
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

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


ÅRSSKRIFT 
1989—1990

^AARHUS KATEDRALSKOLE
DANMARKS 

PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK



Inserat V

Når bortses fra, at “Aarhus Kate
dralskoles Venner” på god og for
nuftig forretningsmanér også i år har 
tilkøbt sig plads for AROSIA i dette 
årsskrift fra den skole, hvorom det 
drejer sig, så møder læseren ikke på 
sin færd gennem sider og spalter 
nogen form for annoncer eller rekla
me. Hvilket man nok bør bemærke 
sig!

Og dog! Hvad der står at læse 
netop her på siden, er det skriben
tens agt at give karakter af inserat, 
hvilket vil sige ‘en annonce bragt 
mellem redaktionelt stof. Med et 
gustent overlæg! Og nok så para
doksalt.

Tiden er imidlertid inde til at slå et 
slag for økonomisk bistand udefra 
til den del af skolens foretagsom
hed, som ikke - eller kun med uac
ceptable afsavn på andre områder 
til følge - vil kunne tilgodeses gen
nem det ordinære amtslige budget. 
Initiativlysten på skolen er stor, og 
pengestrømmen fra den offentlige 
kasse er ikke, hvad den var.

Mennesker med ståsted i den 
danske gymnasieskole og med et 
særdeles indgående kendskab til 
denne sektor i samfundsmaskineri
et har ganske vist udtrykt, at selv 
med færre midler til rådighed vil der 
ved fantasiens og evnernes brug 
kunne opretholdes et gymnasium 
og et HF med kvaliteter, som tåler 

sammenligning med det bedste i 
lande, vi i almindelighed mener det 
formålstjenligt at sammenligne os 
med.

Det kan nok være.
Og alligevel vil jeg på denne plads 

pege på nødvendigheden af, at vi til 
ganske særlige formål, og dem er 
der en del af, søger at skaffe os 
bistand og hjælp fra anden side. 
Selvfølgelig må vi gøre os fortjent til 
hjælpen, vise at vi fortsat er en skole, 
en uundværlig (lille) del af det dan
ske samfund, som det er værd at 
satse på. Pengene, indsatsen vil 
komme tilbage; investeringen vil 
betale sig. Ikke nødvendigvis på det 
korte sigt, men helt sikkert på det 
lange.

Der skal ikke her peges på nogen 
bestemt opgave, som kunne fortje
ne støtte. Men opmærksomheden 
søges rettet mod et behov, som er 
eksisterende, og som helt sikkert 
ikke vil blive mindre i en overskuelig 
fremtid.

På de indre linjer skal vi naturlig
vis søge at få mest mulig ud af de 
penge, derfra det offentlige stilles til 
rådighed for os, og vi skal vel også 
lejlighedsvis søge at skaffe os ind
tægter, hvor det måtte være muligt. 
Men uden støtte fra anden side går 
det ikke.

Henning Spure Nielsen
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Nyt fra skolen....

Gymnasiereformen er nu så vidt, at 
vi i juni 1990 sigerfarvel til grengym
nasiets sidste studenterårgang. Vi 
befinder os altså midt i introduktio
nen af det nye; “reformisterne” er 
med skoleårets slutning færdige med 
år 2 og står således foran det tredje 
gymnasieår med de - forholdsvis - 
mange tilvalgstimer. Det går stort 
set, som det skal, og som man havde 
forudset, det skulle gå. I det praktis
ke på det helt lokale plan dog med 
stribevis af vanskeligheder og pro
blemer, som dog løses ved forståel
se og velvillig bistand fra mange 
sider. Men overraskelsernes tid er 
givetvis ikke forbi.

Nu står så den længe ventede 
HF-reform for døren. Samtlige par
tier i Folketinget har tilsluttet sig et 
forlig, som ændrer en del ved det 
HF, vi har kendt hidtil. Ændringerne 
bliver ikke så vidtgående, som un
dervisningsministeren oprindeligt 
ønskede det, men der er væsentlige 
nyheder i samarbejdsmulighederne 
mellem de 2-årige HF-kurser og 
VUC, i optagelsesbetingelserne 
samt i fagrækken, fagenes timetal 
og dermed i bestemmelserne ved
rørende tilvalg og undervisningsni
veau.

Fælles for den nye HF-lov, som 
træder i kraft fra og med skoleåret 
1991/92, og den nye gymnasielov, 
der som en del af det ovenfor nævn-, 
te politiske forlig ligeledes får virk
ning fra sommeren 1991, er en række 

bestemmelser, som har at gøre med | 
fordelingsudvalg, økonomistyring, j 
pædagogisk råd, skolebestyrelse, j 
pædagogisk tilsyn samt - som det j 
hedder-deregulering; hvilket sidste I 
udtrykker lovgivernes hensigt om 
“at søge gennemført en række be
kendtgørelsesændringer, således at ! 
skolerne kan få flere frihedsgrader, 
så de får en reel mulighed for alter- i 
native løsninger inden for nogle 
rammer”. Ikke mindst lovens be
stemmelse om indførelse af en 
skolebestyrelse til afløsning af det j 
hidtidige skoleråd omfattes med 
spænding og interesse. Den kom
mende bestyrelses sammensætning 
og kompetence fastlægges ende
ligt i den enkelte amtskommune.

Så blev Aarhus Katedralskole 
sammen med VUC Randers af di
rektoratet valgt til at deltage i det 
kommende års kvalitetsudviklings
projekt (KUP). Fra skolens side havde 
vi efter drøftelser i lærerrådet valgt 
at tilbyde os som deltager, og i april 
kom meddelelsen om, at det blev 
os; efter at Kalundborg Gymnasium 
og Midtfyns Gymnasium i Ringe 
havde deltaget i første runde året 
før. Vi mødtes så den 22. maj på 
skolen til en første drøftelse af det 
forestående arbejde, og selve besø
get af direktoratets medarbejdere 
på skolen blev fastsat til at skulle 
finde sted de sidste fire dage i uge 
47/1990. Skolens koordinationsud
valg består af 2 elever, 2 lærere (læ
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rerrådsformand og GL-repræsen- 
tant), 2 repræsentanter for det tek- 
nisk-administrative personale samt 
rektor og dennes stedfortræder.

I lærerrådsregie er mange kræfter 
blevet brugt på udarbejdelse af nye 
bestemmelser om studierejser, 
udvekslingsrejser og ekskursioner, 
ligesom en mulig ændret brug af 
lokalekapaciteten har været og fort
sat er under drøftelse. I centrum for 
lokaledrøftelserne har stået faget 
formnings ønske om at kunne flytte 
til lokalerne N 01 og N 02 i Ny 
Bygnings underetage. Det ser ud til, 
at formnings ønske vil kunne imø
dekommes under forudsætninger, 
som ikke fuldt ud er tilfredsstillende 
for formningslærerne.

Fra amtskommunens side har 
man længe bestræbt sig på ramme
styring og decentralisering i forhol
det til gymnasier og HF-kurser. Og 
det går bestemt i den retning, omend 
knap så hurtigt og knap så konse
kvent, som oprindelig tænkt. Men 
mere arbejde til en i forvejen trængt 
administration er der i hvert fald 
kommet ud af det. Fordelene ved 
ordningen vil være at bedømme på 
længere sigt.

Hvid Bygning renoveredes som
meren 1989. Den mere ydmyge nabo 
til Hvid og Rød Bygning, pedelboli
gen, sættes i stand denne sommer, 
således at den bedst opnåelige 
harmoni mellem bygningsdelene ved 
Skolegyde skulle blive resultatet.

Adskillige skoler i det europæiske 
udland ønsker samarbejde og ud

veksling med os. Mange kontakter 
fungerer allerede ypperligt, nye 
kommertil, og der kan være grund til 
her at konstatere, at skolens ud
vekslings- og samarbejdsaftale med 
Konstantin-Kyrill-Filosof-gymnasiet 
i Sofia/Bulgarien i april 1990 blev 
fornyet for en 5-årsperiode frem til 
1995.

Søgningen til skolen i foråret 1990 
var tilfredsstillende. Ansøgertallet til 
HF steg stærkt til over 200, og for 
gymnasiets vedkommende var der 
tale om en ganske lille forøgelse 
med en beskeden vægtforskydning 
til fordel for den matematiske linje. I 
august 1990 starter 4 nye sproglige, 
4 nye matematiske samt 4 nye HF- 
klasser på skolen, som dermed fort
sat giver plads til 30 klasser (foruden 
GSK). Hvilket vil sige mellem 750 og 
800 elever ialt.

Henning Spure Nielsen
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Hvid Bygning renoveret
Hvid Bygning var fra midten af 1700- 
tallet til begyndelsen af indeværen
de århundrede skolens hovedbyg
ning. Hack Kampmanns og C.F. 
Møllers huse gjorde sammen med 
Mejlgade 6 og en flere gange om
bygget Hvid Bygning skolekomplek
set til det, vi kender i dag.

Initiativet til den renovering - en 
egentlig ombygning er der ikke tale 
om - af Hvid Bygning, som fandt 
sted sommeren 1989, kom fra arki
tekt Ole Langballefra undervisnings- 
og kulturforvaltningen i Århus Amts
kommune. Sammen med kyndige 
folk fra Arkitektskolen i Århus og 
»Den gamle by« gik man grundigt til 
værks for på et så autentisk grund
lag som muligt at istandsætte og 
renovere med det æstetisk set 
bedste resultat til følge.

Og resultatet er blevet godt, selv । 
om en farveændring gør, at Hvid 
Bygning ikke mere helt svarertil det, | 
man måtte forvente. Træværket er 
blevet hvidt, men facadefladerne 
fremstår nu i varme grå farver med 
dele af udsmykningen højt oppe 
under taget mod Skolegade og 
Domkirken fremhævet og smukt 
dekoreret.

Konservator Lars Vester Jakob
sen fra »Den gamle By« har sammen 
med sine hjælpere lagt et stort og 
fornemt arbejde i dekorationerne, 
som sammen med de tilføjede lise
ner i bygningens centralafsnit ud 
mod Skolegade giver dette så præg
tigt placerede hus en særlig værdig
hed. Arkitekt eller måske snarere 
bygmester Mørups bygning fra Fre
derik den 5.’s tid har været så grue

lig meget igen
nem, men den 
klarer sig...! Og
så som skole!

Henning Spure 
Nielsen
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Fra v. - for. rk.: Edith Kläning (bi), Irene Kristensen (ma), Johnny Christensen (sa), Bernhard 
Hagen (hi, it), Jan Kahr Sørensen (hi, id); ml. rk.: Poul Roed Kristensen (ma, fy), Jørgen 
Grønbek Nielsen (ma, fy, dl), Jens Frederik Schiødt (mu, da); Ebba Harsaae (ty, id), Finn 
Jorsal (gr, la, ol), bag. rk.: Knud Haaning Christensen (ge), Birgitte Knuhtsen (en, ty), Mari
anne Ladegaard (ty, fo), Ingegerd Slottved (en, mu), Kirsten Mau Poulsen (da, id).

Billedet side 6 øverst
Fra v. - for. rk.: Käthe Münster (mu, ty), Erik Johannesen (ge), Susanne Richardt Kali (da, 
hi), Jens Behrend Christensen (hi, id), Anna Grethe Bech (da, fr), Bente Gaarsdal (bi), An
ders Ole Nielsen (ma, fy); ml. rk.: Laurits Gregersen (da, re), Hans- Jørgen Søgaard Han
sen (ge, sa, eø), Ivar Gjørup (la, gr), Mette Primdahl (ma), Jytte Lyhne Knudsen (bi, fo), Jo
hannes Andersen (en, id), Helga Møller Hansen (en), Kirsten Olsen (fr, fo), Helle Kjær (da); 
bag. rk.: Poul Stenhøj Pedersen (ma, re), Ove Johansen (sa, hi), Birger Wedendal (ge, id), 
Poul Bøje (ma), Ellen Jessen (en, id).

Billedet side 6 nederst
Fra v. - for. rk.; Torben Retbøll (hi, la) Poul W. Thulstrup (ke, fy), Lizzie Andersen (fra, en), 
Jens Vaagholt Sørensen (ke, fy, ma); bag. rk.: Peter Thyssen (bi, id), Philip Edmonds (en, 
fr), Jørn Ørum Hansen (da, ty), Jacob Nielsen (fy, ma).
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For sent - ikke mødt!
Fra v. - for. rk.: Troels Rønsholt (hi, re), Søs Nørgaard (fr, id), Per Nybro Christensen (sa, 
hi)), Henrik Parbo (ke, fy); bag. rk.: Karen Zink (en, id), Niels-Henrik Pedersen (fy, ma, na), 
Anders Bollerup (da).

Billedet øverst side 8.
Frav. - for. rk.: Henning Spure Nielsen (hi), Finn Stein Larsen (da, ol) Inga Basten (ty, sp), 
Dorte Bollerup-Jensen (eng, id), Hanne Nielsen (ty, id); ml. rk.: Flemming Forsberg (fr, it, 
ol), Erik Kristensen (ma, fy, na), Bjarne Falch Olesen (sa, hi) Henry Nielsen (ke, fy, ma); 
bag. rk.: Frits Pedersen (fr, fo), Arne Frier (fy, ma), Sine Dalsgaard Kristensen (da, re), 
Johnny Sørensen (da, hi), Johan Bender (hi, fo, ol, id).

Billedet nederst side 8.
Fra v. - for. rk.: Henning Damsgaard Pedersen (hi, re), Niels Helge Poulsen (mu), Mogens 
Bøtcher (en, da), Johnny Odgaard Christensen (fy, ma); ml. rk.: Oskar Christensen (fy, ma, 
na), Gerda Schjørring (la, mu) Karen Vibe Pedersen (ke, bi, fy), Birthe Lorentzen (mu, en, 
fo); bag. rk.: Poul Lindhard Hansen (bi), Finn Mogensen (bi), John Mogensen (da, ol, ps). 
7
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Fra v. - for. rk.: Karen Olsen (sekretær), Hanne Kjærtinge (sekretær), Søs Nørgaard (inspek
tor), Johnny Sørensen (bog- og AV- inspektor), Inger Langberg (kantinebestyrer); bag. rk.: 
Henning Spure Nielsen (rektor), Laila Møldrup (sekretær), Solveig Kristensen (sekretær), 
Bjarne Falch Olesen (bibliotekar), Karen Bak (kantionemedhjælp), Arne Frier (inspektor), 
Kaj Rasmussen (pedel), Hanne Villarisen (kantinemedhjælp); - fraværende: Preben Poul
sen (pedelmedhjælper).
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Personalia
Ved dimissionen 1988 tog vi af
sked med skolens førstedame gen
nem mange år Elisabeth Juncker, 
se interview andetsteds i årsskrif
tet. Vi måtte ligeledes sige farvel til 
adj. Britt Westberg efter flere års 
kvotaansættelse i fransk og form
ning, adj. Torben Munch Christen
sen og adj. Børge Thomsen begge 
efter et års kvotaansættelse.

Selv om vi blev frataget en af 
vore nye sproglige klasser i den 
første uge af sommerferien, var det 
muligt at fastholde de allerede af
talte nyansættelser: adj. Sine Dals- 
gaard Kristensen (da, re), adj. Ka
ren Zink (en, id), adj. Jytte Lyhne- 
Knudsen (bi, fo), adj. Bente Gaars- 
dal (bi), adj. Marianne Ladegaard 
Jensen (ty, fo), adj. Kirsten Mau 
Poulsen (da, id) og adj. Ove Jo
hansen (sa, hi). Endvidere kunne 
vi igen i år ansætte Beatrice Coslo- 
vi i en kvotastilling.

I skoleåret 1988/89 har vi haft 
følgende vikaransættelser: adj. 
Johnny Christensen i forbindelse 
med Per Nybro Christensens syg
dom, adj. Lis Pape i forb. med In
gegerd Slottveds sygdom, adj. Lis 
Fihl-Jensen i forb. med Frits Pe
dersens sygdom, samt cand. 
scient. Jacob Nielsen i forb. med 
Jørgen Grønbek Nielsens delvise 
orlov p.g.a. ansættelse ved »Orfe- 
us«.

Ved skoleårets start i august 88 
blev Hanne Kjærtinge ansat som 

sekretær.
På kantineområdet fratrådte Elli 

Nielsen ved skoleårets slutning 88, 
som ny medhjælp blev Hanne Vil- 
ladsen ansat i august 88. Samtidig 
har kantinen i det forløbne skoleår 
nydt godt af at kunne ansætte Jo
hanne Kaspersen og Karen Mar
grethe Bak i beskæftigelsesjob.

I skoleåret 1988/89 har vi på 
skolen ligeledes haft stor glæde af 
Helle Jacobsen, Annette Brix (se 
omtale), Poul Precht, Niels Otto 
Riisbjerg og Olaf Olsen, som har 
været ansat i beskæftigelsesjob 
med forskellige arbejdsområder.

AF

Kandidater 88/89
Gurli Andersen fys/mat
Marianne Christensen mus/dan 
Dorte Schou Svendsen eng
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Studie- og erhvervsorientering

cysTTSui0
ÖS'M ßAMf

L^'F L.

Fundet efter ÅK-besøg i Den danske Bank.

Vil Leif Lærling få elevpladsen? 
Hvorfor?/Hvorfor ikke? Det er no
get af det 3.g’erne og 2.HF'erne 
kan få svar på, når de besøger en 
erhvervsvirksomhed. 2. og 3. g og 
1. og 2. HF har desuden haft mu
lighed for at deltage i de studie
orienterende møder, som arrange
res på uddannelsesinstitutionerne i 
Århus-området. For de samme år
gange har der i februar på skolen 
været besøg af studievejledere fra 
16 forskellige videregående ud
dannelser, hvoraf eleverne har 
kunnet vælge to, de gerne ville hø
re mere om. Formålet med disse 
arrangementer er at give de ud
dannelsessøgende et rimeligt 
grundlag at vælge deres fremtidige 
uddannelser på.

I det forløbne år har studievej
ledningen for gymnasiet haft travlt 
med at orientere om reformen, og 
har i den sammenhæng naturligvis 
været vidne til en del frustrationer 
hos elever, der ret hurtigt har fun
det ud af, at så store valgmulighe
der er der heller ikke i et valggym
nasium, der ikke må koste penge.

For studievejledningen for både 
gymnasium og HF har det været 
væsentligt at gøre de nye regler for 
S.U. klart. Hvis vi skal forsøge at 
stille det meget kort og skematisk 
op, kan det siges at:
- der gives støtte til én ungdoms
uddannelse, og der gives støtte til 
én videregående uddannelse.

12



- der gives kun støtte til normeret 
studietid.
- 18-årige kan få støtte, men er af
hængige af egne og forældres ind
komst- og formueforhold.
- 19-åriges støtte er kun afhængig 
af egne indkomst- og formuefor
hold.
- S.U. kvartaler er 1. aug. - 1. nov. 
- 1. febr. - 1. maj. Man er først be
rettiget til støtte kvartalet efter, man 
er fyldt 18 år, dvs. man er uheldig, 
hvis man er født 2. aug., så er man 
først berettiget til støtte 1. nov., 
hvorimod man er ret heldig, hvis 
man er født 31. juli.
- for meget udbetalt støtte, der til
bagebetales inden 1. maj og før 
indkomstkontrollen, pålægges ikke 
renter.
- for meget udbetalt støtte skal be
tales tilbage med renter ved en til
bagebetaling efter 1. maj og efter 
indkomstkontrollen.

De nye S.U.-skemaer kan hentes 
hos Karen i forkontoret.

Boligsituationen for unge er van
skelig i Århus-området. På skolen 
får vi flere og flere elever, der kom
mer udefra, eller som har behov 
for at flytte hjemmefra, måske bare 
for kortere tid. På studievejlednin
gen vil vi gerne være formidlere og 
vil være glade for henvendelser fra 
forældre/elever, som vil kunne give 
plads for en elev, enten for en kor
tere eller en længere tid.

LA og DP, LH og EH

Elevrådet
I det forgangne skoleår er det en
delig lykkedes at realisere drøm
men om elevrådet som en kontrast 
til diverse lærer-menigheder. For 
hvem kendte ikke til den gule byg
ning for enden af gården, mens et 
andet lokale i skolens dybe indre 
oftest lå øde hen. Dette har vi rå
det bod på ved at overmale de 4 
vægge i elevråds-lokalet (dette var 
mest en praktisk oplysning til sut
terne!), for bl.a. således at flytte 
skolens tyngde helt over til den an
den side: til jer elever, for hvis 
skyld VI er til og for hvis skyld sko
len i det hele taget er her, (I forstår, 
I er sgu’ selv ude om det!)

Der er ikke nogen yderligere 
grund til at opremse sidste års for
løb, for det er nu - og fremtiden, 
det kommer an på. Så hænger du 
stadig i de gamle stive traditioner 
og moralbegreber, er det vist på ti
de vi sammen overvinder dit kom
pleks, hvad med f.eks. at stable et 
eller andet fuldstændigt hæm
ningsløst på benene. Hva’ siger du 
f.eks. til... øh.... til... øh. Nåh, nej, 
jeg glemte det helt: det er jo DIG, 
der skal bestemme, hvad vi skal 
gå igang med. Så giv lyd fra dig, 
allerede i dag! På gensyn i elevrå
det.

DBH Sanne
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Skolerådet
I henhold til den endnu eksisteren
de skolestyrelseslov afholdtes der 
kort tid efter det nye skoleårs start 
valg til det nye skoleråd, skoleråd 
nr. 2 efter skolens overgang fra 
statsskole til amtskommunal status 
pr. 1. januar 1986. Resultatet blev, 
at Jørgen Risbjerg og Inger Gus
tavsen afløstes af Kristian Dals- 
gaard og Birthe Troelsen som for
ældrerepræsentanter.

Det nye skoleråd mødtes første 
gang d. 9. november og konstitue
rede sig således:
Birthe Troelsen, formand
Kristian Dalsgaard, næstformand 
Solveig Kristensen, sekretær - re
præsentant for skolens TAP-perso- 
nale
Bente Trier, amtsrådsmedlem 
Käthe Münster, lærerrådsformand 
Arne Frier, repræsentant for sko
lens lærerråd
Nete Petersen, repræsentant for 
gymnasieeleverne
Dorthe Henriksen, repræsentant 
for HF-eleverne
Henning Spure Nielsen, rektor

Skolerådets vigtigste opgave er at 
virke som et samlende organ for 
de forskellige grupper, der har be
røring med skolen. Det gælder læ
rerpersonalet og skolens ansatte i 
øvrigt - desuden eleverne, deres 
forældre og ikke mindst amtsrå
dets undervisnings- og kulturud

valg, som vi gennem amtsrådets 
repræsentation i skolerådet er i 
nært samarbejde med. Skolerådet 
har desuden gennem møder med 
amtet og skoleråd fra andre gym
nasier mulighed for at debattere 
fælles arbejdsopgaver og udveksle 
forskelligartede synspunkter.

Vi har i det forløbne skoleår af
holdt fire ordinære og et ekstraor
dinært skolerådsmøde. Af det tilrå
dighed stående beløb er der bevil
get skrivemaskiner med tilhørende 
lamper til elevlæsesalen og et 
komplet trommesæt til skolens 
festsal. Der er ydet støtte til gen
nemførelse af en foredragsaften 
med forfatteren Torkild Bjørnvig ar
rangeret af Heimdal, og ved at love 
støtte til årets dimissionsfest håber 
vi gennem et beskedent trakte
ment til dimittenderne og deres for
ældre at kunne gøre dagen endnu 
festligere for dem.

Gennem »Katinform« har vi for
søgt at etablere en direkte kontakt 
med forældrekredsen, et arbejde 
der endnu ikke er lykkedes særlig 
godt - vi håber på god kontakt i det 
kommende skoleår.

Birthe Troelsen
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Dimittender 1988
3.a
Andersen, Malene Bendix 
Ballund, Benedikte 
Bonnén, Peter 
Brøgger, Lisbet 
Bundgaard, Sine Merrild 
Dabelstein, Birthe Brøndum 
Engelbreth, Marlene 
Evar, Mimi Kinneret
Holm, Marie Charlotte Engelund 
Hvidberg-Hansen, Gertrud 
Jacobsen, Karen-lngeborg 
Jasper, Tine
Jensen, Stina Stubkjær 
Jørgensen, Maiken Agerskov 
Kleberg, Anne
Larsen, Sussi Højgaard 
Lauridsen, Lene Bjørnekær 
Mommsen, Signe Bøggild 
Myklebust, Ellen Karin 
Nielsen, Ditte Helene 
Nielsen, Nanna Cock 
Pedersen, Tessa 
Petersen, Kenneth Holm 
Rokkjær, Johanne 
Skovbo, Dine
Sørensen, Christina Kloch 
Terp, Erik Hannibal 
Therkelsen, Arlette Walsøe

3.b
Dalsgård, Inger 
Dietz-Olsen, Rikke 
Enevoldsen, Annette 
Hansen, Tina 
Holst, Tina Heger 
Jensen, Jette Svane 
Johannesen, Sine

Juul, Louise Vendelboe
Larsen, Søren Holger Mellerkjær 
Liendgaard, Charlotte Z. Holm 
Lohmann, Camilla Sophie
Lund, Line Danner
Mariager, Dorte
Mengel, Helle
Mervild, Katja Helene
Petersen, Marianne
Politis, Spyros
Raskin, Melanie Shulamith
Rasmussen, Anna Aagaard
Rasmussen, Susan
Riebs, Thomas Steven Løgstrup
Staal, Bjarke
Sørensen, Pernille Sejr
Wester, Charlotte

3.x
Bukdahl, Dorte
Drescher, Lars
Handberg, Bettina
Hansen, Erik Fuhr
Hansen, Lars
Hansen, Trine Heiberg
Jensen, Tina Rydberg
Nielsen, Kirsten Barslund
Pjengaard, Ole
Poulsen, Jesper
Rasmussen, Carsten Bryder
Rasmussen, Sten Wodstrup
Schulze, Jakob
Skødt, Lene
Søhoel, Helmer
Sørensen, Jens Lykke
Thomassen, Karin
Witt, Henrik
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3.y
Andersen, Henning Dam Veng 
Andersen, Jesper Byrgiel 
Arve, Ane Mette 
Bitsch, Anja
Christensen, Thomas Whitelaw
Gustavsen, Lars Christian Holme
lund
Hall, Jesper Pinholt 
Helm-Petersen, Casper 
Hove, Bjørn
Ipsen, Merete
Jensen, Thue Møller
Jørgensen, Marianne Louise 
Larsen, Anders Blaakilde 
Lind, Michael 
Lindhardtsen, Helle
Mondrup, Kirsten Marianne 
Møllenberg, Peter
Nielsen, Anne Marie Høyrup 
Nissen, Anni Brauer 
Pedersen, Anna Eske 
Revsbech, Helle
Schrøder, Thomas Morville 
Søndergaard, Christina Villefrance 
Tatari, Amir Ejner

3.Z
Bay, Jesper
Byskov, Lars
Christensen, Thomas Lund 
Grønning, Anne 
Hansen, Keld
Jensen, Morten Abild
Jessen, Thomas Lyngsø 
Lave, Christian Sloth 
Mortensen, Helle Frank 
Møller, Morten Nordahl 
Nielsen, Gitte 
Nielsen, Rikke

Pedersen, Jesper Meldgaard 
Pedersen, Marlene Karmark 
Petersen, Jesper Friis 
Poulsen, Niels Hvidberg 
Steensgaard, Peter
Sveje, Nils
Søby, Lotte Flygar 
Winther-Jørgensen, Claus

3.U
Bech, Jens Kristian 
Bendtsen, Nanette 
Berg, Puk
Bering, Karina
Buvik, Carl Erhardt Simon 
Byskov, Uffe
Emdal, Richard
Eriksen, Malene Sloth
Faber, Mogens 
Fage-Pedersen, Anders 
Jensen, Claus Walther 
Jeppesen, Lotte 
Jespersen, Thomas 
Kjeldsen, Anders
Kristensen, Morten Kristian 
Lassen, Anne Vibeke Hilmer 
Mikkelsen, Kim Hylleberg 
Nørholm, Liselotte Tornøe 
Nüssler, Niels Emil 
Rasmussen, Rasmus Zimmer 
Reiths, Vinnie
Skov, Anne-Marie 
Svantemann, Morten 
Therkildsen, Marianne Vorre 
Woo, Claus

3.W
Bisgaard, Bente Flinker 
Damgaard, Tina Højlund 
Deding, Jette
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Dyrbjerg, Bodil Marie 
Enevoldsen, Tina 
Frederiksen, Naja 
Hansen, Lise Lotte Enevold 
Jensen, Anne Sondergaard 
Kjærulff, Anne Marie 
Kofoed, Jesper Arnum 
Kongstad, Mads Conradsen 
Kristensen, Christina Aabo 
Kyndal, Peter Andreas 
Levinsen, Anders 
Lundgaard, Anne Marie 
Munch, Søren 
Nielsen, Ole Busch 
Pedersen, Klaus Lennart Bjerg 
Risbjerg, Anders 
Schmidt, David Olaf 
Thuesen, Bo Overgaard

2.p
Anbo, Lise Spure 
Andersen, Vibeke 
Andreasen, Lene Marie 
Bamberg, Charlotte 
Hansen, Gitte Skourup 
Hjortsøe, Lene 
Holm, Turi Brøndum 
Høegh, Lars Pank 
Jacobsen, Rannva Dahl 
Jakobsen, Lene Merete 
Kristensen, Brian Richs 
Kvist, Helene Rind 
Larsen, Mette Faarup 
Laursen, Ole 
Lindegaard, Thomas 
Madsen, Helle 
Mikkelsen, Eydrit 
Nielsen, Jeanette Blom 
Nørgård, Martin Nissen 
Ottosen, Helle Cecilie

Price, lan David Massie
Vorsaa, Anne Marie Spendrup

2.q
Andersen, Ann Laila Troldahl 
Avivson, Katerine 
Bahn, Sussie
Bülow, Ole
Jensen, Ann Eg
Juul, Heidi Ingerslev 
Kongaa, Jesper Hvid 
Lau, Anne-Marie Barrit 
Møller, Jette 
Nielsen, Bente 
Nielsen, Jan Schmidt 
Olsen, Pernille Fendinge 
Pedersen, Dorthe Vammen 
Pedersen, Lina Mørk 
Rasmussen, Hanne Balle 
Rasmussen, Mogens 
Rønn, Ivan
Svendsen, Torben Reinholdt 
Thomsen, Rikke Susanne Jensby

2.r
Andersen, Mette Bjerrum 
Davidsen, Claus 
Hansen, Jens Jørgen
Hansen, Knud Erik Weinkouff 
Holst, Carsten
Hougaard, Gitte
Jensen, Dorthe Blirup
Jensen, Helle
Jepsen, Anders Fabricius Munck 
Kristensen, Inge Bonde 
Larsen, Susanne
Larsen, Hanne Ølsgaard
Lippert, Bettina
Madsen, Jeanet Thorn 
Nielsen, Monica Stougaard

17



Petersen, Charlotte Rose Fredsbo Smith, Mikael Nissen
Rasmussen, Anne Mejer Sørensen, Gitte Møldrup
Seebach, Junn Vinther, Berith Bøgh
Silva, Isabel

Uddrag af dimissionstalen 1988
Kære HF’ere - kære studenter.

Det faldt så i min lod at skulle for
mulere og udtrykke de ord, hvor
med I nu skal dimitteres fra den 
skole, der har været jeres gennem 
henholdsvis 2 og 3 år.

På skolen glæder vi os naturlig
vis over, at det med så gode resul
tater - og sagt stilfærdigt: med sko
lens og jeres læreres bistand - er 
lykkedes jer at komme igennem 
besværlighederne - og at I nu står 
med nye og livsbekræftende udfor
dringer foran jer.

Selv glæder jeg mig ved den op
gave, der går ud på højtideligt at 
skulle sige farvel til jer - officielt at 
skulle afrunde og afslutte den pe
riode i jeres tilværelse, der bærer 
overskriften: Aarhus Katedralskole.

I har gennem årene her naturlig
vis og som noget fundamentalt 
mødt en række fag og et tilsvaren
de antal lærere, som hver inden for 
deres felt har kunnet inspirere jer 
til at gå ind i hidtil ukendt land for 
dér at udforske og kortlægge det, 
der for en umiddelbar betragtning 
kunne forekomme så uoverskueligt 
- og måske endda også uvedkom
mende.

Vi håber - og jeg håber - at dette 
arbejde ikke blot gav jer en serie af 
hinanden uafhængige, faglige eks
pertiser. Selvom det da må erken
des, at fagligheden på fagets egne 
præmisser er en helt central og 
uomgængelig side af et HF- eller 
gymnasieforløbs målsætning og 
indhold.

Der skulle gerne hos hver ene
ste én af jer også være opstået en 
erkendelse af, at fagene har berø
ringsflader, at de set ud fra en bre
dere virkeligheds vinkel har noget 
at sige hinanden; at de giver mest 
fra sig, når de ses i lyset af hinan
den - i en sammenhæng. Denne 
sammenhængsbetragtning, håber 
jeg, forekommer jer naturlig, lige
som jeg håber, den i en eller an
den udstrækning har været en del 
af jeres dagligdag på skolen.

Udsyn og overblik. Ansvar og 
medansvar.

Her er vi - efter min opfattelse - 
ved det centrale, det overordnede. 
Enhver form for dilettanteri må la
des ude af betragtning. Det væ
sentlige må og skal bygge på den 
engagerede og ærlige fordybelse
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og indsigt. Herom må der ikke her
ske tvivl.

Bag disse betragtninger ligger 
den opfattelse - og den er jo nær
liggende og ganske uoriginal - at 
vi, samfundet, hvordan det end 
fremover må komme til at se ud, 
har brug for jer. Det bliver - om ik
ke så længe - jeres tur. Hvert 
slægtled må påtage sig - eller helt 
selvfølgeligt blive pålagt den opga
ve at føre det folkelige fællesskab, 
hvori vi er anbragt, har anbragt os 
- eller måske ladet os anbringe - 
endnu et skridt videre mod mål, 
der er fjerne og i virkeligheden helt 
uden for grænserne for vor erken
delses mulighed. Men ikke nød
vendigvis uden for rammerne af 
vore tanker over udvikling og frem
tid. Idealbetragtninger, drømmene 
om vor fremtid, er en ikke ligegyl
dig del af det, vi som individer i hi
storiens perspektiv repræsenterer.

Hvormed vi er fremme ved hold
ningerne - ved dette at tage stilling. 
Og især tage stilling til de spørgs
mål og problemer, samfundet stiller 
os overfor. De er jo altid og i virke
ligheden vedkommende og centra
le. Samfundsspørgsmålene. Iden
tiske med den politiske sammen
hæng, der er dig såvel som mig.

Holdninger og politik!
Vi forventer af jer, at I ikke forbli

ver anonyme og med et skulder
træk overlader afgørelser og be
slutninger til de andre. Det er dig. 
Her og nu! Udbyg din viden, brug 
det fundament, du har erhvervet - 

og lad dig ikke rive omkuld!
Det er fremtiden - samfundenes 

fælles fremtid, vi må passe på og 
varetage. Faresignaler er der nok 
af; det har der vel altid været? Men 
kræfterne - såvel dem der har med 
naturvidenskaberne at gøre som 
dem, der tager deres udgangs
punkt i den mere filosofiske del af 
tilværelsessammenhængen - er 
langt voldsommere i dag, mere ul
timative. Der står mere på spil. 
Hvorfor udfordringen til os er stør
re. Ligegyldighedens berettigelse - 
om overhovedet mulig - langt rin
gere.

I må altså ind på banen. Frem 
på banen. Tag jeres bestik, gå i 
dybden, skaf jer viden - og argu-
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mentér! Solidt, kyndigt og visio
nært! - for en menneskelig verden. 
En verden for vore børn og børne
børn. En sådan verden må da - til 
trods for alt det, vi hører - fortsat 
kunne have en chance.

Jeg håber, I vil være med på 
holdet. Være med til at værne vore 
demokratiske institutioner mod 
dunkle politiske kræfter af totalitær 
og menneskefjendsk karakter. Risi
koen for at det enkelte menneske 
bliver en passiv og flytbar brik i et 
spil, som dirigeres af nogle få og 
ukontrollérbare høvdinge - en så
dan risiko er faktisk til stede.

Vi må med jeres hjælp sørge for, 
at risikoen ikke bliver til virkelig
hed.
(...)
I den sang, som lektor Niels Jen
sen, en af skolens tidligere lærere, 
har skrevet, og som vi om lidt skal 
synge sammen, udtrykkes en tan
ke, der her til slut skal knyttes til 
det, jeg allerede har været inde på. 
Niels Jensen ser i sit 4. vers frem
ad med disse ord:

-og over kløfter 
der kan slås bro, 
når alle løfter 
med fremskridtstro

Kære HF’ere - kære studenter.
Jeg håber og ønsker for jer, at 

fremskridtstroen - i ordets bedste 
forstand - også kan blive jeres, og 
at I med rimelig grund kan se frem
tiden i møde med optimisme.

Det er mig herefter en stor glæ
de at kunne ønske jer til lykke med 
vel overstået eksamen og højtide
ligt dimittere jer som HF’ere og stu
denter fra Aarhus Katedralskole - 
årang 1988.

Hjertelig til lykke - og en tak til 
jer fra skolen for den tid, I var med 
til at præge den.

Henning Spure Nielsen

Skolen for livet
Et interview med 
Elisabeth Juncker.

Elisabeth Juncker forlod Aarhus 
Katedralskole i juni 1988. Hun er 
nok den person, der har haft den 
mest langvarige og forskelligartede 
tilknytning til Aarhus Katedralskole, 
og derfor har det været naturligt at 
få Elisabeth til at berette om sin 
oplevelse af skolen, en tresidet op
levelse som elev, som forælder og 
som medarbejder.

Hvordan begyndte det hele?
- Det begyndte såmænd for 55 

år siden, da jeg på grund af mine 
forældres flytning fra Ålborg til År
hus blev optaget i 4. mellem på 
Katedralskolen, fortsatte i gymna
siet og blev dimitteret som ny
sproglig student i 1937.

Så fulgte der ganske vist et in
terval på 15 år, og i den tid fik jeg 
gennemført en kontoruddannelse, 
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blev korrespondent, blev gift og 
»startede« en børneflok - 7 ialt 
blev det til - og de var alle ønske
børn! Igennem dem blev forbindel
sen til skolen atter knyttet.

I 1952 blev min ældste søn op
taget i 1. mellem, og han blev efter 
7 år student, ligesom de 6 andre, 
der fulgte »peu en peu«. Den sid
ste blev dimitteret i 1974, så det er 
klart, at jeg i løbet af 22 år lærte 
skolen at kende udefra, som foræl
dre nu engang formår det ved at 
følge deres børns skolegang.

Hva’ så da den yngste var kom
met igennem »det katedrale sy
stem«?

- Ja, så kommer vi til den tredje 
fase. Da mine opdragerforpligtel
ser var ved at ebbe ud - på grund 
af min mands død var jeg blevet 
alene - fik jeg ganske uventet til
bud om stilling på Aarhus Katedral
skole som rektors sekretær.

Det blev til 17 uforglemmelige 
år, hvor jeg som aktiv medarbejder 
lærte skolen at kende indefra.

Hvad har de år lært dig?
- De har lært mig at respektere, 

beundre og glæde mig over den 
ansvarsfølelse, den utrættelige 
omsorg, der til enhver tid ydes 
hver eneste elev fra skolens side. 
At jeg personligt har befundet mig 
så fantastisk godt ved den daglige 
omgang med elever, lærere, kolle
ger og hele den stab, som hører til 
på skolen, har været en berigelse i 
mit liv, som jeg nødigt havde været 
foruden.

Hvad er det, der er så specielt 
ved Aarhus Katedralskole?

- Det er naturligvis først og frem
mest skolens lange historie og så 
den ægte kultur, som er fulgt med 
gennem de mange generationer. 
Det forpligter ubevidst enhver, som 
kommer indenfor, for her er jo no
get, som ikke må sættes over styr.

Elevernes forskelligartede bag
grund fra land og by, fra velståen
de og mindre velstående hjem - i 
min tid var Katedralskolen byens 
eneste betalingsfrie gymnasium -

Afsked med Elisabeth Juncker.
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har givet social forståelse. Bag
grunden var ikke det væsentlige, 
men nysgerrigheden, lysten til at 
lære noget, til at bruge sine evner. 
For eleverne har det været - og er 
stadig - af betydning, at de bliver 
undervist af en lærerstab, som be
står af ældre, yngre og unge lære
re. Det skaber en særlig atmosfæ
re.

Og så betyder gymnasieårene 
så meget for den enkeltes tilværel
se, her lægges kimen til de senere 
års interesser og holdninger. Også 
ud over det rent faglige kan elever
ne få mulighed for at afprøve kræf
ter og evner, - jeg tænker her på 
elevorganisationer som f.eks. AKI, 
Heimdal og tidligere Gefion.

Vi kender dig, Elisabeth, også 
som et stærkt menneske, som ta
ger udfordringer op. Hvordan har 
det været at forlade det sted, der 
har fyldt så meget i dit liv?

- Når jeg skal være ærlig, så har 
det ikke været så ligetil, som jeg 
havde forestillet mig. At skabe en 
meningsfyldt hverdag for sig selv 
klarer man ikke fra den ene dag til 
den anden.

Men jeg har fundet af det. For 
nu har jeg mulighed for at tage de 
interesser op, som måtte vige i de 
travle år, og det at give sig tid til at 
være lidt for ens medmennesker 
sætter jeg stor pris på.

EH og NG

Om pædagogisk 
seminar
For tredje år i træk har skolens læ
rere været af sted på pædagogisk 
seminar. Det er ved at ligne en tra
dition, men hvad er det i grunden 
for noget?

Set i én synsvinkel er der noget, 
der minder om gamle dage, da 
skolen tog på en årlig udflugt. Den 
lå om sommeren, vejret var altid 
godt, man havde madkurv med og 
kom træt hjem efter en dag med 
leg og spil og dans. Af mange 
grunde er skoleskovturen ude af 
billedet, erstattet af så meget an

det, og på det pædagogiske semi
nar er lærerne alene, meget af det 
foregår på skolen, og indholdet do
mineres af seriøse aktiviteter.

Fra en anden vinkel kunne man 
komme til at tænke på de kurop
hold, som pæne borgere i forrige 
århundrede ofrede på sig selv. Offi
cielt af sundhedshensyn - man fik 
et moralsk alibi ved at bade eller 
drikke vand - reelt sikkert lige så tit 
af lyst til at komme hjemmefra og 
deltage i selskabelighed i venlige 
omgivelser. Men kurlivet er også 
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væk, og med det de mange kurho
teller, der lå rundt omkring, hvor 
der er rart at være. -1 stedet har vi 
fået kursuscentrene. Som andre 
moderne centre ligger de i perife
rien af, hvor folk i almindelighed 
færdes, de er velegnede internater 
for folk på f.eks. pædagogisk semi
nar.

Her gælder det ikke den enkel
tes fysiske og mentale velbefin
dende, men gruppens, institutio
nens, det sociale fællesskabs. - 
Det hører til filosofien bag pæda
gogiske seminarer, at der altid er 
problemer at drøfte og løse og triv
sel at øge.

Arbejdsgruppen, nedsat til at 
trække forberedelsernes store læs, 
har nok at se til. De skal beslutte 
om tunge og lette aktiviteter, på og 
uden for skolen, sørge for oplæg 
fra indkaldte eksperter - gerne gi
raffer - og bestille indlæg hos loka
le kræfter - og så er der alt det 
praktiske med udflugtsmål, ind
kvartering, tagselvborde og anden 
fortæring. For stundom stiller også 
legemet sine krav, som Hjalmar 
Ekdahl siger i »Vildanden«.

Det pædagogiske seminar var 
denne gang placeret fra 19.-21. ja
nuar, altså midt i den dybe, men i 
år ret uvirkelige vinter. Og arbejds
gruppen havde ære af det hele, 
men lagde ud med et kup: Tre vel
oplagte damer og hurtige hoveder, 
GL-formanden Birgit Smedegaard 
og de amtslige undervisnings- og 
kulturpolitikere Sesse Søgaard og

Bodil Vinther, diskuterede økono
misk og indholdsmæssig styring af 
fremtidens gymnasium.

Peter Thyssens snapshot af de tre foran 
Olivia Holm Møllers badutspringere har 
fastholdt energien, nærværet.

Næste formiddags seance gik me
re på det inderlige, en hidkaldt psy
kolog prøvede at hjælpe os med at 
bore i pædagogiske frustrationer 
som udbrændthed og ensomhed i 
undervisningssituationen. - Men så 
gik det af sted, væk fra byen og 
skolen, til Vrads Sande. - På pro
grammet havde arbejdsgruppen 
annonceret: Travetur i »Danmarks 
vel nok smukkeste natur«. Med gå
seøjnene signaleredes diskret at 
karakteristikken var lånt af de ind
fødte, og for nogle af os virkede 
naturen sandt at sige snarere ejen
dommelig, tenderende mod det bi
zarre. Men det var rart at se den rå 
mindesten for vores røde bygning’s 
finurlige arkitekt, Hack Kampmann, 
som Johan Bender holdt en lille 
god tale om på stedet.

Henning Spure Nielsen, som var 
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med for første gang, var blevet 
bedt om et oplæg med titlen: »At 
være rektor - hverdag og visioner«. 
Spure beholdt, sympatisk, forsigtigt 
og humoristisk, begge ben på jor
den, og bekendte sig til mottoet: 
Én ting ad gangen!

Og så gik det løs med festmid
dag med kunstnerisk underhold
ning, folke- og senere traditionel 

dans samt mange andre aktiviteter, 
som det vil føre for vidt at regne 
op. - I bussen på vej hjem næste 
dag måtte alle kunne være blevet 
enige om, at det pædagogiske se
minar både som skovtur og som 
kurophold havde været særdeles 
pragtfuldt.

AB

Johan Bender fortæller inspireret om Hack Kampmann-mindestenen.
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Idrætsdag for alle
Fredag d. 23.9. kl. 8.30 lød start
skuddet til idrætsdagen på Å.K. At 
dømme ud fra den uomtvistelige 
succes bliver dette arrangement 
endnu én blandt mange traditioner 
på skolen.

Dagen startede i Stadionhallen 
med fælles opvarmning- »ualmin
delig effektivt, udfordrende og mor
somt« - lød elevkommentaren i 
skolebladet ugen efter - og derefter 
gik det løs ved Stadion og strand, i 
skov og svømmehal. Alle afskyg

ninger af idrætsudfoldelser blev til
godeset. For de kvartseje tonsere 
var der minitriathlon, for de bløde 
mænd og kvinder softball og for 
fodfolksfanatikerne en 12 km van
dretur over stok og sten fra Nors
minde kro til Stadion. Desuden 
blev der budt på atletik, volleyball, 
håndbold, fodbold og windsurfing.

Dagen sluttede med fest på sko
len, hvor stemninger og bekendt
skaber fra dagens løb blev yderli
gere udviklet.

J.A.

Al begyndelse er svær...
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Idrætskalender
25. oktober 1988. Adjunkt Hanne 
Nielsen drager til Silkeborg med 
ældste pigers håndboldhold - de 
blev samlet nr. 3.

2. nov. 1988. Yngste pigers hånd
boldhold spiller sig frem til finalen 
mod arrangørerne fra Amtsgymna
siet i Horsens efter sejre på 7-2 
over Silkeborg Amtsgymnasium, 
og 8-7 over Herning. Trods udskift
ningsleder B.C.’s kamp på bænken 
mod 200 lokalpatriotiske tilskuere 
og 2 lokale dommere tabte Å.K. ef
ter omkamp med 10-11.

8. dec. 1988. Adjunkterne Johan
nes Andersen og Behrend Chri
stensen drager med 2 baskethold 
drenge til stævne i Fredericia. 
Yngste drenge tabte finalen til Fre
dericia med 21-22, og ældste dren
ge blev samlet nr. 3.

19. dec. 1988. Yngste pigers ba
skethold under stram styring af Jo
hannes Andersen og Behrend 
Christensen fejede al modstand til 
side ved et stort stævne i Viborg. 
Viborg Amtsgymnasium blev slået 
63-4, Skive tabte med 10 - 41; i fi
nalen mødte Å.K. »klubholdet« fra 
Hadsten Amtsgymnasium og vandt 
med 46-34.

28. April 1989. Århus Katedralsko
les lærerhold i volleyball vinder for 
andet år i træk »Århusmesterska
bet« efter finalesejr over mestrene 
fra 1984, 86 og 87: Skovvangssko
len. Lærerholdet består af: Hanne 
Nielsen, Søs Nørgård, Ellen Jes
sen, Johannes Andersen, Birger 
Wedendal, Jan K. Sørensen, Jens 
B. Christensen samt roligan H. 
Spure Nielsen.

BC

Noget ved musikken
Musikken på skolen har haft det 
godt i det forløbne år. Inden for den 
almindelige musikundervisning har 
alle førsteklasserne haft tilbud om 
at deltage i et stort arrangement 
med Klüvers Big Band, hvor man 
havde indstuderet en større kom
position af Buch Lacy med opførel
se ved en fællestime og en aften

koncert på skolen. Dette blev af
rundet i foråret ved en koncert i 
Musikhusets store sal med delta
gelse af flere af amtets gymnasier.

Den daglige undervisning læg
ger også op til årets forårskoncert, 
der igen blev en broget fremvis
ning af, hvad de enkelte musikhold 
har arbejdet med.
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Amtsgymnasieorkestret, som 
blev startet sidste år, er blevet vi
dereført med ugentlige prøver her 
på skolen. Her har skolens elever 
haft chance for at deltage i klassisk 
orkesterarbejde i samarbejde med 
kor og instrumentalsolister, foruden 
at det danner stammen i det orke
ster, der ledsager dronningeballets 
Lanciers. I det forløbne år har or
kesteret mønstret ca. 25 musikere, 
bestående af lærere og elever fra 
alle byens gymnasieskoler. Orke
steret har optrådt ved 6 koncerter i 
skoler og kirker her i amtet. Som
meren 89 går turen til Nord-ltalien, 
hvor orkesteret skal optræde sam
men med et dansk kor.

Andre af skolens elever og læ
rere har haft mulighed for at spille i 
et ret godt besat Big Band, som si
den nytår har haft ugentlige prøver. 
Bortset fra en medvirken ved intro
duktionsaftenen for de kommende 
nye elever, havde bandet sin første 
optræden ved forårskoncerten 
med betragtelig succes.

Ud over alt dette har der været 

meget stor interesse for at lave 
musik i grupper efter skoletid. Sko
len stiller her lokaler, en del instru
menter og andet grej til rådighed, 
og kan til gengæld nyde godt af re
sultaterne, når den skal bruge mu
sik i forskellig sammenhæng, f.eks. 
morgensamlinger eller revuer.

Denne virksomhed har ikke væ
ret uden problemer. Amtet har skå
ret sin bevilling til den frivillige un
dervisning ned til halvdelen, hvilket 
har forringet muligheden for tilsyn 
med musiksamlingen. Foruden det 
naturlige slid på materiellet, har det 
krævet en del ubetalt arbejde af 
lærere for at få det til at fungere, 
således at det ikke kom til at få for 
meget negativ indflydelse på den 
daglige undervisning.

Frivillig korsang har ikke haft det 
så godt i det forløbne år, hvad så 
grunden end kan være; men der er 
et begrundet håb om at noget så
dant vil kunne genetableres under 
en eller anden form i næste skole
år.

NPogSC

Fester
Forårets højdepunkt var Dronnin- 
geballet i store rober, lange hand
sker, bare skuldre, smoking, but
terfly og vandkæmmet hår - det var 
kendetegnene for årets traditionsri
ge Dronningebal.

I en måned forud havde af
gangsklasserne under stor entu
siasme og megen morskab lært 
Lanciers’ens 5 ture. Der var flittigt 
blevet diskuteret såvel klæ’r som 
frisure. Og så den 25. april skulle 
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det hele vises frem. Eleverne mar
cherede i én lang række ind i fest
salen - så megen disciplin er vist 
ikke set før! Amtsgymnasieorkeste- 
ret sørgede på festlig vis for musik
ken.

Andre tilbagevendende begivenhe
der er efterårets store Firmafest og 
ved juletid Gamle elevers fest, 
hvor mange tidligere elever mødte 
op for at hilse på lærere og skole
kammerater.

Festudvalget

Dronningeballet var en opvisning i imponerende rober.
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i Hola, Barcelona!
Udveksling mellem Aarhus Kate
dralskole og Institut »Jaume Bal
mes« i Barcelona 8/10 - 15/10 
1988.

3.bu’s udvekslingsrejse til Barcelo
na var en kombineret sprog- og 
historietur. Den sproglige side af 
sagen var bl.a. blevet forberedt 
gennem udveksling af breve mel
lem 3. bu og deres barcelonesiske 
værter. Den historiske side gen
nem læsning af historiske og kul
turhistoriske emner: 1) De store 
Opdagelser og Spaniens Guldal
der, 2) Den spanske Borgerkrig 
1936-39, 3) Franquismens fald, 4) 
Katalansk modernisme, især arki
tekten Antoni Gaudi (1852-1926), 
5) Picasso.

Under opholdet i Barcelona boe
de vi halvdelen af tiden i privat ind
kvartering, mens vi i de sidste 4 
dage var indkvarteret på et hotel i 
det centrale Barcelona tæt ved by
ens berømte hovedstrøg, »Las 
Ramblas«.

Vores spanske værter Ricard 
Serrano og Margarita Garcia hav
de sammensat et spændende og 
varieret program begyndende med 
en byvandring i den ældste del af 
Barcelona, middelalderkvarteret, 
»el barrio gotico«, herunder rund
visning på kongeslottet og i Kate
dralen. Middelalderkvarterets æld
ste kærne er i virkeligheden ikke 
kun »gotico« men også »antiguo«. 

Den er vokset direkte ud af den tid
ligere romerske by, hvis bymure 
flere steder fungerer som funda
ment for det middelalderlige kon
geslot, og et par meter under ga
deniveauet finder man romerske 
huse, værksteder og gader.

Fra vores hotel havde vi udsigt 
til en romersk begravelsesplads, 
der ved et tilfælde blev afdækket, 
da man ville anlægge en underjor
disk parkeringsplads. Men man be
høver ikke engang at gå ned under 
brostenene for at finde oldtidens 
Barcelona. Romerbyens to hoved
gader aftegner sig tydeligt i bypla
nen som de to gader, der krydser 
hinanden vinkelret i »Placa Sant 
Jaume«, det der i oldtiden må ha
ve været byens forum.

Middelalderbyens rammer blev 
først sprængt i forrige århundrede. 
Et helt nyt kvarter blev planlagt 
med lige gader og rette vinkler, 
»Ensanche«-kvarteret. Det var 
midt i dette kvarter vores skole lå, 
og det var også i dette kvarter, at 
Spaniens måske største moderne 
arkitekt Antoni Gaudi udfoldede sig 
omkring århundredeskiftet i sin hø
jest særprægede »modernisme«- 
stil, en stil, der har sit udgangs
punkt i den germanske Jugend-stil, 
men som Gaudi i begyndelsen af 
1900-tallet udviklede i en langt me
re grotesk-fantastisk retning. Det 
er også i dette kvarter, at hans be
rømteste bygningsværk, den ufuld- I
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endte katedral »La Sagrada Fami- 
lia« befinder sig, i dag Barcelonas 
vartegn. Vi fik set rigtig mange af 
Gaudf’s værker, og efter nogle ele
vers mening vist også for mange, 
men hvad man end mener om 
ham, så har hans stil en utrolig ev
ne til enten at tiltrække eller frastø
de, den vil altid enten fascinere el
ler provokere, en mellemvej findes 
ikke.

Af andre ture/udflugter må næv
nes rundvisningerne i Kataloniens 
parlament, Børsen, som er ver
dens ældste fungerende børsbyg
ning (14. årh.). Miro og Picasso- 
museerne, udflugten til Monserrat, 
Kataloniens »hellige« bjerg, og en
delig mødet med en gruppe vetera
ner fra borgerkrigen. - Udover dis
se ture/udflugter deltog eleverne 
også i undervisningen på Jaume 
Balmes.

Hvis man skal fremhæve ét te
ma som dominerende i de fleste af 
de aktiviteter, vores værter med så 
stor dygtighed havde tilrettelagt, så 
må det uden tvivl være den stadige 
betoning af, at det var Katalonien, 
vi var kommet til, en nation med 
eget sprog, historie, kultur, og i dag 
også egen presse og TV. Hvad en
ten det var Gaudf’s arkitektur, vi fik 
forklaret, eller det var borgerkrigs
veteraner, vi diskuterede med, så 
drejede det sig i sidste instans og
så om Katalonien og et folk, der 
har været undertrykt i mere end 
200 år af regeringen i Madrid, og 
som først nu, efter franquismens

fald, er ved at genfinde sin natio
nale identitet.

HA

Antoni Gaudi’s »Casa Batilö« (1904-1906)
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Aix-en-Provence
27 timer i en bus er lang tid, og det 
er hvad det tog for 3a og 3c, 
franskholdet, for at nå frem til Aix- 
en-Provence lørdag d. 8.9.1988 kl. 
13. Belønningen for disse mange 
timers transport var - og det burde 
vi have vidst - at vores vandrehjem 
som alle andre af slagsen var luk
ket mellem 10 og 17. Vi fik allernå- 
digst lov til at deponere vores ba
gage i opholdsstuen og kunne så 
fordrive ventetiden i selve Aix. 
Smuk by, dejligt vejr, herlige for
tovscaféer og Tania med det skar
pe blik kunne konstatere, at byen 

var fuld af »stege«. Tilbage til van
drehjemmet og aftensmaden, som 
var genstand for en ilter debat.

Søndagen måtte tilbringes i bus
sen: er man først blevet hook’ed 
på dette prægtige køretøj, ja, så er 
en heldagsudflugt bare sagen: Den 
romerske Arena i Arles, Rhöne-flo- 
dens delta, Camargue (det flade
ste på turen næst efter 3a drenge
nes vitser), hvor vi så, hvad man 
skal se: lyserøde flamingoer, vilde 
hvide heste. Aigues Mortes og Les 
Stes Maries de la Mer...

Mandag kunne vi tage hul på 

Fornemme gæster pa det gamle, smukke radhus.
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det egentlige mål med turen, nem
lig 3 skoledage på to franske gym
nasier. Det ene, lycée Vauvenargu- 
es, lycée polyvalant havde 2000 
elever og 185 lærere, en klasse
kvotient på 34-40. Vi blev fordelt 
på forskellige fag og klasser og op
levede en undervisning, som er 
meget forskellig fra den danske: 
stærk lærerstyring, utrolig megen 
uro, ohp’ere og andet teknisk ma
teriel var der intet af, men syd
fransk liv og charme ’en masse’.

Det andet gymnasium, Gambet
ta, lycée téchnique, svarende til 
vores handelsskoler var noget min
dre, og her fik vi en flot, flot modta
gelse: der var udarbejdet en map
pe med materiale til hver enkelt af 
vore elever, overværelse af under
visning tilrettelagt specielt for os, 
middag på skolen for alle. Endvi
dere havde skolens rektor kontak
tet Aix’ borgmester og sørget for 

modtagelse på det smukke gamle 
rådhus. (Faktisk var vi den første 
danske gruppe, som blev modta
get overhovedet). Efter taler og ga
veudvekslinger sang nogle 3. mus
piger hårdt presset den om Nina 
og Svante og ostemad som tak.

Vi håber meget, at vi får en ud
veksling i stand med disse skoler.

Et besøg i Provence uden et be
søg på et vinslot må siges at være 
ufuldstændigt. Vi havde fået kon
takt med et, hvor vi fik forklaret vin
fremstillingen fra stok til flaske og 
vi fik smagsprøver, især på den go
de rosé, der er nummer et på de 
kanter. Inden vinslottet havde vi 
været en tur i Avignon for at danse 
på broen og for at besøge det im
ponerende pavepalads.

FP og NG

Romersk eufori
Ingen romerske elegier 
verden er en masse værd 
og vejene fører til Rom - 
katolske i hovederne med 
kufferterne fulde af forventning 
og stærke nerver i skindet 
flækker vi sydlig vind - 
fodtur eller togdrift 
verden varmes op 
konturer ændres, 
der er hormoner i landskabet 
farverne skærpes - alting vibrerer 

varmedis, pinjer, cypresser, 
vand, vind og vin 
tandløse bønder, legende børn
- min verden, hvad vil vi mere?? 
Rom bør indtages
Vejret trækkes med os - 
vi de blege hedninge, højt fra nord, 
vampyragtige voyeurer - 
igler og ransmænd 
aldrig kan vi få nok -
Rom bør indtages - 
øjet fokuserer uafbrudt, 
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men der er blod nok i den evige 
stad,
Rom - du promiskuøse!
Vi er jo ikke
de første. Andre har nydt dine 
fontæner, piazzaer, pizzaer, 
- oh hellige Santa Maria 
hvis historien gik baglæns, 
hvis Cicero var markedssælger 
på Campo di Fiori, 
hvis Cæsar var turist, 
hvis Augustus var buschauffør 
på Via Appia, 
hvis Nero var udsmider 
på diskotek »La Dolce vita«, 
hvis paven kom til Katedralskolen, 
hvis Paulus kom til Monte Palatino, 
hvis tiden ville bide sig selv i halen 
ville vi - 30 lykkelige århusianere - 
være en del af historien - 
Kast os for løverne, 
stigmatisér os, 
send os i cirkus -
men gør os til romere for en dag. 
Lad os opleve saturnalierne - 

lad os vandre på Via Sacra 
uden walkman
lad os stå foran rostra 
mærke suset fra oratoren, 
svælge i grammatisk vellyd - 
nyde de stærke verber 
få åndenød af en vellykket 
konjunktiv
eller en oratio trimembris 
for rastløse retorikere - 
vi venter gerne længe.
Lad os foregribe historien, 
lad os være med i de puniske krige 
eller galierkrigene
regn med os, når slaget skal slås - 
pas på, Hannibal
pas på, Carthago
Vi er mange
vi er fulde af livslyst
vi er den rejsende brigade
vi de vilde anakronister
- Og vi mener det:
Rom bør »indtages«
ofte og i store mængder!

JM

Romersk udsigt. Af Merete Troelsen, 2.b.
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I Kina ved du nok...
Eventyret om den lille U-gruppe

Der var engang, i et lille kongerige, 
en lille gruppe brave folk, der hav
de mødt hinanden på en af de 
gamle latinskoler. Den lille gruppe 
havde hørt, at der et sted ude i den 
store, vide verden, var en anden 
verden. Den kaldte man »Den 3. 
Verden«. De havde osse ladet sig 
fortælle, at der i denne 3. Verden 
var lande, hvor man ikke havde det 
så godt som i deres eget lille kon
gerige. Disse lande skulle vist ikke 
være så velstående og udviklede 
som deres eget land - derfor blev 
de osse kaldt udviklingslande.

Nu forholdt det sig sådan, at 
den lille gruppe syntes, det var no
get mærkeligt noget, tænk hvor 
dum verden kunne være! Kunne 
man ikke gøre noget for denne 3. 
verden? Den lille gruppe bestemte 
så at kalde sig U-gruppe.

Som tiden gik lærte den lille U- 
gruppe en masse lande og folk at 
kende ude i Den 3. Verden, og den 
opdagede, at der var mange andre 
lignende grupper hjemme i det lille 
kongerige. Det hændte tit, at den 
lille U- gruppe fortalte til de andre 
på latinskolen om alt, hvad de hav
de opdaget.

Et år bestemte U-gruppen, at nu 
skulle hele skolen vide noget om et 
fjernt rige, der engang havde væ
ret et rigt og mægtigt kejserdømme 
med både guld, sølv, spejle og fyr

værkeri. Der havde været den al- 
lerprægtigste og mest blomstrende 
kultur i dette forunderlige rige alle
rede dengang, hvor det nu rige 
land selv havde været et udvik
lingsland. Men det kæmpemæssi
ge rige, der lå meget langt borte, 
var nu ikke længere så mægtigt. 
Det havde mistet både kejser og 
guld - det var selv blevet et udvik
lingsland i Den 3. Verden.

Den lille gruppe brugte en hel 
masse dage på at lave aftaler med 
en frygtelig masse mennesker, der 
havde besøgt det mægtige rige. 
De holdt møder, lavede papirer og 
under søgte alverdens ting.

Til sidst blev der brugt hele to 
dage, hvor alle på skolen lærte så 
meget om det gamle kejserdøm
me, at man blev aldeles ør i hove
det. Lærde folk kom og fortalte de 
mest forunderlige og spændende 
ting. Nogle lærte at danse, som 
man havde gjort det før i tiden, an
dre lærte om hvordan folk levede i 
dag, nogle byggede drager, atter 
andre lærte sågar både at sige og 
skrive noget på dette mystiske 
sprog og alle spiste de mad, som 
man engang havde gjort det - og 
stadig gør det - i dette gamle land. 
Da det til sidst blev aften, viste de 
hinanden, hvad de havde lært i lø
bet af de to dage. Jo, alle var så 
glade og sagde, at det ville de be
stemt gøre igen engang.

Marianne, U-gruppen og 1a
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De kinesiske ansigtsmasker udstrålede kraft og fantasi
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Julebazarens historie
I anledning af de fine resultater 
ved de sidste års julabazarer vil 
jeg gerne fortælle lidt om julebaza
rens historie.

Efter 2. verdenskrig var der stor 
brug for hjælp til den danske me
nighedspleje i Flensborg og til ele
verne på Duborgskolen, som vi 
havde en naturlig forbindelse til.

Frøken Agnes Jørgensen, ad
junkt ved skolen, mente, at der lå 
en opgave for skolens elever og 
gik selv helhjertet ind i arbejdet. 
Dels med at motivere og opildne 
eleverne til en indsats, dels til at 
opbygge, hvad vi i dag kalder »ju- 
lebazaren«.

Alle elever skulle være med og 
blev klassevis opfordret til at »finde 
på noget«. Fra starten var opfind
somheden, iveren og offerviljen 
stor, samtidig med at alle - både 
lærere og elever - morede sig. Ef
ter at frøken Jørgensen gik på pen
sion overtog frøken Christiane 
Hansen ledelsen i nogle år. Og ef
ter hendes afgang fortsatte jeg 
hjulpet af eleverne.

I begyndelsen af 70’erne var der 
ikke mere den store brug for vores 
hjælp, hverken i Flensborg eller i 
den grønlandske børnehave, som 
vi også havde støttet. På det tids
punkt fik vi en henvendelse fra fru 
Gerda H.C. Hansen, om vi kunne 
støtte S.O.S. børnebyerne ved at 
tegne nogle fadderskaber til børn.

Vi mente, at det var et formål vi 

gerne ville arbejde for af flere grun
de. For det første ville det være en 
støtte fra unge til andre unge og 
børn. For det andet mente vi, at 
der lå noget positivt i at skulle på
tage sig et ansvar for nogle unge, 
som vi skulle stå ved, i stedet for 
hvert år at være godgørende til no
get nyt og måske mere spænden
de. Sidst men ikke mindst kunne 
der komme personlige kontakter 
pr. brev mellem de først 6, senere 
10 børn, som vi adopterede, fordelt 
over hele verden. Og at kontakten 
skulle være på engelsk, tysk eller 
fransk kunne måske også have en 
lille pædagogisk betydning.

Efter min afgang har en juleba- 
zarkomité af lærere fortsat arbejdet 
med energi og entusiasme for for
målet. Resultatet har været, at vi 
allerede et par år i træk har kunnet 
supplere de »faste« gavepenge 
med en ekstra økonomisk hånds
rækning til de af vore børnelands- 
byer, hvor der har været brug for 
det.

Maria Schiøtz
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Rekvireret undervisning på 
Aarhus Katedralskole
I disse år får skolen mange tilskyn
delser til på forskellig måde at åb
ne sig ud mod det såkaldt omgi
vende samfund.

Dette kan ske ved, at eleverne 
på eller uden for skolen stifter nær
mere bekendtskab med »det virke
lige liv«. Gæstelærere udefra kan 
på forskellige områder give elever
ne en indsigt, som det kan være 
sværere at formidle for skolens læ
rere med deres specialiserede ud
dannelser. »Det virkelige liv« kan 
også undersøges nærmere ved 
f.eks. virksomhedsbesøg.

Men kontakten med livet uden 
for skolen har ikke nødvendigvis 
noget med elever at gøre. Kontak
ten kan også gå den modsatte vej. 
Gymnasielærere besidder viden og 
indsigt inden for en række fag og 
emner, som det kan være givende 
og nyttigt for ansatte på såvel pri
vate som offentlige virksomheder 
og institutioner at stifte nærmere 
bekendtskab med. Gennem en 
mangeårig undervisningspraksis 
har lærerne en stor erfaring i for
midling af deres stof, som kan 
komme andre end skolens elever 
til gode.

Denne form for kontakt mellem 
skolen og dens omgivelser benæv
nes »rekvireret undervisning«. 
Herved forstås, at et firma eller en 
institution køber undervisning af 

skolen.
Vinteren 1988/89 opstod der på 

en af de EDB-virksomheder, der 
ligger i nærheden af Aarhus Kate
dralskole, behov for efteruddannel
se af medarbejdere på et område, 
hvor skolen besidder faglig og pæ
dagogisk kompetence. Firmaet 
henvendte sig til skolen, som hur
tigt fik etableret sin »Afdeling for 
rekvireret undervisning«. Dette 
blev forestået af adjunkt Johnny 
Sørensen og lektor Finn Jorsal.

Virksomheden ønskede af for
skellige grunde, at dens medarbej
dere blev bedre til engelsk, både 
rent sprogligt (specielt med henblik 
på talefærdighed) og hvad angår 
viden om engelske kulturelle og 
samfundsmæssige forhold.

Repræsentanter for virksomhe
den og skolens afdeling for rekvire
ret undervisning talte sig ved et par 
møder frem til, hvad virksomhe
dens præcise ønsker og behov be
stod i, hvorefter to af skolens en
gelsklærere gik i gang med at ud
arbejde et undervisningstilbud. 
Dette skete yderligere på bag
grund af individuelle samtaler me
lem de af virksomhedens medar
bejdere, der ønskede den pågæl
dende undervisning, og de to lære
re, der skulle forestå undervisnin
gen, lektorerne Helga Møller Han
sen og Mogens Bøtcher. Herpå 
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blev det konkrete kursusforløb på 
30 timer forelagt virksomheden, og 
en kontrakt kunne underskrives.

Kurset er nu i fuld gang, og indtil 
videre tyder alt på, at det vil blive 
en succes. Dette er naturligvis vig
tigt for rekvirenten, køberen af un
dervisningen; men også for skolen 
og underviserne, som gennem den 
rekvirerede undervisning opnår 
mulighed for at få andre udfordrin

ger end dem, den daglige under
visning giver, og få afprøvet teorier 
og ideer, som ikke ligger inden for 
det normale gymnasium.

Således kan det omgivende 
samfund give megen inspiration til 
undervisningen på skolen.

Kontrakten omfatter et tilsvaren
de kursus i engelsk til efteråret.

Sø og FJ

DU MS PRjOVE AT rS ET 
MERE PoSiTiVT SYN PS DET 
NYE- SEU/FbRVALTNiN6S-

PROGRAM, MADSEN

DET, STATSMAGTEN 5 i GER- 
TiL OS, ER- JO : AiSe. /

Pose PENGE, OGSÅ FÅ 
/ SELV ENDE. UD AF,
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Blik i bakspejlet
Så stod vi der, en blandet flok af 
mere eller mindre håbefulde »sut
ter« (hvad vi i øvrigt ikke vidste, 
hvad var, før vi havde læst Scher- 
figs »Det forsømte forår«). En 
blandet landhandel af folkeskole
elever, bagere, tjenere, afdankede 
soldater, mislykkede gymnasie
elever, globetrotter og skurekoner. 
På samme måde var aldersspred
ningen også markant.

Den første uge gik på må og få, 
hvor bl.a. vores »gode« moral kom 
til udtryk under »sammenrystnings
orienteringsløbet« i Marselisborg- 
skoven - alle snød!

Og så kom den længe ventede 
og siden meget omtalte eksursion 
(den såkaldte »hyttetur«) - vores 
første og enestel Af frygt for at hyt
teturen for kommende HF’ere vil 
blive sløjfet, vil vi undlade at be
skrive turen i detaljer. Dette var de 
første indtryk af Aarhus Katedral
skole, som sidder i rygmarven på 
de fleste af os.

Siden gik hverdagen i gang, og 
mange begyndte allerede her at 
falde fra, - ja så mange, at frafaldet 
i dag er 40% i forhold til det oprin
delige antal! Til gengæld har vi så 
fået nye ansigter og navne på klas
selisterne. Dette er ikke en opfor
dring til gentagelser, men tværti
mod en understregning af, at sam
menhold og samarbejde er meget 
vigtige elementer i HF’ernes dag
ligdag.

Mange på skolen er ikke klar 
over, at »fedteri« for lærerne er for
målsløst, idet alle fag på HF afslut
tes med eksamen, - der findes in
gen standpunktskarakterer. Der
imod skal alle aflevere tre store op
gaver, hvoraf de to (dansk og hi
storie) kan betragtes som »op
varmning« inden den tredje og af
gørende, som vælges inden for et 
af de fag, man bliver undervist i. 
Karakteren for 2.-årsopgaven over
føres som selvstændig karakter på 
det endelige eksamensbevis. Uan
set resultat er der næppe tvivl om, 
at ingen HF’er vil glemme den uge, 
hvor vores evner, flid og tålmodig
hed blev sat på en alvorlig prøve. 
Da gjaldt ingen arbejdstidsregler 
eller 39 timers arbejdsuge!

Indimellem er hverdagen på Ka
tedralskolen blevet krydret med di
verse kulturelle arrangementer. Og 
heri medregner vi sandelig også 
de traditionsrige fester, så som 
dronningebal, julabazar, firmafest 
og ikke at forglemme vores egne 
HF-fester, som alle har været suc
cesrige.

Men også ugentlige morgen
samlinger og fællestimearrange
menter har været faste holdepunk
ter i vores skoleliv, ligesom eksem
pelvis kulturdagenes stammedans 
og vinsmagning absolut har hørt til 
højdepunkterne. Dog gik 2. HF’er- 
ne beklageligvis glip af det kinesi
ske ristafel p.g.a. udarbejdelse af 
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2.-årsopgaverne. Planlægning har 
altid været en dyd - fik vi at vide fra 
starten!

Årene må siges at være fløjet af
sted. Og nu sidder vi bogstaveligt 
midt i eksamensræset med udsigt 
til 10-12 eksaminer, alle vejet på 
lærernes og censors guldvægt. 
Deres »dom« - vores fremtid.

Et samlet indtryk vil altid være 
subjektivt, men vi vil vove den på

stand, at de fleste har fundet, at 
vores ophold på skolen har været 
en lærerig oplevelse for såvel læ
rere som elever, og i stedet for at 
gøre dette til en formel taksigelse 
vil vi slutte med at ønske nye og 
gamle elever samt skolen som hel
hed god vind fremover!

Morten, Charlotte og Hans 2. pqr 
1989.

Mosaikkunst

Fire af Annette Brix otte smukke glasmosaikker i foyeren foran festsalen.
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Beskrivelse af de enkelte 
mosaikker:
1) Over aserne galer hanen Gyl
denkam

Efter Snorre Sturlasons »Edda« fo
regik verdens skabelse på følgen
de måde: Før jorden blev til fand
tes mod nord Niflheim, tågeverde- 
nen, og mod syd Muspellsheim, 
himmelegnen. Midt mellem de to 
verdener lå det tomme svælg Gin
nungagap.

2) På et tidspunkt begyndte isen, 
som fandtes i Niflheim, at smelte, 
og Muspellsheim begyndte at ud
sende gnister og funker. I mødet 
mellem Muspellsheim og Nitlheim 
opstod af rimen jætten Ymer.

Mens Ymer lå og sov voksede 
der frem under hans venstre arm 
en mand og en kvinde. Hans ene 
ben avlede en søn med det andet. 
På den måde opstod rimtursernes 
slægter.

3) I rimen i Ginnungagap opstod 
også koen Audhumla. Ymer levede 
af de fire mælkefloder fra dens 
yver. Koen slikkede frem af de rim- 
slåede sten manden Bure. Bure fik 
en søn, der hed Borr, som giftede 
sig med jætten Bøltorns datter 
Bestla. Deres tre sønner er aserne 
Odin, Vile og Ve.

Odin, Vile og Ve dræbte Ymer. I 
hans blod druknede alle rimturser 
undtagen Bergelmer og hans ko
ne.

Af Ymers døde krop skabte 
Odin, Vile og Ve Jorden. Ymers 
blod blev til havet, hans kød det fa
ste land, knoglerne klipper og tæn
der og bensplinter blev til sten og 
ur. Ymers hjerneskal blev himmel
hvælvingen. Den har fire hjørner 
og under hvert af dem satte de en 
dværg: Østre, Vestre, Nordre og 
Søndre.

4) Jætten Narfe havde en datter 
som hed Nat. Hun var gift med 
Delling, som var af asernes æt. 
Deres søn var Dag.

Nat og Dag fik hest og vogn og 
blev sat på himlen for døgnet igen
nem at drage rundt om jorden. Nat 
kører foran med Rimfaxe. Duggen, 
som hver morgen falder på jorden, 
er skumdråberne fra dens bidsel. 
Dags hest er Skinfaxe, som lyser 
over luft og jord.

Først fra den tid skelnede man 
mellem døgnets tider.

5) Yderst mod nord ved himlens 
rand sidder jætten Hræsvelgr (lig
slugeren). Han er i ørneskikkelse 
og fra hans vingeslag farer vinden 
over verden. Et underligt væsen, - 
usynlig, men så stærk at den sæt
ter de store have i bevægelse og 
får ilden til at flamme.

Mod øst sidder en jættekvinde. 
Hun føder andre jætter, alle i ulve
skikkelse. En af dem er Skoil, som 
jager solen.
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Livets hane.

Den ulv, som forfølger den flyg
tende måne, hedder Hate.

6) Odin, Vile og Ve vandrede langs 
stranden og fandt to træer. Af dem 
dannede de to mennesker, som 
Odin gav ånde og liv, Vile forstand 
og bevægelse og Ve mæle, hørel
se og syn.

De kaldte manden Ask og kvin
den Embla, og fra dem stammer 
menneskeslægterne, som bor i 
Midgård.

7) Helligst af alle steder i Asgård 
og Midgård er asken Yggdrasil. 
Træet gror af tre dybe rødder, en 
under Asgård, en under Jotunheim 

og en tredje strækker sig til dødsri
get Niflheim.

Ved Yggdrasils rod bor de tre 
norner Urd, Verdande og Skuld, 
som vogter træet. I askens grene 
løber fire hjorte om og bider de un
ge skud. I askens top sidder en vis 
ørn og mellem dens øjne en høg. 
Slangen Nidhug angriber træet ved 
at gnave af dets rod.

Mellem ørnen og Nidhug piler 
egernet Ratatosk og bringer 
avindsord mellem de to.

8) Over dødsriget Hel galer den 
mørke hane.

Annette Brix
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Mosaikker til en nordisk skabelsesmyte
På den røde bygnings tag stod en
gang to fugle, en ugle og en hane. 
En stormvind tog uglen, der styrte
de ned på Skolebakken og blev 
maltrakteret af en lastbil, - en 
krank skæbne for visdommens 
fugl. Tilbage står nu kun den knej
sende hane.

Om det er denne hane, der har 
inspireret kunstneren Annette Brix, 
da hun søgte sine motiver til de 
glasmosaikker, der nu pryder foye
ren foran skolens festsal, kan man 
ikke vide. Det kan også være, at 
hun en dag på vej fra sit atelier i 
Mejlgade er standset op foran den 
hvide bygning - som for resten 
snart atter kan leve op til sit navn - 
og set på den tavle, der bærer 
N.F.S. Grundtvigs navn.

Måske har hun da lagt sin vej 
om og er styret hen til biblioteket 
for at låne »Nordens Mythologi el
ler Sindbilled-Sprog« fra 1832; det 
er dér, hvor Grundtvig i prologen 
taler om »Frihed for Loke saavel 
som for Thor«.

Grundtvig har ledet Annette Brix 
tilbage til kilderne, til Gylfaginning i 
Snorre Sturlasons Edda, og der 
har hun fundet det mytestof, hun 
så fornemt har udnyttet i sin billed- 
række.

Ved en lille festlighed den 20. 
april overdrog Annette Brix skolen 
sit færdige arbejde, og ved den lej
lighed genfortalte hun myterne bag 
de otte mosaikker. Billedrækken 

flankeres af lysets og mørkets, gu
dernes og dødens hane, og de 
seks øvrige skildrer verden, guder
nes og menneskenes skabelse og 
de gode og onde kræfter, der hol
der verden oppe i en skrøbelig ba
lance.

Og sådan hænger tingene sam
men på forunderlig vis. På den 
gamle latinskole, hvor national
skjalden hentede en lærdom, som 
- på trods af al senere kritik - dog 
var ham til både glæde og nytte, 
hænger nu en ung kunstners værk. 
Myten binder dem sammen.

Myter er billedsprog, og billed
sprog har med digterens ord den 
egenskab, at man »staaende un
der aaben Himmel, selv på Gra
vens Bredd, ser Alting ganske an
derledes, end naar Man ligger næ- 
segruus dernede, eller sidder dog i 
Lig-Kisten under lukt Laag, ved en 
Nat-Lampe, og har kun Bog-Staver 
og Dødning-Hoveder for sig.«

Vi er glade for Annette Brix’ 
værk, som er blevet til det, det er, 
først og fremmest på grund af hen
des egne evner og kræfter. En 
kunstners arbejde bærer dog ikke 
lønnen i sig selv. Derfor også en 
tak til Århus amtskommune, der 
betalte hende til dagen og vejen, 
og til Den danske Frimurerorden i 
København, Hvassfonden, Spare
kassen SDS samt Provinsbanken, 
der hver især har bidraget, således 
at der også blev råd til materialer.

LG
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Mindeord
Niels Jakob Jensen, 
lektor ved Aarhus Katedralskole

Den 29. juni døde tidligere lektor 
ved Århus Katedralskole Niels Ja
kob Jensen. Med ham er endnu en 
af »de gamle« fra skolen gået bort 
- han fulgte med årstallet og blev 
altså 88 år.

Niels Jakob Jensen var student 
fra Fredericia og blev 1926 cand. 
mag. med dansk som hovedfag og 
engelsk og fransk som bifag. I 
1928 blev han adjunkt ved Aarhus 
Katedralskole, hvor han virkede, til 
han faldt foraldersgrænsen i 1970. 
Her undrviste han i alle sine tre 
fag, og hans sprogkundskaber 
skaffede ham mange kontakter 
udenlands - navnlig i Frankrig hav
de han mange gode venner; særlig 
smukt var forholdet til den franske 
plejedatter, som Niels Jakob Jen
sen og hans kone Helga tog sig af 
lige efter krigen; med hende og 
hendes familie bevarede de en 
livslang forbindelse.

Men med alle sine sprog - flere, 
fx. italiensk og spansk dyrkede han 
også con amore - var det danske 
dog det, der mest havde hans hjer
te. Han var en ægte elev af den le
gendariske professor Vilhelm An
dersen; han elskede og kendte 
den klassiske danske litteratur og 
forstod ved sin entusiasme at en
gagere eleverne - desuden var han 
en fremragende oplæser.

Denne sans for det talte danske 
sprog fandt også udtryk i hans må
ske største indsats i skolens histo
rie: gennem 25 år iscenesatte han 
den komedie, der dannede optak
ten til Katedralskolens årlige skole
bal. Og det var ikke duftvaudeviller, 
det drejede sig om, men Shake
speare, Drachmann, Kjeld Abell og 
Thornton Wilder - en Holberg-ko- 
medie nu og da kunne dog gå an. 
Jensen lagde et kolossalt arbejde i 
sin instruktion, og han havde en 
speciel evne til at få de unge 
»skuespillere« til at føle sig ind i 
rollen og »være i den«. Jeg husker 
et replikskifte fra en prøve: »Kan 
De ikke sige mig, hvordan jeg skal 
gøre«. »Jeg kan sige dig, hvordan 
du skal gå og stå på scenen, men 
det væsentlige må komme inde fra 
dig selv.« Og meget ofte lykkedes 
det. Uforglemmelig for dem, der 
overværede dem - og ikke mindst 
for dem, der medvirkede - var såle
des opførelserne af Kjeld Abells 
»Anne Sofie Hedvig« og Thornton 
Wilder’s »Vor by«.

Niels Jakob Jensen skrev selv 
et forbilledligt dansk. Hans sange 
ved fester på skolen - det være sig 
muntre eller mere højtidelige - hæ
vede sig langt over almindelige lej
lighedssanges sædvanlige niveau; 
en af dem er indgået som en fast 
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bestanddel ved Katedralskolens 
translokationsfest.

Niels Jakob Jensen var en fin 
og retlinet personlighed; gamle 
elever og kolleger vil mindes ham 
for hans varme og hans humor og 
som en mand, i hvem der ikke var 
svig.

Grethe Fass 
lektor

William Werner Hansen, 
dr.phil., lektor ved 
Aarhus Katedralsskole

Onsdag d. 28.9 døde William Han
sen efter kort tids sygdom - i no
vember ville han være blevet 83 år.

William Hansen blev født i Ny
borg - efter studentereksamen fra 
Odense Katedralskole 1924 be
gyndte han studium ved Køben
havns Universitet og tog magister
konferens i fysik 1937. I studieti
den drev han omfattende undervis
ningsvirksomhed som manuduktør. 
I 1940 kom han til Aalborg Kate
dralskole, hvor han var ansat til 
1956. I denne periode skrev han 
doktordisputats inden for värme
teorien og blev dr. phil. i 1950.

1956 blev han ansat som lektor i 
fysik og kemi ved Aarhus Katedral
skole, hvor han virkede til sin af
gang i 1975. I denne periode var 
han i en årrække desuden censor i 
kemi ved Århus Universitet.

William Hansen havde bag sig 

en meget stor forfattervirksomhed, 
der omfatter aviskronikker, artikler i 
videnskabelige tidsskrifter og en 
række lærebøger for gymnasiet, 
som udover deres høje faglige ni
veau var kendetegnet ved et vel
skrevet sprog.

I sin undervisning lagde William 
Hansen stor vægt på at inddrage 
de seneste videnskabelige teorier, 
f.eks. var han ivrig fortaler for ind
førelsen af atomets kvantetal, orbi
taler og termodynamik i gymnasiet 
og virkede således på mange må
der som inspirator for fagkolleger
ne.

William Hansens undervisning 
var præget af, at han behandlede 
eleverne som voksne personer, og 
gamle elever vil huske ham som 
en dygtig og inspirerende lærer.

Udover en usædvanlig indsigt i 
sine fags historie havde William 
Hansen en speciel interesse i hi
storiske spørgsmål, især forholde
ne omkring treårskrigen og krigen i 
1864. Fra 1956-65 var han således 
medlem af styrelsen for grænse
foreningen.

Med sit venlige og beskedne 
væsen var William Hansen afholdt 
og respekteret blandt kollegerne.

I sit otium var han stadig fagligt 
meget aktiv og havde sin jævnlige 
gang på skolen og universitetet.

Alle som kendte William Hansen 
vil mindes ham som det fine men
neske, han var.

VS, HN, HP og Nygaard
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Niels Ladegaard Pedersen, 
lektor ved Aarhus Katedralskole

I november døde lektor ved Aarhus 
Katedralskole Niels Ladegaard Pe
dersen. Efter studentereksamen 
på kursus tog han i 1931 skoleem
bedseksamen i klassisk filologi, 
som han senere supplerede med 
eksamen i historie. Fra 1938 til 
1947 underviste han ved Lagtin
gets Studenter - og Præliminær
kursus i Thorshavn, fra 1947 til 
1959 ved Ribe Katedralskole, og 
indtil pensioneringen i 1977 på 
Aarhus Katedralskole. I en periode 
var han yderligere undervisnings
assistent i græsk på Aarhus Uni
versitet.

Niels blev cand. mag. i en perio
de, hvor samfundet ikke ligefrem 
stod på tæerne for at beskæftige 
folk med hans uddannelse. Før an
sættelsen på Færøerne fungerede 
han derfor en tid som vikar forskel
lige steder, også i andre fag end 
dem, han var uddannet til, i mate
matik, skrivning, gymnastik. Han 
var en dygtig sportsmand i de un
ge år og oparbejdede en polyhisto- 
risk viden, som få havde magen til, 
og med årene endnu færre. Ved 
quiz’erne på skolens skovture, 
dengang sådanne endnu fandtes, 
gjaldt det om at komme på »Lade- 
P«s hold: det vandt!

Han forvaltede sin encyklopædi
ske lærdom med stor beskeden
hed, den var ikke noget udstyrs
stykke, men uløseligt forbundet 

med hans personlighed. Han hav
de orden i sagerne, i lærerværel
sets regnskaber, i undervisningen, 
i begreberne, en ærkehumånist og 
en storartet pædagog med sans 
for det anskuelige, det kuriøse og 
det dæmpet lunerige, der giver 
samtaler og undervisning liv.

Eleverne elskede ham. Et hold 
udarbejdede et Lade-P-kompendi- 
um, et hæfte, hvori de opskrev 
hans indfald, replikker og improvi
sationer igennem 3 års græsk-un- 
dervisning. Det blev flittigt studeret 
af de kolleger, der kunne få fat i 
det, og føjede billedet af en ukendt 
sprælskhed til det allerede etable
rede billede af en skarp og under
fundig filolog.

De klassiske fag stod hans hjer
te nærmest. Det oplevede man 
stærkt, hvis man var med ham på 
rejser til Hellas. Han var her stadig 
fuld af energi som en spændt fje
der fra tidlige morgeners alene- 
vandringer på Akropolis til gemytli
ge aftener i Plakaens små taver
ner. Her havde alle gavn og glæde 
af hans uudtømmelige forråd af 
faglig viden, men også en umiddel
bar oplevelse af det, som han dy
best var: et elskeligt, beskedent, 
livsklogt menneske.

Vi savner ham.
IG og SL
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Medlemsblad for foreningen

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER
AARHUSIANERSAMFUNDET

Pigernes indtog...med ynde og værdighed
Ved udgangen af skoleåret 1988- 
89 var 393 af skolens i alt 651 ele
ver piger. I de sproglige klasser ud
gjorde pigerne 80%; i HF-klasser- 
ne var 66% piger. Selv i de mate
matiske klasser udgjorde pigerne 
hele 42,5% af eleverne. Medens 
Katedralskolen på Christian 4s tid - 
som omtalt i årsskriftet sidste år - 
var en skole udelukkende for sort
klædte drenge, er det altså i dag i 
høj grad pigerne, der giver skolen 
liv og farve. - Men hvornår fik pi
gerne egentlig mulighed for at gå 
på skolen?

De to første kvindelige studenter 
i Danmark, Nielsine Nielsen og Jo
hanne Gleerup, dimitteredes privat 
i 1877. Fire år senere anmodede 
en officer i garnisonsbyen Århus 
om at få sin datter optaget i Aarhus 
Katedralskoles næstøverste klas

se. Det fik hun nu ikke lov til. Sko
lens rektor, Georg F. Lund, forelag
de den 22. august 1881 »sagen« 
for kultusministeriet, som iværksat
te en høring blandt samtlige rekto
rer i landet: De anmodedes om at 
drøfte spørgsmålet på et lærermø
de og derefter hver for sig afgive 
en betænkning!

Skolernes svar er i uddrag gen
givet i ’Meddelelser angaaende de 
lærde Skoler med dertil hørende 
Realundervisning i Kongeriget 
Danmark for Aarene 1879-81’ 
(1883) s. 302-12. Ingen tvivl om, at 
sagen har været drøftet i dyb alvor. 
På mange skoler var meningerne 
delte; men generelt var konklusio
nerne negative. På Metropolitan- 
skolen, landets fineste skole, var 
alle lærerne enige om, at her måtte 
siges nej. Skolens rektor, Fr. Chr.
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Birch, gav en udførlig begrundelse 
for denne afvisning; blandt meget 
andet anførte han, at »maa det 
end erkjendes, at de mandlige Ele
vers Overlegenhed med Hensyn til 
skarp og dyb Tænkning, aandelig 
Rækkeevne, Kraft og Mod kan væ
re vel skikket til hos den unge 
Kvinde at dæmpe og tilbagetræn
ge de hende eiendommelige Svag
heder og Feil, og at der omvendt i 
hendes medfødte Ynde og Værdig
hed kan ligge en Magt, der bort
skræmmer Raat og Uanstændigt 
fra hendes Nærhed, saa ere disse 
Virkninger dog altfor meget betin
gede af Forhold og Omstændighe
der, der ligge udenfor Skolens 
Raadighed, til at de i det Hele skul
de kunne fjerne de fra et saadant 
Samliv truende Farer for Sædelig
heden.«

Mange af svarene hæftede sig 
mere ved de rent praktiske van
skeligheder, der kunne opstå. Kun 
fra Randers Statsskole kom der en 
kort og klar melding om, at piger 
burde kunne optages og deltage 
på lige fod med drengene -»hvori
mod det for Tiden blev anset for 
nødvendigt, at Pigerne i Fritiden 
imellem Undervisningstimerne 
holdtes adskilte fra de øvrige Dis
ciple.« Fem af lærerne på Aarhus 
Katedralskole tilrådede, at den på
gældende pige kunne deltage i 
nogle af fagene; men fem andre 
var imod det, og »et Par Lærere 
indtoge et tvivlende Standpunkt«. 
For kultusministeriet kunne der ik

ke være nogen tvivl, og den 29. 
september 1881 meddeltes det 
rektor Lund, at officersdatteren ik
ke kunne optages.

Det kan man så naturligvis un
dre sig over. Lige siden 1814 hav
de vi dog haft undervisningspligt 
her i landet, også for piger. Havde 
ikke også på den ene siden en Ge
org Brandes og på den anden side 
Dansk Kvindesamfund, stiftet 
1871, forlængst taget kvindesagen 
op? Og højskolen - ’skolen for li
vet'- havde den ikke næsten fra 
starten været åben for kvinder? - 
Jo, men mænd og kvinder var ikke 
sammen på højskolerne. Det al
mindelige var, at karlene var på 
højskole i vintermånederne, og pi
gerne om sommeren. Den første 
højskole, der forsøgte med fælles
undervisning, var Askov - i 1885.

Vendepunktet kom først efter 
systemskiftet i 1901. Partiet Ven
stre var i øvrigt ikke venligt stemt 
over for 'den sorte skole’; men 
med Lov om Højere Almenskoler 
m.m. af 24. April 1903 fik den nye 
regering gennemført, at »Saavel 
Mellemskolen som Gymnasiet kan 
omfatte baade Drengeskoler, Pige
skoler og Fællesskoler for Drenge 
og Piger« (§ 4) Meningen var, 
fremgik det af en kongelig anord
ning med tilhørende cirkulære af 
31. juli 1903, at alle statsskolerne 
efterhånden, klassetrin for klasse
trin, skulle åbnes også for piger. 
Efter fire år i mellemskolen skulle 
de første piger således kunne be
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gynde i gymnasiet.
Så længe kom det nu ikke til at 

vare på Aarhus Katedralskole. Alle
rede i 1906 dimitteredes herfra de 
to første kvindelige studenter. I så
vel skolens årsskrift som i den 
ovenfor anvendte 'Meddelelser an- 
gaaende de lærde Skoler’ kan man 
se, både hvad de hed, og hvilke 
karakterer de fik, for resten også 
hvad deres fædre var. Her vil vi nø
jes med navnene: Else Margrethe 
Bentzon, f. 28. sept. 1887, og In
geborg Brix, f. 8. juli 1886. Sidst
nævnte havde for øvrigt været elev 
på skolen siden 1902.

Året efter, at de to første kvinde
lige studenter var dimitteret fra 
Aarhus Katedralskole, fulgte de 
næste tre, og blandt dem var Carla 
Løw Larsen, der blev student som 
17-årig. Hun er født 22. november 
1889 og kan således i år fejre sin 
100 års fødselsdag. Vi besøgte 
hende i Hinnerup i maj måned for 
at få noget at vide om, hvordan det 
var at være en af de første piger 
på Aarhus Katedralskole.

Med ynde og værdighed fortalte 
fru Løw Larsen om sine år på sko
len.

- »Jeg elskede min skole derin
de. Jeg elskede Katedralskolen« 
sagde hun, selv om hun huskede 
lærerne som rigtig gamle og nævn
te nogle af dem både ved navn og 
øgenavn. Især huskede hun rektor 
Vaupell, der havde været lærer for 
kronprinsen (velsagtens Christian 
X), og Mathias Møller som den 

eneste lidt yngre lærer. - »Jeg per
sonligt tror, at vi piger blev lidt for
kælede«, lød det med varme i 
stemmen.

Også til drengene i klassen var 
forholdet godt og kammeratligt, 
men der var ikke noget »kæresteri 
og umoralitet«, som nogle rektorer 
havde frygtet, før pigerne fik ad
gang til gymnasiet. Carla Løw hav
de dengang og livet igennem især 
god kontakt med Hakon Wied, som 
i en lang årrække var kasserer for 
Aarhus Katedralskoles Venner, og 
som i 1983 blev æresmedlem af 
foreningen.

Af klassens tretten elever var de 
tre piger, en døde desværre kort tid 
efter studentereksamen; en anden 
hed Lily Nielsen, og hende bevare
de Carla Løw forbindelse med og
så efter årene på Katedralskolen; 
hun var en meget levende pige. 
»Hun fandt en pragtfuld mand, en 
stor og flot fyr at se på og et meget 
sødt menneske.« Hun blev senere 
mor til Klaus Rifbjerg, og blev næs
ten 100 år gammel, inden hun dø
de den 21.7. 1988.

Efter studentereksamen be
gyndte Carla Løw at studere medi
cin ved Københavns Universitet, 
og her traf hun sin mand; da han 
blev kompagnon med hendes far, 
læge Løw i Hinnerup, opgav hun 
selv sine studier efter seks år og 
det har hun ikke siden fortrudt. 
Hun fik en stor husholdning med fi
re børn, som også fik deres gang 
på Aarhus Katedralskole ligesom

50



Dimittenderne argang 1907. Carla Løw er pigen tv. i forreste række. Til højre for hende ses 
Lily Nielsen og bag hende Carla Knuppert.

deres børn igen.
Mens Carla Løw var elev på Ka

tedralskolen, blev skolen udvidet 
med Den røde Bygning; også det 
var en følge af gymnasiereformen 
af 1903, der ikke alene åbnede for 
pigerne, men også for den ny
sproglige linje og for mellemsko
len. Den hundredårige husker ty
deligt indvielsen, hvor kong Fre
derik VIII var til stede. Hun mindes 

også translokationerne i skolegår
den, men fortæller at der dengang 
ikke var juleafslutning i Domkirken.

Fester var der heller ikke mange 
af på skolen, og skoleforeningen 
Heimdal har hun ikke nogen min
der om, da pigerne var forment ad
gang. Alligevel var Katedralskolen 
også dengang et godt sted at være 
for kvindelige elever.

Bd og DP
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Meddelelser fra Aarhus Katedralskoles venner -
Aarhusianersamfundet
På foreningens generalforsamling 
den 25. august 1988 genvalgtes 
Claus Haagen Jensen, Christine 
Bernt Henriksen og Peter Korne- 
rup. Endvidere nyvalgtes Jens 
Vaagholt i stedet for Jesper Møller, 
der af arbejdsmæssige grunde ik
ke ønskede at fortsætte. Bestyrel
sen takker Jesper Møller for et fler
årigt, godt og behageligt samarbej
de.

Efter konstitueringen har besty
relsen herefter haft følgende sam
mensætning:

Professor Claus Haagen Jensen, 
formand
Rektor Henning Spure Nielsen, 
næstformand
Lektor Henning Damsgaard Peder
sen, kasserer
stud, oecon. Christine Bernt Hen
riksen
Professor Peter Kornerup 
Journalist Janne Lauritzen 
Adjunkt Jens Vaagholt

I de to forudgående foreningsår 
har bestyrelsen sat flere nye aktivi
teter i gang og i begrænset omfang 
ændret på udførelsen af de tradi
tionelle foreningsopgaver. 1988-89 
har været et stille år i den forstand, 
at bestyrelsen stort set har vide
reført aktiviteterne, som de blev 
udviklet i 1986-88.

På et lille punkt er der dog sket 
noget nyt. Da bestyrelsen havde 
en - som det viste sig korrekt - 
anelse om, at generalforsamlingen 
i 1988 blev forholdsvis kortvarig, 
besluttedes det til den formelle ge
neralforsamling at knytte en ufor
mel medlemssammenkomst over 
lidt ost og rødvin. De fremmødte 
var tilsyneladende glade for ideen, 
og vi fik i forbindelse med general
forsamlingen en hyggelig snak om 
skolen og andet af fælles interes
se.

Jubilarfrokosten på transloka
tionsdagen gennemførtes første 
gang i 1987 med ca. 75 deltagere. 
I 1988 voksede tilslutningen til ca. 
220 deltagere, og frokosten måtte 
derfor flyttes fra lærernes kantine 
til festsalen. Det ødelagde på in
gen måde arrangementets festlige 
og fornøjelige præg. Nu er vi 
spændte på, hvor mange, der øn
sker at deltage i 1989. Lokalemu
lighederne sætter naturligvis græn
ser, men en vis udvidelse af til
meldingen kan vi dog klare.

I sidste foreningsår lod vi det 
»Arosianummer«, der udsendes 
sammen med skolens årsskrift, 
supplere af et »Ekstrarosia«. Det 
er bestyrelsens indtryk, at denne 
nydannelse blev godt modtaget af 
medlemmerne, og vi har derfor og
så i indeværende år ladet medlem
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merne høre to gange fra os. Denne 
udgivelsestakt svarer formentlig til, 
hvad medlemmernes interesse, 
bestyrelsens kræfter og forenin
gens økonomi kan bære.

Omfanget af de legatmidler, der 
stilles til rådighed for skolen for
øgedes betydeligt i 1987. For at 
konsolidere foreningens økonomi 
har bestyrelsen også i år fastholdt 
en samlet legatsum på ca. 7.000 
kr.

Medlemstallet har i en årrække 
været nogenlunde konstant. Ten
densen i det sidste år har dog væ
ret svagt stigende, og foreningen 
har nu ca. 850 medlemmer.

Claus Haagen Jensen

Mindebiblioteket
Mindebiblioteket har i det forløbne 
år som vanligt nydt godt af en ræk
ke gaver. Fra Ove Bang (elev 
1932-39) har vi modtaget en sam
ling af skolebøger; fra B. Schmidt 
(student 1938) en fotosamling fra 
årene 1936-38. Fra skolens gem
mer er desuden dukket en del di
mittend-billeder op, især fra årene 
1955, 56 og 57, der sammen med 
gaver fra tidligere elever har rettet 
godt op på manglerne i albummet.

Der er dog stadig mangler: 1935 
mb, 1937 ma.+spr, 1940 k, spr. + 
ma., 1941 k. + spr., 1942 ma+b, 
1946 spr., 1947 ma+b, 1953 a, 
1958 k+a, 1959 k + spr. a + m z, 
1960 x,z, 1961 a+b+y , 1962 k+c.

Til gengæld er en lang række 
klassebilleder fra årene 1947-84 
blevet indlemmet i biblioteket. Ved 
at søge i skolens kældre og på tof
terne er en lang række arkivalier 
kommet frem i lyset fra papkasser, 

hylder og skabe.
Først og fremmest materiale om 

Heimdal, der jo i år fylder 125 år i 
oktober; det dækker perioden 
1890-1942, herudover: skolejour
naler, pensabøger, klassedagbøger 
m.v. (se accessionslisten). Mere af 
lignende materiale befinder sig sta
dig nedpakket rundt omkring på 
skolen. Det vil nu blive fremdraget, 
registreret og opstillet på Mindebi
blioteket, hvor det kan danne 
grundlag som kildemateriale for en 
kommende skolehistorie i anled
ning af det forestående 800-års ju
bilæum i 1995.

Jeg takker årets gavegivere her
iblandt skolens lærere samt fru 
Hammerich for velvillig assistance i 
årets løb.

Bjarne Falch Olesen
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Mindebibliotekets accession 1989

Album 1960
Album fra Korea
Arosia 1922-38. 1922-38.
Elevfotos: Klassebilleder: 1969, 70, 71, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 8o
Elevfotos: Klassebilleder: 1946, 55,, 59, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Elevfotos: Klassebilleder:1981,82,83,84.
Fransk Litteratur i udvalg, Fransk læsebog, 

u.å.
Journal nov. 1865-juli 1871.
Journal til Indberetning om Undervisnin

gens Fremgang 1861-67.
Journal, sept. 1861- sept.1868.
Julehilsen I Christmas Greetings 1988:Jule- 

mærker
Lærerfoto aug. 1988 1988
Non scolæ sed vitæ! B.S. 16.maj. 1936 -ju- 

ni1938
Skolebibliotekets tilvækst nov.1928-maj 

1981 1928-81
Skolebibliotyekets Tilbvækst 1.-7. 1885-15.- 

8.-1902
Skolen i fest:Fotos fra Mindefesten for Mor

ten Borup 1926+f t
Studenterbilleder: 1956,1957 og 1961m.x.
Studenterbilleder:! 915,1916,1923,1934m, 

1935k, 1943k, 1954,1955,
Studenterne 1907 : 22. okt. 1932 1932
Andersen, P. og Vahl, M.. Geologi, 

6.udg.1974.
Andersen, P. og Vahl,M.. Erhvervsgeografi, 

2.udg..1937.
Barmwater, F. Grundtræk af Astrnomien.5. 

udg.1929
Bender, J, m.fl. Fra landbrugsland til indu

strination, i Dansk industri 1987,7 1987
Bender, J. Et land - to folk. Om undertrykte 

og undertrykkere i Palæstina.
Bender, J. Oldtidens Rom. Romerske bille

der. 1988
Bende, J. Griffenfeld - Knald og Fald 1987
Bernstorff, E og Lauritzen, J. m.fl. Århus 

1987-88 988
Bjørnvig, Th. Hjørnestuen og månehavet., 

Erindringer 1934-38. 1984
Bjørnvig, TH. Solens have og skolegår

den.Erindringer 1918-33. 1983
Blay, Ch. og Strandgaard.Ch, Mandag igen. 

Digte for børn og andre. 1982
Bodelsen, C. AS. Fem og Tres Engelske 

Stile 1952
Bollerup, A. 1890’erne ubehaget i Kulturen 

1975
Bollerup, A. Herman Bang: Stuk 1983
Christiansen, M.J./Ettrup, L. Grundtvig og 

det folkelige 1972
Clausen, Cl. og Hansen, H. Dansk Læse

bog for Mellemskolen I, 6. opl. 1930.
Dahl, F. Samfundslære for Gymnasiet, 

6.udg. 1936.
Engquist, H. E. Problemer i fodboldklubben. 

1984
Foss, G./Edmonds,Ph.(trans). Aarhus Cat

hedral u.å.
Friis. F: R: Ole Rømer. 1894
Gad, C. Tysk Grammatik til Skolebrug. 

1927
Gefion. Regnskabsbog for Gefion. 1924-34.
Grundtvig, N. F. S. Herren kommer! Prædi

ken over Første Advents Evangelium. 
1814

Grundtvig, N. F. S. Krønike-Riim til Børne
lærdom. 1829

Grundtvig, N. F. S. Nytaars-Morgen - Et 
Rim. 1824.

Grundtvig, N. F. S. Optrin af Norners og 
Asers Kamp. 1811.

Hansen, A. Engelske stiløvelser 1952
Harding, M. C. Ole Rømer som Ingeniør. 

1918
Heimdal Sprøjte C A. no.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25. 1890- 
1913.

Heimdal Avisprotokol for Heimdal B. 11, 
1889-1891.

Heimdal Kritik og Klageprotokol.C.b.:1,2,3. 
1910-13 1910-13.

Homer Opera I- XII 1954
Jespersen, O. og Sarauw.Chr. Engelsk Be

gynderbog. 1932, 17. opl.
Jespersen, O. Engelske Læsestykker med 

øvelser, I3.opl. 1932.
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Jespersen, O. og Sarauw, Chr. Engelsk 
Lærebog, 15. udg. 1931.

Johansen, O. Et frit boligmarked. 1979
Kaaberbøl, L. Morgen Landet 1988
Krogh, A. Menneskets Fysiologi,7,udg. 

1934.
Larsen, F, Stein Dansk lyrik 1915-55 1979
Madsen, Frida Fotos fra Aarhus Katedral

skole 1955-69 og 1969-78
Mikkelsen, ved A. Strehle Latinsk Læsebog 

1968
Pihl, Kristensen og Rubinstein. Lærebog i 

Matematik for Mat.-Nat.-Gymnasium, I, 
II, III,. 1935,1936,1937

Pihl, H.J. og Rasmussen, H. Geometriske 
Øvelser IL, 4. udg. 1931.

Pihl, Kristensen og Rubinstein. Matemati
ske opgaver II, III. 1936, 37.

Qvortrup, L. /Edmonds,Ph.(trans.). The so
cial significance of Telematics 1984

Retbøll, T. Israel PALÆSTINA konflikten - i 
dansk TV nov. 87-marts 88. 1988

Saxo Grammaticus ved Grundtvig, N. F. S. 
Danmarks Krønike, Første Deel 1818

Saxo, Grammaticus, Fordansket ved 
Grundtvig, N.F.S. Danmarks Krønike, 
Anden Deel 1819

Schjørring, J.H. Grundtvig og påsken 1987
Simonsen, K. ved Lund, M. Biologi. 7. udg. 

1936.
Strandgaard, Ch. Næsten kun om kærlig

hed, 1983 4. oplag.

Strandgaard, Ch. En fugl foruden vinger. 
1985

Strandgaard, Ch. Cellen. 1986, 2. oplag.
Strømgren, E. Ole Rømer som Astronom. 

1918.
Sundorph, Th. ved L. Christiansen, Meka

nisk Fysik. 1933.

Sundorph, Th. Lyslære, 4. udg. 1934.
Sundorph, Th. Varmelære, 5. udg. 1935.
Sørensen, Smærup J. Hjælp til Anders 

1985
Thodberg, E. Grundtvigs prædikener bd. 1- 

12. 1983-86.
Thomsen, C.B. Rosen og Sigøjneren 1985
Weilbye, M Slægts-Kmike a.d. 1813 1979
Århus Katedralskole. Dagbog for 2. den 

Classe i Realskolen, begyndt nov. 1839. 
1839.

Århus Bymuseums venner Bymus no.1.
1988

Århus Katedralskole Bibliotekets udlånspro
tokol 1878-1888.1878-88.

Århus Katedralskole Morgensange. 1919.
Århus Katedralskole Pensabog aug.-sept. 

1873-febr. 1878. 1873-78.
Århus Katedralskole Protokol for 2.m.a. År

hus Katedralskole 1922. 1922
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Aarhus Katedralskoles Venner Aarhusianersamfundet

Kasseregnskab fra 1. april 1988 - 31. marts 1989
Indbetalinger
Kontingenter.............................................................................................. 35.996,00
Obligationsrenter...................................................................................... 8.303,89
Kursgevinst ved udtrækning af obligation............................................ 30,00
Renter af bank- og girokonti.................................................................. 694,08
Jubilarfrokost, den 17. juni 1988........................................................... 13.340,90
Generalforsamling, den 25. august 1988 ........................................... 1.790,00

60.154,87
Udbetalinger
Legater og boggaver..................................................
Rektors rådighedsbeløb.............................................
Gaver............................................................................
Andel i reception for dr. phil. Olaf Holm..................  
Gamle elevers fest, den 21. december 1988.........  
EDB-registrering......................................................... 
Giroindbetalingskort...................................................  
Porto..............................................................................
Ekstrarosia nr. 1 og 2: 

Fremstillingsudgifter..............  
Porto........................................

Arosia: 
Trykkeudgifter.........................  
Sats og montage....................
Omslag til 4 år............................  
Kuverter og adressesedler....... 
Porto............................................

Mindebiblioteket:
Bogkøb ........................................
Indbinding af bøger....................
Kopiering af billeder...................
Kontorartikler..............................
Forsikringer af bogsamling.......

Jubilarfrokost, den 17. juni 1988: 
Elevkantinen...........................
Porto.............................................

Generalforsamling, den 25. august 1988: 
Rødvin.....................................
Ost, brød og smør m.v...............

Bank- og giroindestående pr. 1. april 1988....
Bank- og giroindestående pr. 31. marts 1989

6.500,00
3.000,00

525,90
412,55 
490,00 
231,95 
342,21
144,10

2.672,70
5.882,90 8.555,60

7.515,20
4.196,80
6.258,60
1.293,40
3.298.00 22.562,00

2.848,75 
716,08
345,90
115,85
198.00 4.224,58

13.000,00
120,00 13.120,00

1.498,50
325,00 1.823,50

61.932.39
14.966,66

13.189,14

kr. 75.121,53 75.121,53
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Status pr. 31. marts 1989

Aktiver

Nykredit: 
kr. 1.000,00 10% 2. serie 2006 å 100,15.................................... 1.001,50

Jyllands Kreditforening:
Kr. 53.000,00 10% 22. serie 2005 å 100,30 ................................ 53.159,00
Kr. 24.000,00 12% 35. serie 2018 å 106,25 ................................ 25.500,00

Provinsbanken, indlån nr. 259853........................................................ 12.864,65
Postgirokonto 2097222...........................................................................  324,49

Kr. 92.849,64

Passiver

Legatmidler............................................................................................... 33.765,00
Kapitalkonto: 

Saldo pr. 1. april 1988........................................ 54.116,66
Driftsresultat:

Indbetalinger........................... 60.154,87
Udbetalinger........................... 61.932,39 -1.777,52

Kursregulering af obligationsbeholdning 6.745.50 59.084,64
Kr. 92.849,64

Aarhus, den 27. april 1989 
Henning Damsgaard Pedersen 

kasserer

Foranstående regnskab har jeg revideret og konstateret de anførte 
beholdningers tilstedeværelse

Aarhus, den 27. april 1989 
H. Gry 

statsautoriseret revisor

57



Menneskerettighedskonventionen 
- et levende instrument
En samtale med Carl Aage Nør
gaard, professor, dr. jur., præsident 
for Den europæiske Menneskeret
tighedskommission.

Carl Aage Nørgaard sluttede sin tid 
på Aarhus Katedralskole i 1941 
med en realeksamen.
- Det var egentlig min tanke, at jeg 
skulle have været i gymnasiet, 
men jeg havde simpelthen ikke pa
pirer til det. I stedet kom jeg i ma
skinlære og vendte først i 1947 ef
ter militærtjeneste tilbage til skole
bænken - nu på Aarhus Akademi, 
hvorfra jeg blev student i 1949.

Straks efter begyndte Nørgaard 
at læse jura på Aarhus Universitet. 
Han blev så engageret af denne 
uddannelse, at han søgte en vi
denskabelig karriere og kastede 
sig over studier af »individets stil
ling i den internationale ret«. Re
sultatet af disse studier blev en 
disputats fra 1962, og to år senere 
udnævntes han til professor ved 
samme universitet i forvaltningsret. 
I 1973 blev han medlem af Den 
europæiske Menneskerettigheds
kommission, to år senere avance
rede han til vicepræsident, og fra 
1981 har han været kommissio
nens præsident.

- Hvad er egentlig »menneske
rettigheder« ?

Ordet bruges og misbruges med 

mange forskellige betydninger. 
Historisk er begrebets kerne vel 
den tanke, at det enkelte menne
ske har et behov for beskyttelse 
imod overgreb fra statsmagtens si
de. Spor af sådanne tanker findes 
helt tilbage på Hammurabis søjle 
og senere igen hos f.eks. Sokra
tes, Platon, Aristoteles og Jesus. 
Nu om dage siger man sædvanlig
vis, at menneskerettigheder fore
kommer dels som borgerlige og 
politiske rettigheder og dels som 
økonomiske og sociale rettigheder. 
I den danske grundlov såvel som i 
den europæiske menneskerettig
hedskonvention er hovedvægten 
lagt på den første gruppe menne
ske- eller »frihedsrettigheder«.

- Hvordan opstod din interesse 
for menneskerettigheder?

Den har nok udviklet sig som re
sultatet af en kæde af påvirkninger. 
Mine oplevelser under besættelsen 
og modstandskampen var bag
grunden for, at jeg begyndte at læ
se jura. Under studiet blev jeg in
spireret af professor Max Søren
sen til at arbejde med internationa 
ret - i god pagt med tidens udbred
te tro på nytten af et internationalt 
samarbejde mellem staterne. Dette 
blev starten på mit disputatspro
jekt, hvori beskyttelsen af menne
skerettigheder spiller en centra 
rolle.
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- Hvorfor finder du det vigtigt 
med en international beskyttelse af 
menneskerettigheder?

Fordi menneskerettigheder i høj 
grad er et spørgsmål om beskyttel
se af den enkelte imod statens 
myndigheder. I reglen klarer disse 
udmærket selv at yde denne be
skyttelse, men forståeligt nok fore
kommer der tilfælde, hvor det kni
ber for de nationale myndigheder 
at holde tilstrækkelig justits med 
sig selv. Det gælder især i kriseti
der, men også i normale perioder 
forekommer krænkelser af menne
skerettighederne, som kun bliver 
påtalt og pådømt, hvis der findes et 
internationalt kontrolapparat.

De første forsigtige skridt i ret
ning af en international beskyttelse 
af menneskerettighederne blev ta
get under Folkeforbundet med reg
ler om minoritetsbeskyttelse. Ud
viklingen har imidlertid først taget 
fart efter 2. verdenskrig med FN’s 
»verdenserklæring« fra 1948 og en 
række forskellige konventioner, 
deriblandt den europæiske fra 
1951.

- Hvad er det særegne for den 
ordning, som er gennemført med 
den europæiske menneskerettig
hedskonvention?

For det første må man nævne, 
at den er geografisk begrænset til 
en bestemt region, som i historisk, 
kulturel og politisk henseende er 
nogenlunde homogen. Dette har 
betinget, at man kunne enes om 
forholdsvis vidtgående bestemmel

ser. Dernæst er det et vigtigt træk, 
at der er etableret et internationalt 
kontrolmaskineri med en kommis
sion og en domstol, hvis afgørelser 
staterne har forpligtet sig til at føl
ge.

- Hvordan sættes dette kontrol
maskineri i gang?

Dels kan medlemsstaterne ind
give klage over hinanden, og dels 
har man givet enkelte borgere i 
staterne ret til at klage direkte til 
kommissionen. Specielt den sidste 
ordning var - da konventionen tråd
te i kraft - noget helt nyt i det inter
nationale samkvem, og er stadig 
en sjældenhed.

- Kan du nævne nogle sagska
tegorier, som forekommer hyppigt i 
kommissionens praksis?

Ét eksempel er sager om, hvor
vidt klageren har fået en »fair rets
pleje«, det vil bl.a. sige, om han el
ler hun har fået sit problem prøvet 
af en uafhængig og upartisk dom
stol, og om principper vedrørende 
ligestilling af parterne har været 
overholdt. Som et andet eksempel 
kan nævnes sager om myndighe
dernes pligt til at træffe en endelig 
afgørelse »inden for rimelig tid«. 
Også sager om beskyttelse af fa
milielivet fylder en del i kommissio
nens sagsstatistik - det drejer sig 
eksempelvis om tvangsmæssig 
fjernelse af børn fra hjemmet og 
om samkvemsret.

Sager af den slags kræver på 
grund af deres antal en stor ind
sats fra kommissionen og dens se
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kretariat, men de påkalder sig ikke 
megen opmærksomhed i pressen. 
Det gør derimod nogle få store sa
ger, der normalt også er meget ar- 
bejdsbelastende. Som eksempler 
kan nævnes Irlands klage over en
gelske soldaters og myndigheders 
handlinger i Nordirland samt stats
klagen fra Danmark, Frankrig, Hol
land, Norge og Sverige over kræn
kelser af menneskerettighederne i 
Tyrkiet.

- Er der i din tid sket ændringer i 
opfattelsen hos kommission og 
domstol af, hvad der skal beskyt
tes efter konventionen?

Bestemt ja. Det er et vigtigt

Prof. dr. jur. Carl Aage Nørgaard.

overordnet synspunkt, at konven
tionen skal være et levende instru
ment, og at dens bestemmelser 
derfor skal fortolkes i lyset af sam
fundsudviklingen. Til illustration 
kan jeg nævne, at der nu - i mod
sætning til tidligere - er fast praksis 
for, at parterne i et »papirløst æg
teskab« betragtes som »en fami
lie« i relation til reglerne om be
skyttelse af familielivet.

Et andet eksempel knytter sig til 
bedømmelsen af homoseksualitet. 
På dette felt fastslog en dom for 
nylig, at et generelt forbud i Irland 
mod homoseksuelle forhold inde
bærer en krænkelse af reglerne 
om privatlivet. Et sådant udfald vil
le have været utænkeligt for 20-30 
år siden. Jeg skal dog tilføje, at 
kommission og domstol fortsat ac
cepterer, at der kan fastsættes en 
højere aldersgrænse for homosek
suelle - end for heteroseksuelle 
forhold.

- Hvad er det største juridiske 
menneskerettighedsproblem, som 
I kommer til at stå over for i den 
kommende tid?

Det er ganske givet at få juraen I 
til at følge med den teknologiske 
udvikling, så der også på nye pro
blemområder kan ydes en rimelig 
beskyttelse af menneskelige rettig
heder. Den tekniske og medicinske 
forsknings »landvindinger« med! 
hensyn til f.eks. gensplejsning og । 
kunstig befrugtning vil sikkert rejse 
helt nye menneskerettighedspro
blemer. I kommission og domstol 

60



må vi indtil videre forsøge at finde 
løsninger gennem fortolkning af 
den gældende konvention. De pro
blemer, jeg har antydet, og som i 
fremtiden vil blive stadig mere på
trængende, er imidlertid totalt ufor
udsete i konventionen, og det bed
ste ville være, hvis der gennemfør

tes nye konventionsbestemmelser, 
som bygger på en grundig bear
bejdning af de tekniske og medi
cinske spørgsmål ud fra en men
neskerettighedssynsvinkel.

Claus Haagen Jensen

Generalforsamling i
Aarhus Katedralskoles venner
Der indkaldestil generalforsamling torsdag den 24. august 1989 kl. 19.30 i Administra
tionsbygningen 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 ihænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
(På valg er Janne Lauritzen, Henning Damsgaard Pedersen og 
Poul-Erik Sørensen, der alle er villige til at modtage genvalg).

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres der ost og rødvin - imod en beskeden 
betaling.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Claus Haagen Jensen
formand
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Telefontavle - adresser 1988-89
JA Andersen, Johs. Høgsgaard Valmuevej 12, 8240 Risskov 86178509
LA Andersen, Lizzie Valmuevej 12, 8240 Risskov 86178509
IB Basten, Inga Sjællandsgade 127, 8000 Århus C 86133662
BE Bech, Anna Grethe Molsgade 1, 8000 Århus C 86191678
BD Bender, Johan Pilevej 6c, 8240 Risskov 86176272
AB Bollerup, Anders Østre Skovvej 2, 8240 Risskov 86175972
BJ Bollerup-Jensen, Dorte Overdrevet 5, 8382 Hinnerup 86988382
PB Bøje, Poul S. L.P. Bechsvej 35, 8240 Risskov 86177728
MB Bøtcher, Mogens Grøfthøjparken 93, 8260 Viby J 86284359
BC Christensen, Jens Behrend Bispevej 37x, Stautrup, 8260 Viby J 86284470
JC Christensen, Johnny Svalevej 10, 8210 Århus V 86159093
OD Christensen, J. Odgaard Mejlgade 694, 8000 Århus C 86128884
KC Christensen, K. Haaning Lerbækvej 27, 8240 Risskov 86173340
OC Christensen, Oskar Kalendervej 4, 8210 Århus V 86153127
NC Christensen, Per Nybro Solbærhaven 49, 8520 Lystrup 86228127
CO Coslovi, Beatrice Kjærslund 31,8260 Viby J 86296678
ED Edmonds, Philip Studstrupvej 13c, 8541 Skødstrup 86991393
FF Forsberg, Flemming Rolfsgade 6, 8260 Viby J 86113013
AF Frier, Arne Pilevej 14, 8240 Risskov 86176314
BG Gaarsdal, Bente Lykkeg. Grønnegade 74, 8000 Århus C 86134962
IG Gjørup, Ivar Viborgvej 4, 8000 Århus C 86129527
LG Gregersen, Laurits Tårbækvej 3, 8000 Århus C 86146794
HA Hagen, Bernhard M.Vahlsvej 11, 8000 Århus C 86191883
HS Hansen, Hans-Jørgen Søg. Skovagervej 36, 8240 Risskov 86175561
MH Hansen, Helga Møller Rågevænget 1,8270 Højbjerg 86271199
JØ Hansen, Jørn Ørum Castenschioldsvej 14, 8270 Højbjerg 86273129
LH Hansen, Poul Lindhard Holtevej 12, 8000 Århus C 86114279
EH Harsaae, Ebba Dalvangen 25, 8270 Høbjerg 86271676
ML Jensen, Marianne Ladeg. Møllevangs Allé 55, 8210 Århus V 86102770
JE Jessen, Ellen Stadionallé 51,8000 Århus C 86114501
EJ Johannesen, Erik Solhøjvej 31,8210 Århus V 86155886
OJ Johansen, Ove Høvej 8, 8870 Langå 86462128
FJ Jorsal, Erik Finn Hjortensgade 56, 8000 Århus C 86196715
SK Kali, Susanne Richardt Oddervej 166 G, 8270 Højbjerg 86273560
HK Kjær, Helle Kappel Elmehøjvej 24, 8270 Højbjerg 86272783
KJ Kjærtinge, Hanne Strandparken 15, 8000 Århus C 86137730
EK Klåning, Edith Obstrupvej 12m, 8320 Mårslet 86294371
BK Knuhtsen, Birgitte Skåde Højgårdsv. 83, 8270 Højbjerg 86274018
ER Kristensen, Erik Bjørn Tornebakken 52, 8240 Risskov 86219050
IK Kristensen, Irene Elsdyrvej 32, 8270 Højbjerg 86272296
PK Kristensen, Poul Roed Willemoesgade 32, 8200 Århus N 86104955
SD Kristensen, Sine Dalsgaard Tordenskjoldsgade 36, 8200 Århus N 86165312
KS Kristensen, Solveig Kronhjortevej 2a, 8270 Højbjerg 86271775
SL Larsen, Finn Stein Sjællandsgade 107, 8000 Århus C 86139405
BL Lorentzen, Birthe Lövenholmvej 214, 8900 Randers 86404012
LK Lyhne-Knudsen, Jytte Bogtinkevej 37, 8210 Århus V 86165686
FM Mogensen, Finn Rugmarken 109, 8520 Lystrup 86227114
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JM Mogensen, John Magnoliavej 22, 8260 Viby J 86113000
KM Münster, Käthe Grøfthøj parken 93, 8260 Viby J 86284359
LM Møldrup, Laila, Søndermarken 32, 8382 Hinnerup 86987070
AN Nielsen, Anders Ole Fenrisvej 27, 8230 Åby høj 86159170
NI Nielsen, Hanne Willemoesgade 39, 8200 Århus N 86102368
SP Nielsen, Henning Spure Ålborggade 1, 8000 Århus C 86185503
HN Nielsen, Henry Ormslevvej 15, 8260 Viby J 86142672
BN Nielsen, Jacob Vibevej 5, 8600 Silkeborg 86827218
JN Nielsen, Jørgen G. Erantisvej 5, 8381 Mundelstrup 86242116
NG Nørgaard, Søs F. Sybergsvej 26,8270 Højbjerg 86276462
BF Olesen, Bjarne Falch Sjællandsgade 133, 8000 Århus C 86122782
OK Olsen, Karen Majsvænget 80, 8340 Malling 86932535
OL Olsen, Kirsten Absalonsgade 35, 8000 Århus C 86139003
HP Parbo, Henrik Rungstedvej 26, 8000 Århus C 86148161
FP Pedersen, Frits Paradisgade 2h, 8000 Århus C 86182083
DP Pedersen, Henning Damsg. Fenrisvej 65, 8210 Århus V 86151216
NH Pedersen, Nils-Henrik F.Vestergårdsgade 16, 8000 Århus C 86193808
PS Pedersen, Poul Stenhøj Høstoftevej 16, 8240 Risskov 86178220
KP Poulsen, Kirsten Mau Vejlgade 12, 8000 Århus C 86209705
NP Poulsen, Niels Helge Fornæsvej 10, 8240 Risskov 86175691
MP Primdahl, Mette Elhøjvej 6, 8210 Århus V 86155861
RE Retbøll, Torben Faistersgade 3, 8000 Århus C 86126753
TR Rønsholdt, Troels Rosensgade 99, 8300 Odder 86544624
SC Schjødt, Jens Frederik Bragesvej 34, 8230 Åbyhøj 86153422
GS Schjørring, Gerda Marselisvej 9, 8000 Århus C 86113339
IS Slottved, Ingegerd Helgesgade 18, 8260 Viby J 86143841
JS Sørensen, Jan Kahr Grundet Bakke 42, 7100 Vejle 75723066
VS Sørensen, Jens Vågholt Mejerivænget 2, 8310 Tranbjerg 86292573
SO Sørensen, Johnny H. Nedergårdsvej 17b, 8200 Århus N 86101579
TH Thulstrup, Poul Waaben Korshøjen 99, 8240 Risskov 86213491
PT Thyssen, Peter Vilh. Bechsvej 30, 8260 Viby J 86114758
VP Vibe-Pedersen, Karen Brovænget 57, 8250 Egå 86227425
BW Wedendal, Birger Alsvej 26, 8240 Risskov 86177501
ZI Zink, Karen H. Trollesgade 3, 8200 Århus N 86104146
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Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1, Postbox 583, 8000 Århus C 
Tlf. 86 126477 - omstilling til øvrige kon
torer
Kontortid 8:00-14:00

Rektor Henning Spure Nielsen træffes nor
malt i kontortiden.

Telefoner:
-Kontor 86 126477
- Rektor privat 86 185503
- Lærerværelse 86 129026
- Pedel privat 86 124690
- Elevtelefon 86 127998
- " 86 128139

nspektion:
- adjunkt Arne Frier 

(rektors stedfortræder)
- adjunkt Søs Nørgaard
Boginspektion: adjunkt Johnny Sørensen 
AV-inspektion: adjunkt Johnny Sørensen 
Bibliotekar: lektor Bjarne Falch Olesen

Studievejledning:
gymnasiet:

- lektor Ebba Harsaae
- lektor Poul Lindhard Hansen

HF:
- lektor Lizzie Andersen
- lektor Henning Damsgaard Pedersen

Sekretærer:
- Hanne Kjærtinge: gymnasiet og rektor
- Solveig Kristensen: HF
- Laila Møldrup: regnskab
- Karen Olsen: SU, befordring

Kantinebestyrer: Inger Langberg

Pedel: Kaj Rasmussen
Pedelmedhjælper: Preben Poulsen

Dette årsskrift er redigeret af Arne Frier og 
John Mogensen i samarbejde med rektor.
Lærerfotos: Peter Thyssen.

MejlgadeSkolegade
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