de store, historiske stenmure 
omkring dem.

Endnu en gang havde Aarhus Katedral

skoles Venner givet mange nuværende ele
ver en uforglemmelig oplevelse.
Mange tak på 2d, 2e og 2x og deres lære
res vegne. Dejligt, det var 

der i Firenze.
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Resultatopgørelse og balance pr. 31. marts 1997
Resultatopgørelse fra 1. april 1996 til 31. marts 1997
Kontingenter: 

Ordinære 38.630
Livsvarige medlemmer 1.385 40.015

Obligationsrenter 11.710
Renter af bankkonti 139
Salg af Jubilæumsskrifter:

“... imellem kirken og vandet“ 15.409
“Overført fra...” 3.040
Udgifter til forsendelse - 1.878 16.571

Overskud af jubilarfrokost den 21. juni 1996 (ekskl. portoudgifter): 2.529
70.964

Legater og boggaver 7.660
Rektors rådighedsbeløb 3.000
Tilskud til “Den sorte Skole” 2.000
Bevilling til ny rektor 10.000
Elevrejse til Romerska Speglingar 1.210
Musikhold til “Master Class” 1.600
KulTURlegat 1997 (London) 2.300
KulTURlegat 1997 (Firenze) 3.500
Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 22. august 1996 297
Gamle Elevers Fest den 18. dec. 1996 280
Bestyrelsesmøde den 6. marts 1997 765
Gaver m.v. 1.041
Porto 465
Servicegebyr m.v. 286
Giroindbetalingskort 612
Konvolutter 1.408

Mindebiblioteket: 
Billeder 
Forsikring

Årsskrift:
Indskrivning etc.
Trykning 
Porto

Ekstrarosia: 
Trykning 
Porto

12.825

345
202 547

2.375
7.189
4.129 13.693

2.989
4.486 7.475 58.139

Overskud
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Balance pr. 31. marts 1997

Aktiver:
Nykredit:

Kr. 34.000 7% 2 C S 2016 å 99,75
Kr. 93.000 8% 3 C S 2026 å 100,85
Kr. 30.000 8% 3 S 2029 å 100,00

Den Danske Bank, indlån nr. 3627 082347
BG-bankkonto 209-7222

Passiver:
Skyldige poster
Legatmidler:

Saldo pr. 1. april 1996
Kapitalkonto:

Saldo pr. 1. april 1996
Overskud iflg. resultatopgørelse
Regulering af obligationsbeholdning

33.915
93.790
33.000 160.705

10.010
924

171.639

250

81.857

67.511
12.825
9.196 89.532

171.639

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med Aarhus Katedralskoles Venners bogholderi, som 
jeg har revideret.
Regnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den 
økonomiske stilling samt resultat.

Århus, den 27. april 1997.

Per Cortes 
tidl, regnskabsføret- 

ved Aarhus Katedralskole
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acce^üMr Z, <7^7 1996 - 30. aput 1997
Forfatter Titel Ar Giver
Blatt,Annie Jubilartale ved dimissionen 23. juni 1995 1995 Annie Blatt
Boeck, Christopher Billeder af Tressernes Aarhus 1926
Bærentzen & Co, Em. Jens Stougaard P. Aaholm
Botcher, Mogens Kinaaften 7. februar 1989 1989 AaK
Botcher, Mogens Kinadage 6.-7. februar 1989 1989 AaK
Botcher, Mogens Forårskoncert 1989 1989 AaK
Botcher, Mogens Dronningebal april 1989 1989 AaK
Botcher, Mogens Kreative dage november 1989 1989 AaK
Botcher, Mogens Kreative dage II november 1989: Showtime 1989 AaK
Botcher, Mogens Forårskoncert 1988 2. del 1988 AaK
Botcher, Mogens Forårskoncert 1988 1. del 1988 AaK
Botcher, Mogens Lars Bukdahl show AaK
Botcher, Mogens Dronningebal 1988 1988 AaK
Christiansen, Erik Antikken i Århus og i Danmark.

Foredrag i anledning af skolens 800 års jubilæum 1996 Spure Nielsen
Elevfonden Elevfonden Regnskab 1974 -1993 Elevfonden
Elevfonden Bilag til elevfonden til 1991 Elevfonden
Elevfonden Bilag til elevfonden Elevfonden
Frier. Arne Taler ved rektor Henning Spure Nielsens afskedsrecept. 1996 Arne Frier
Friisberg, Gregers Økonomi, produktion/fordeling, harmoni/konflikt 1988 BF
Graae, Ellen Vidnesbyrdbog for Ellen Graae, 

Discipel i Aarhus Katedralskole 1912-14 1914 John Graae
Heinemeier, Erik Grundtvigs Menneskesyn 1962 Inge Rode-Møller
Markvard Olsen, Jesper Den sorte skole, Aarhus Katedralskole 800 år. 1996 Markvard Olsen
Postens Frimærkecenter Aarhus Katedralskole 800 år 1995 PFC
PTV film West Side Story (uddrag) PTV film
Schumann, Ida Afslutningstalen på Katedralskolen 1995 Ida Schumann
Spure Nielsen, Henning Tale til studenterne 1995 1995 Spure Nielsen
Søgaard, Hans-Jorgen Aarhus Katedralskole 800 år Bind 1-2.

Billeder fra jubilæet i 1995 1995 Aarhus Katedralskole
Thyssen, Peter Billeder af 3.g. bio 1995,Tur til Skagen 1995 Peter Thyssen
Thyssen, Peter A.K. i 1992 1992 Peter Thyssen
Aarhus Katsk. Venner Protokol 1964-1992 Aarhus Katsk.Venner
Aarhus Katedralskole Spunk, Aarhus Katedralskoles clevblad 1996 Spunk
Aarhus Katedralskole Skolebladet Det ny Parnas 1996 Parnas
Aarhus Katedralskole Blå bog 1996 1996 Aarhus Katedralskole
Aarhus Katedralskole ABC 1994,1995/96 1995 Aarhus Katedralskole
Aarhus Katedralskole elev ABC 1996/97 1996 Aarhus Katedralskole
Aarhus Katedralskole Elevfotos. Alle klasser. 1990/91-1991/92-1992/93 Aarhus Katedralskole
Aarhus Katsk. elevfond Elevfonden : Mødeprotokol 1974-78 Elevfonden
Århus Stiftstidende Studenter 1970 1970

Jens Stougaard, Rektor 1805-1838
Love for Aarhus Katedralskoles Elevråd og elevfond 1967

P Aaholm,Troense 
Elevfonden

Elevfoto 1994/95 - 1995/96
Lærerfoto 1994/95 - 1995/96
Risskov Amtsgymnasium 1968-1993 1993

Aarhus Katedralskole 
Aarhus Katedralskole 
Kristjan Steffensen

Interview med ny rektor på Aarhus Katedralskole 1996 Århus Amt

Bjarne Falck Olesen 
mindebibliotekar
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AARHUS KATEDRALSKOLE

Skolegyde 1, Postbox 583, 8000 Århus C
Tlf. 86 12 64 77 -
Omstilling til øvrige kontorer
Telefax 86 12 64 25
Kontortid: 8:00-15:00 ma-to 

8:00-14:00 fre

Rektor træffes normalt i kontortiden.

Telefoner:
- Kontor 86 12 64 77
- Rektor privat 86 17 77 94
- Lærerværelse 86 12 90 26
- Pedel 86 12 46 90 / 20 96 46 90
- Elevtelefon 86 12 79 98
- Elevtelefon 86 12 81 39

Inspektion:
- Ledende inspektor Arne Frier (rektors 

stedfortræder)
- Inspektor Lizzie Andersen
- Inspektor Hanne Nielsen
- Inspektor Poul Stenhøj Pedersen
- Inspektor: Johnny Sørensen
- Bibliotekar: Bjarne Falch Olesen

Studievejledning:
- Peter Funch
- Poul Lindhard Hansen
- Søs Nørgaard
- Lisbeth Rasmussen

Sekretærer:
- Hanne Kjærtinge: ekspedition og rektor
- Dorte Hansen: elevsager
- Laila Møldrup: regnskab
- Hanne Vonsyld: elevsager

Kantine:
Kantinebestyrer: Inger Langberg
Kantinemedhjælper: Hanne Villadsen

Pedel:
Pedel: Willy Vester
Pedelmedhjælper: Finn B. Pedersen

Årsskrifts-red.: Arne Frier og John Mogensen. 
Fotos:Anders Bach, Peter Thyssen, Arne Frier, 
Finn Mogensen, Hans Jørgen Søgaard Hansen og 
John Mogensen.
Sats og tryk: Århus Amts Trykkeri

Aarhus Katedralskole er en institution under

ÅRHUS AMT




