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Aarhus Katedralskole er en meget gammel skole, så gammel, at ingen 
véd med sikkerhed, hvornår den blev grundlagt; sikkert er det, at den 
som katedralskole hørte under Århus-bispen og tjente til uddannelse 
af præster til Århus stift. Det første dokument, der omtaler skolens 
elever, er et gavebrev fra 1280, hvorved daværende bisp Tyge skænker 
indtægter fra et par af sine gårde »til drik for fattige disciple«.

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

Denne ældste bygning blev 1766 afløst af »den hvide bygning«, der 
ligger til venstre for porten; selv om bygningen flere gange siden er 
blevet ændret, er det meste af de gamle ydermure bevaret. Ved opfø
relsen blev der i muren indsat to sten med indskrift, den ene med 
Frederik den Femtes navnetræk, den anden med navnene på de 
mænd, der havde æren for arbejdets gennemførelse, først og fremmest 
rektor Jens Worm; begge disse sten ses midt på den hvide bygnings 
mur ud mod skolegården; til venstre for dem findes mindetavlen for 
skolens faldne i 1940-45, medens Morten Børups seglmærke med 
greb, ris og ferie er gengivet over døren lige til venstre for porten.

De to ombygninger 1847-49 og 1906 mindes ved kongerne Christian 
den Ottende og Frederik den Ottendes navnetræk på facaden mod 
Skolegade; der ses også det motto, som rektor Jens Worm gav skolen: 
Nil non mortale tenemus pectoris exceptis ingeniiqve bonis.

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

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

Siden er den nordlige halvdel af gårdspladsen blevet omlagt, så 
antallet af siddepladser er blevet stærkt forøget og anlægget kønnere 
at se på og færdes i. Endelig er vore undervisningslaboratorier blevet 
moderniseret.

I løbet af sommerferien 1986 håber vi, at den længe ønskede re
staurering af Svend Engelunds vægmaleri i skolens festsal kan finde 
sted.

Helge Qvortrup.
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Italiensk-undervisning ved Aarhus Katedralskole

Det har siden 1979 været et særkende ved Aarhus Katedralskole, at 
eleverne i gymnasieafdelingen har kunnet vælge italiensk som 3.frem
medsprog. Matematikere såvel som sproglige (begge linier har nemlig 
nøjagtig samme pensum i 3.fremmedsprog) skal allerede inden de 
starter på skolen meddele, om de igennem de tre gymnasieår ønsker at 
modtage undervisning i fransk, italiensk eller russisk. Fra august 1986, 
kan eleverne desuden vælge spansk. Også på HF-afdelingen er der nu 
startet et hold med italiensk. Undervisningen i 3.fremmedsprog be
gynder her i 2. semester.

I gymnasiet er italiensk noget ganske specielt. I flere år var Aarhus 
Katedralskole den eneste gymnasieskole i Danmark der gav dette 
tilbud. I dag tilbydes der også italiensk i København og i Odense.

Siden 1979 har Aarhus Katedralskole hvert år oprettet ét hold med 
italienskundervisning, men i skoleåret 85/86 blev der sendt så mange 
elever til skolen med ønske om italiensk, at der kunne oprettes to 
hold. De foregående år har der været mange elever, som har ønsket at 
læse italiensk i gymnasiet, men som desværre ikke fik opfyldt deres 
ønske om at komme på Aarhus Katedralskole. Med undervisningsmi
nisteriets nye cirkulære om elevernes frie gymnasievalg skulle disse 
afvisninger imidlertid ikke mere kunne finde sted.

Der kan være mange grunde til at vælge italiensk i skolen. Nogle 
elever vælger det, fordi de absolut ikke vil have fransk eller russisk. 
Men langt de fleste italienskelever har heldigvis en meget mere positiv 
baggrund for deres valg. En del har allerede rejst i Italien og er kom
met til at interessere sig for landet dets kultur, andre vil gerne videre
uddanne sig inden for områder, hvor det er en oplagt fordel at kunne 
italiensk (f.eks. musik, arkitektur og billedkunst) og atter andre øn
sker at kunne noget specielt, et sprog som ikke så mange andre beher
sker. Måske for senere i kraft af denne „niche-viden“ lettere at finde 
et job.
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Men er det nu, set ud fra et mere generelt synspunkt, et rimeligt 
valg at tage italiensk i gymnasiet? Det er jo klart, at italiensk ikke er et 
verdenssprog på linie med fransk, russisk eller spansk.

Jeg tror, at elevernes ide om fordelen ved at have en sådan „niche
viden“ slet ikke er så tosset, som den måske i første omgang kan lyde. 
Italien er med sine 57 mill, indbyggere blandt de mest folkerige natio
ner i vort nærmarked, EF, og der er faktisk ikke ret mange danske 
ingeniører, der taler italiensk, og der er ikke ret mange uddannede 
inden for landbrugssektoren, der taler italiensk. Og dog er Italien 
Danmarks fjerdestørste eksportmarked for landbrugsvarer, og Italien 
er verdens 7. største industrination. På denne baggrund og på bag
grund af, at italienske handelsforbindelser helst skal „plejes“ på itali
ensk, er der god brug for generelle italienskkundskaber i Danmark.

Men i disse meget kontante overvejelser må det ikke glemmes, at 
italiensk kultur har haft en afgørende afsmitning på vor egen kulturud
vikling. Tidligere måtte enhver såvel skrivende som bildende dansk 
kunstner helst på en studie- og dannelsesrejse til Italien, tænk blot på 
Holberg, H.C. Andersen eller Bertel Thorvaldsen, for nu kun at næv
ne de mest kendte. Og danske kunstnere rejser stadigvæk i stort tal til 
Italien for at søge inspiration i landets museer, natur og dagligliv. Den 
allernyeste italienske stil inden ofr både tøj, møbler og boligindretning 
præger vores dagligdag. Skal vi også nævne pizza- og cappuccino
bølgen?

I italienskundervisningen i gymnasiet og HF beskæftiger vi os bredt 
med Italien. Sprogundervisningen (og dette gælder alle sprogfagene) 
er meget mere end gloseterperi og uregelmæssige verber, der skal 
læres udenad. Dette kedsommelige terpearbejde er der selvfølgelig 
også, og kan ikke negligeres - i italiensk forsøger vi at få det til at glide 
lettere ned ved at henlægge nogle af de helt formelle øvelser til EDB- 
maskinerne. Men sprogundervisningen i 3.fremmedsprog, her altså 
italiensk, drejer sig lige så meget om at lukke op til en anden verden 
end den nordisk-angelsaksiske, som vi lever i, og som vore masseme
dier næsten udelukkende præsenterer os for.

Italiensk er (ligesom fransk og spansk) en indfaldsvinkel til den 
romanske, „sydlandske“, verden. En åben dør til en anden måde at 
leve på, en måde, der hyppigt sætter andre værdier i centrum end 
dem, vi er vant til. Det giver os en ny dimension til at foretage en 
kritisk vurdering af vor egen situation.
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Nogle gange har eleverne fra Aarhus Katedralskole været på skole- 
og familiebesøg i Italien, eller har været værter for italienske elever på 
besøg i Danmark. Elevernes rapporter om deres oplevelser i denne 
forbindelse har været meget spændende læsning og afslører, hvor man
ge fordomme, der eksisterer, på begge sider, mellem danskerne og 
italienere.

Sprogundervisningen har som et af sine fornemste mål at være med 
til at nedbryde disse fordomme og derved sikre en bedre forståelse 
mellem nationerne. Ikke mindst på denne baggrund er det af værdi, at 
Aarhus Katedralskole kan tilbyde undervisning - også - i italiensk.

Italienske myndigheder og private institutioner har vist kontant in
teresse for skolens italienskundervisning. Hver sommer har et vist 
antal italienskelever med støtte fra Det italienske Kulturinstitut i Dan
mark, fra Koiné-skolen i Firenze eller fra Dilit.-skolen i Rom kunnet 
drage på studie (og ferie-) tur til Italien. De er kommet tilbage efter 
store oplevelser og er mange erfaringer rigere.

Flemming Forsberg
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Studentereksamen
Man går 3 år i gymnasiet og slutter med studentereksamen.

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

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

Undervisningen i gymnasiet er almendannende. Der undervises i fællesfag 
som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, fransk/italiensk/russisk, sam
fundsfag, biologi og til dels også geografi samt musik og formning.

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

Elever på den sproglige linie kan vælge mellem følgende grene:
1) Klassisksproglig gren (sK)
2) Nysproglig gren (sN)
3) Musiksproglig gren (sM)
4) Samfundssproglig gren (sS)
Elever på matematisk linie kan vælge mellem:
1) Matematisk-fysisk gren (mF)
2) Naturvidenskabelig gren (mN)
3) Samfundsmatematisk gren (mS)
4) Musikmatematisk gren (mS)

Højere forberedelseseksamen
H.F. adskiller sig fra gymnasiet på flere punkter.

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

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

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

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

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

Eleven skal vælge tilvalgsfag således, at det samlede pointtal er mindst 20.
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Eleverne i tilvalgsklasserne kommer fra flere klasser, og det medfører ofte, at 
timerne kan komme til at ligge noget spredt, så der opstår mange mellemtimer. 
Man kan i værste fald komme ud for, at man har en time fra kl. 8-9, igen fra kl. 
12-14 eller senere indtil kl. 17.

Der er derfor grund til at overveje tilvalget nøje, så man ikke får for mange 
tilvalgsfag. Man kan risikere at gøre skemaet dårligt for mange kammerater.

Karakterer
Gymnasiet.

13-skalaen benyttes.
Der gives årskarakter og eksamenskarakter.
For at bestå studentereksamen skal man i eksamenskaraktererne og årska

raktererne hver for sig have opnået både et gennemsnit på 5,5 og have bestået 
efter 13-reglen (summen af de to laveste karakterer skal sammen med gennem
snittet af resten af karakterene give 13).

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

derudover mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslutning, to 
gange om året - gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt 
eleven er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven 
selv. Standpunktsmeddelelsen skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved 
en karakter fra den til studentereksamen benyttede karakterskale og kan ledsa
ges af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakte
ren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til 
under 6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den 
forudgående bedømmelse af standpunktet.

For at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der i 1. 
gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden december. Umid
delbart før der afgives standpunktsbedømmelse, skal elevernes forhold i rela
tion til standpunktet drøftes på lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gym
nasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved forældremøder med deltagelse af 
lærere, elever og disses forældre.

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

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

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

Oprykningsprøver
Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der ved 
studentereksamen gives årskarakterer. Der afholdes en årsprøve, som mindst 
omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af 
eventuelle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervis
ningen efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæs
sige tilrettelæggelse foretages af rektor under hensyntagen til elevers og læreres 
deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

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

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

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

Reeksamination og sygeeksamen
Stk. 1. For elever, der har været tilmeldt eksamen i den normale eksamens

termin, men som på grund af sygdom ikke eller kun delvis har kunnet deltage i 
eksamen, afholdes der sygeeksamen i august/september.

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

Stk. 3. Gennemfører en eksaminand trods sygdom en prøve, kan det ikke 
tillades eksaminanden at aflægge ny prøve inden for den ordinære eksamenster
min eller ved den efterfølgende sygeeksamen i august/september.
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Om rettigheder og pligter
Skolens elever har ret til at blive undervist, og det er skolens ansvar, at det'sker 
efter de af Folketinget vedtagne og af undervisningsministeriet nærmere fastsat
te regler.

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

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

Endelig udleveres nødvendige bøger og papir vederlagsfrit til eleverne, og 
efter regler, der er nærmere beskrevet andetsteds, kan skolens elever modtage 
uddannelsesstøtte og godtgørelse for befordringsudgifter.

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

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

Tilsvarende opgiver HF-kursister et begrænset pensum til eksamen. Overhol
des mødepligten ikke, mister man disse fordele.

Hvis en elev forsømmer undervisningen i væsentligt omfang, vil vedkom
mende modtage en advarsel. Hvis situationen derefter ikke bedres, tilsendes 
en skriftlig advarsel; fortsætter forsømmelserne derefter, skal skolen foretage 
indberetning til undervisningsministeriet, der endeligt afgør sagen.

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

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

HF-kursister kan udelukkes fra undervisningen, men har så mulighed for at 
gå til eksamen som selvstuderende, dvs. med fuldt pensum.

Retten til eksamen på kursistvilkår anses som forspildt, hvis forsømmelser
ne udgør mere end 15% af de læste timer, eller 20% i et enkelt fag.

Sygdom
Ved ministeriets behandling af indberetninger vedrørende forsømmelser tages 
der hensyn til forsømmelsernes årsag. Det er derfor vigtigt, at en elev, der har 
forsømt på grund af sygdom, dokumenterer dette over for skolen. Dette sker 
ved, at eleven første dag efter en sådan forsømmelse afleverer skriftlig besked 
fra hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed; elever, der er fyldt 18 år, 
kan selv underskrive en sådan meddelelse.

Sygesedler afleveres daglig i 1. frikvarter på rektors kontor.
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Fritagelse for undervisning
Tilladelse til fritagelse for undervisning kan i ganske særlige tilfælde gives af 
rektor, når skriftlig anmodning herom afleveres i god tid i forvejen. Der gives 
ikke tilladelse til forlængelse af ferier eller til aflæggelse af køreprøver i under
visningstiden.

Skolens ledelse
Rektor er, under ansvar for undervisningsministeriet, skolens administrative og 
pædagogiske leder. På en række områder har dog skolens elever og lærere 
medindflydelse.

Skolens elevråd
Skolens elevråd, der består af både gymnasiaster og HF’ere, fungerer som 
elevernes mellemled til andre udvalg. Af »andre udvalg« kan nævnes: Fælles
udvalget, morgensamlingsudvalget og fællestimeudvalget som nogle af de vig
tigste. I alle udvalgene sidder elevrepræsentanter med stemmeret og dermed 
stor indflydelse.

Elevrådet.

Studievejledning, studieteknik
Der er fra 1977 indført studievejledning i gymnasiet, hvis opgave det er at »give 
eleverne individuel vejledning vedrørende problemer af studiemæssig, økono
misk, social og personlig art i forbindelse med deres uddannelsessituation og 
erhvervsvalg«. - Det er gymnasiets lærere, der varetager denne vejledning. De 
har normalt faste træffetider, og eleverne opfordres til i så vid udstrækning som 
muligt at drøfte de problemer, de måtte have, med deres studievejleder.

Ud over den personlige vejledning afholder studievejlederen kursus i almen 
studieteknik, orienterer om grenvalget og giver uddannelses- og erhvervsorien
tering. Der er til formålet afsat ialt 20 timer i det 3-årige gymnasieforløb. Denne 
orientering »har til formål at hjælpe eleverne med at forberede deres valg af 
uddannelse og erhverv ved at give dem kendskab til valgmulighederne og bistå 
dem med at skaffe sig klarhed over egne forudsætninger og de praktiske 
problemer, der knytter sig til at træffe et sådant valg og føre det ud i livet«. 
(Bekendtgørelse om undervisning i gymnasiet af 16. juni 1971). Eleverne får 
udleveret materiale fra Arbejdsdirektoratet (bøgerne »Studie- og erhvervsval
get« I og II), og derudover råder skolen over ét eller flere erhvervskartoteker, 
studieplaner fra de videregående uddannelsesinstitutioner m. v.
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Studievejledning for HF
For HF findes en særlig studievejledning, som har til formål at yde de studeren
de vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, social, økonomisk og personlig 
art i forbindelse med deres uddannelsessituation. Heri indgår tilvalgsoriente
ring, uddannelses- og erhvervsorienterinng samt studieteknik i klasserne. Når 
der i kursusforløbet opstår behov for det, afsættes der timer til yderligere 
vejledning. Der vil således blive givet vejledning i forbindelse med specialskriv
ning og eksamensbestemmelser samt i forbindelse med en grundig gennemgang 
af tilvalgsordningen.

Hovedvægten lægges dog på den individuelle vejledning. Studievejlederne 
opfordrer kursisterne til at henvende sig ved selv det mindste behov for hjælp 
og støtte.

Studievejlederne for gymnasiet og for HF anmoder eleverne om selv at søge 
aktuelle oplysninger på opslagstavlen foran studievejledernes kontorer i kæl
deren, rød bygning.

Studiekredse
Ud over den obligatoriske undervisning er der mulighed for at deltage i studie
kredse. En studiekreds kan oprettes både efter elev- og lærerforslag, men det er 
selvfølgelig en betingelse, at der er tilstrækkeligt mange elever (mindst 1Ü på 
hvert hold), og at en lærer er i stand til at påtage sig undervisningen. Studie
kredsene strækker sig normalt over 10 timer, og deres emne kan være af vidt 
forskellig karakter; man kan f. eks. oprette studiekredse med emner som »Eksi
stentialisme«, »Florens i Renaissancen«, »Astronomi«, »Den kinesiske kultur
revolution«, »Kemisk miljølære med særligt henblik på bly-forurening«, »Dyre
nes adfærd« osv. osv. Det er dog en forudsætning, at skolens samarbejdsudvalg 
kan godkende indholdet af en påtænkt studiekreds, og at rektor godkender 
lærerens faglige kvalifikationer på området. Undervisningen foregår efter nor
mal skoletids ophør, oftest fra kl. 14 til 15.

Kantinen
Skolens kantine er åben fra 10.30 til 14.00 for salg af håndmadder, mælk, 
yoghurt, kaffe, sodavand, frugt og slik.

Til daglig bestyres kantinen af fru Inger D. Rosendahl Olesen.
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Parkering
Cykler skal parkeres i kælderen under kemi-fysik (indgang fra Skolebakken 
eller fra skolegården).

I det omfang der ikke er plads i kælderen, skal cyklerne anbringes i stativer i 
Skolegade eller Skolebakken, eller på de afmærkede områder i skolegården.

Knallerter og motorcykler anbringes langs bygning H i Skolegade inden for 
afstribningen.

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

Bøger, der bærer skolens stempel, afleveres i bogdepotet.
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Dimittender 1985
K klassisk-sproglig, N nysproglig, M musiksproglig, S samfundssproglig; F 
matematisk-fysisk, N naturvidenskabelig (biologisk), S samfundsmatematisk, 
M musikmatematik.

Studenter
3.a
N Absalonsen, Karin
N Adamsen, Søren
N Averhoff, Michael
K Christensen, Gitte Quist
S Iversen, Anette
N Jensen, Helle Kjøller
N Jensen, Tina Vinding
N Kierulff, Rikke Karina
N Kjellerup, Bine
N Malm, Flemming Riis
N Markdal, Gitte
N Markdal, Mette
N Mikkelsen, Anne
N Nielsen, Mette Duedal
K Nielsen, Susanne Kirkelund
N Nielsen, Tina Karina
N Nitschke, Birgitte Dahl 
S Pedersen, Jesper Steen 
M Pedersen, Sofie Rud 
N Steffensen, Lene Berg 
N Svendberg, Jesper 
K Sædam, Hanne
N Sørensen, Anne Mette

3.b
N Baumgarten, Michael
S Bilgrav, Mette
N Degn, Gitte
N Degn, Helle
K Halling, Dorthe Louise
N Henrichsen, Annette
K Henriksen, Thomas Wejrup Bernt
N Høgdal, Laila
N Jensen, Dorte Kammer
M Jäger, Ellen Elisabeth
N Jørgensen, Karen Inge 
K Lindstrøm, Søren
N Majgaard, Niels Christian

N Mouridsen, Niels Torbøl
S Munk, Margrethe
M Nedergaard, Karin
M Nielsen, Lone Nørgaard
N Olesen, Lene Møller
N Oissen, Gitte
K Pedersen, Kate Nymann
N Pedersen, Susanne Thorup
N Petersen, Anne-Mette Bendix
S Schmidt, Lise Bach
N Thodberg, Karen
K Thorsen, Helene Mondrup

3.c
K Andersen, Pia Møller
M Avnsbøl, Birgitte Amdi
K Borberg, Vibeke
M Gregersen, René
S Hemmer, Charlotte
N Hentze, Joan
K Hviid, Edith Merethe
S Høegh, Lone Pank
S Jacobsen, Peter Viggo
K Jørgensen, Charlotte Møller
S Kloppenborge-Skrumsager, Kirsten
S Lyngsbo, Lars
M Nielsen, Inger Barslund
S Nielsen, Mariko
N Ovesen, Lotte Abild
N Rasmussen, Anette
S Simonsen. Lone
N Sørensen, Bente Markvart
N Uttrup, Anne Kristina
N Vølcker, Heidi
S Werner, Charlotte
S Wraae, Thomas

3.x
N Bruun, Fiona Scott
N Chadha, Amrik
F Christensen, Frank Elkær
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S Fogh, Lennart
N Goss, Karen Caroline
N Graarup, Merethe
N Gustavsen, Katja
F Holme-Pedersen, Christian
F Jensen, Torben Bønnelund
F Korsbjerg, Peter Aksel
S Krabbe, Peter Roer
F Kvorning, Flemming
F Ledet, Søren
N Madsen, Lone
S Nielsen, Ole Juel
N Pedersen, Anna-Maria Spliid
F Petersen, John
N Petersen, Pia Lynge
N Rossen, Henrik Flemming
N Røjgaard, Jens Christian Øvli
N Stenshøj, Jette
F Sørensen, Bo Spange
F Sørensen, Hans Lauge
F Sørensen, Kristin Meulengrath
F Sørensen, Michael Friis
N Thastum, Marianne
N Visbjerg, Susanne
N Wendelboe, Niels Balslev

3.y
N Albertsen, Ivar
S Andersen, Claus Hovge
F Bove-Nielsen, Henrik
F Carvelho, Ivens de, Frank Bagge
F Faber, Torben
F Hansen, Hanne Ditlev
S Jasper, Mette
N Jørgensen, Thomas
M Kjærulff, Anders
F Lange-Kornbak, Dan
F Leth-Jørgensen, Jens
S Marcker, Betina
F Nielsen, Karsten Løvschall
F Nielsen, Michael
F Pedersen, Martin Broch
S Rasmussen, Gunnar Hjort
F Rasmussen, Morten Ringgaard
N Rølling, Ulla Helene
N Stræde, Steffan
F Sørensen, Morten Ringgaard
F Trebbien, Henrik Christian
S Warncke, Jørgen Kruse

3.Z
S Andersen, Anna Maria
F Bruun-Larsen, Morten
F Christensen, Ole
N Frigaard, Anders
F Geday, Mikael Andreas Holm
F Hadberg, Henrik
N Hansen, Peter Ruegaard
M Havsteen, Camilla
S Jensen, Inge Fisker
F Jensen, Jens Indahl
S Jørgensen, Anders Balslev
F Kierstein, Thomas
S Kleberg, Eva
F Kops, Flemming
F Lose, Jarl
S Madsen, Jeannette
F Nielsen, Trine Rath
F Olsen, Jan Gunnar
F Porsmose, Gitte
N Rasmussen, Søren
F Rasmussen, Torben
N Svendsen, Ole Juul
F Troisen, Thomas
F Vestergaard, Henrik
F Vestergaard, Jens Erik

3.U
F Bennetsen, Bo
F Brammer, Anette
N Christensen, Jan Olav
S Eriksen, Jesper Bøggild
F Faurby, Vibeke
S Geday, Elisabeth
S Grumsen, Peter
F Hansen, Dorte Kühnau
F Jensen, Grethe
F Jensen, Henrik Solskov
N Kristensen, Brigith Ditlev
S Linneberg, Tom
N Mortensen, Jane Vibeke
F Munch, Mette
F Opstrup, Jeppe
F Paludan, Søren
F Paulli, Jan
N Pedersen, Mette
S Pedersen, Ole Fast
F Pedersen, Steffen Thirstrup
N Simonsen, Dorthe
N Simonsen, Helle
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F Skytte, Pernelle
F Søby, Jette Flygare
F Thomsen, Peter 
N Videbæk, Charlotte 
F Østergaard, Søren

HF
2 P
Frank Monrad Christensen 
Ulla Dahl
Birgit Fly
Birthe Kruse Frederiksen
Tina Grumsen
Ulla Meta Hansen 
Bettina Holm-Larsen 
Lene Anette Jakobsen 
Anette Nyegaard Jensen 
Anna Jensen
Henriette Skårup Jensen 
Peter Bach Jensen
Charlotte V. Kragh 
Maj-Britt Lørup 
Bettina Charlotte Meyer 
Henrik Vammen Pedersen 
Lars Pedersen 
Inge-Lise Rasmussen 
Maja Serve

2Q
Poul Martin Andersen 
Susanne Bøjesen 
Gitte Christensen 
Pernille H. Christiansen 
Francois Clavreul 
Birgit Thunbo Hansen 
Ulla Bjørg Møller Hansen 
Mona L.L. Henriksen 
Laila K. Jørgensen 
Ole Kirkholt 
Ellen Kristensen 
Trine Susanne Lamm 
Tom Würtz Laursen 
Jesper Mortensen 
Ditte Ploug Olsen 
Anette Schmidt 
Steen Brian Werner 
Anette Sørensen 
Christina Taabbel 
Flemming Uttenreiter

2 R
Margrethe Angel 
Thomas Callesen 
Janni Christensen 
Marianne Friis 
Henrik Hansen 
Bettina Leth Jensen 
Morten Møller Jensen 
Tina Østergaard Nielsen 
Ulla Sørensen 
Lars W. Pinz

Selvstuderende:
Mogens Dam Jensen
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Elevfortegnelse 1984-85

3 .a
Andersen, Malene 
Andresen, Helle Bredenberg 

Bellinger, Camilla 
Bitsch, Lisbeth 

Brögger, Lene
Bøcher, Kasper Pretzmann Klith 

Carlsen, Søren 
Christensen, Linda Fallentin 

Christensen, Jeanette 
Elgaard, Hanne Borlund 

Ejby, Christina 

Fisker, Jan 
Hansen, Pia Fuhr 

Henriksen, Ulla Arent 

Hoy, Trine Maria 
Jensen, Ann-Merete 
Johannesen, Kent Hviid 

Madsen, Brigitte Kok 
Nielsen, Bettina Pind 
Nielsen, Rikke Elisabeth Møller 

Pasgaard Susanne 

Schmidt, Mette 
Sørensen, Tina Staach 

Thormann, Troels Sebastian 

Wehner, Trine 
Zierau, Annette Judith

3.b
Adamsen, Jette 
Axelsen, Camilla 

Bose, Nina 
Bruun, Kenneth Fristrup 
Christensen, Christian Rosleff 

Dodd, Tilde 
Ellerbæk, Søren 
Gammelgaard, Marie Louise 

Iburg, Tine 
Jespersen, Bettina 
Kjeldsen, Ulla 
Larsen, Annemette Grundfør 

Larsen, Bjarne 
Movang, Bettina 
Møller, Kristine Karstoft 
Nielsen, Charlotte Rode 
Nielsen, Dorte Cock 
Nielsen, Peter Jakob Kargaard 

Rasmussen, Lone

Rønde, Ann
Stampe-Degn, Henriette Regitze 
Stampe-Degn, Jeanette Helene 

Svendsen, Lone Betina 

Upton, Simone 

Walter, Dorte 
Wernberg, Christine 

Aagaard, Anette

3.c
Andersen, Inge Thormann 

Axelsen, Anette Bang 

Gianelli, Anne Lotte 
Hansen, Jani 

Ibsen, Linda Anette 
Jensen, Birgitte Dam 
Jensen, Erik Kirkegaard 

Klingsten, Mette 
Kofod, Henrik Blom 

Kramhøft, Alice 
Krogh, Lizzi
Linton, Susanne Irene Maria

Nielsen, Søren
Pedersen, Annette Hoffmann 

Pedersen, Birgitte Kaae 

Pedersen, Kirsten Bilgrav 
Petersen, Henrik Norman Schiødt 

Petersen, Jakob Helmer 

Pilgaard, Lisbet Bang 
Rasmussen, Henriette Bjørn 
Rasmussen, Jan Løkkegaard 

Ruders, Anette 
Smedegaard, Charlotte 
Søgaard, Ulrich 
Thau-Jensen, Cato 

Vivelsted, Mette

3.x

Agerbirk, Niels
Becker-Christensen, Jørgen

Bendtsen, Pernille
Berg, Marianne
Bisgaard, Bjørn Hytte

Breum, Casper
Christensen, Martin 
Gottlieb, Nis Henrik 

Holst, Anita 
Hvidberg-Hansen, Poul

Jack, Michael
Jensen, Merete Kolding 

Jeppesen, Dorte 
Just, Niels Christian 

Kjær, Hanne 
Krølner, Lars Paul 
Nielsen, Jesper Overgaard 
Rasmussen, Annette Fosgerau 

Rohde, John
Seeberg, Morten Jentzsch 

Torp, Jess Kenneth
Vinkle, Carsten Piil 

Windeløv, Martin

3.y
Andersen, Claus Dalbøge 

Brandt, Kristian

Bundgaard, Karsten 
Christensen, Henrik Bjergegaard 

Dawids, Christian 
Dutschke, Hosea-Che 

Jensen, Henrik Abild 

Jensen, Lars Birkmose 

Jepsen, Iben Beyer 
Jørgensen, Lars Viborg 

Krogh-Andersen, Tinna 
Lindberg, Niels-Ole 

Mortensen, Lise Marie Herløw 

Møllenberg, Anders 
Møller, Gitte Holmen 

Møller, Lars Bechmann 
Møller, Sten 
Nielsen, Erik Gade 
Olsen, Flemming 
Petersen, Birgit Jensen 
Rousing, Hanne Birkerod 

Sørensen, Henrik 

Therkildsen, Torben 
Tinggaard, Niels Martin 

Vester, Brith

3.Z

Bertram, Henriette 
Bærentzen, Lars 
Cederstrøm, Niels 
Hansen, Søren Kold 
Jensen, Henrik Pigsborg 

Jensen, Jesper A.
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Jensen, Judith Green 
Kjeldsen, Jan Schougård 

Kornerup, Jesper 

Lindgaard, Helle Bodilsen 
Maarbjerg, Anders Wang 

Nielsen, Jesper Piøger 

Nyborg, Susanne 

Ovesen, Janne Abild 

Pedersen, Dennis 
Pedersen, Rikke Broch 

Primdahl, Søren 

Riis, Jens Ostergaard 
Schmidt, Anne 

Steensgaard, Christian 
Sveje, Kirstine Mette 
Valsgaard, Peter 
Vitt, Dorte 

Ostergaard, Bjørn

3.U
Ebbesen, Ebbe Nils 

Gram, Dorte Elkjær 

Hansen, Trine Cnota 

Havshøj, Anders 
Holmstoel, Tina 

Hyldahl, Tommy 
Jakobsen, Frank 

Jakobsen, Peter Lysdahl 
Jensen, Connie Skøtt 
Jørgensen, Bettina 
Knudsen, Knud Mikael Nyvang 
Lauritzen, Birgitte Borg 

Munch-Hansen, Michael 
Nielsen, Lise Appel 

Olsen, Majbritt Lykke Kinscher 

Pedersen, Line Eske 

Rasmussen, Tina Vester 

Sjøstrøm, Martin 
Stounberg, Charlotte 

Søgaard, Lars 
Weichert, Annette Fuglsang 
Zederkof, Helle

2.a

Absalonsen, Helle 
Andersen, Helene 
Andersen, Mads Klestrup 

Bjarup, Pernille 
Christensen, Pia Starbæk 
Christensen, Susanne Nygård 

Friis, Anne-Mette 
Eggert-Hansen, Annie 
Gilbe, Maj 
Hansen, Lonni Beth 
Hvidberg, Annemarie 
Jack, Lotte

Jensen, Ester Marie Holm 

Jensen, Loa Haagen 
Jørgensen, Malene Møller 

Larsen, Rikke Kofoed 

Osbaldeston, Mark (fra Canada) 
Paludan, Louise 

Poulsen, Malene Stein 

Rasmussen, Peter 

Sardemann, Thomas Holm 
Schäfer, Eva Marie 

Sørensen, Anne Haagen 
Teilmann, Mette 

Vestergaard, Tine 
Vølcker, René 

Winther-Rasmussen, Rikke

2 .1)

Andersen, Thomas 
Blendstrup, Jens 

Bukdahl, Lars 

Christensen, Eva Juul 

Hansen, Karina 
Jensen, Christina 

Jensen, Line Laackmann 

Justsen, Margrethe 
Jørgensen, Hanne-Birgitte 

Jørgensen, Steen Graabæk 
Kirkegaard, Lotte 
Korneliussen, Jette Malene 
Kyed, Malene 
Marcussen, Sidsel 

Mengel, Helle 
Myklebust, Ellen Karin 

Møller, Mette Marie 
Møller, Vibeke Hoffmann 

Nielsen, Charlotte Kjær 

Olesen, Thomas Høgh 

Pedersen, Tina Weibel 
Rasmussen, Johnnie Svend Grae

2 .x
Andersen, Mads Holmen 
Bertelsen, Malene 
Bonde, Jens Strunge 
Damgaard-Pedersen, Kenn 

Eifer, Mette 
Elmelund, Sasha 
Fischer, Steen 

Frederiksen, Lars Bak 

Goss, Eric Barlow 
Hansen, Pernille Hvid 

Hazell, Peter
Iversen, Christian Ancher 
Jensen, Uffe 
Kampf, Michael 

Kiil, Lars

Kjeldsen, Lars Spang 

Kristensen, Ole Rahbek 
Lunner, Christian Villadsen 

Majland, Benedikte 

Møller, Ole

Petersen, Jesper Friis 

Rottbøll, Tine
Vestergaard, Britta

2.y
Bredholt, Klaus Kristian 

Clausen, Michael 

Dannerfjord, Peter 
Holmgaard, Lars
Hornum, Torben 
Hove, Olaf
Jensen, Annette Forsberg

Jürgensen, Peter 
Kristensen, Poul 

Lanther, Tina 

Leth, Terkel 
Lind, Michael 

Madsen, Lene Vædele 

Probst, Liselotte 
Søhoel, Helmer 

Schjørring, Henrik 
Sørensen, Erik 
Sørensen, Peter Balslev

2.Z
Andersen, Brian Maintz 
Andersen, Malene Elsebeth 
Bove-Nielsen, Michael 

Bukdahl, Ronald 

Falkenberg-Andersen, Lennart 

Fiedel, Charlotte
Frølund, Lene Elisabeth 

Gross, Jørgen

Gustafson, Thomas 
Gødsvang, Kaare Juhler 
Hansen, Anne Frederikke 

Hansen, Jesper
Hansen, Jesper Nørgaard
Jensen, Henrik
Jensen, Nils Abild 

Kastrup, Jette 
Larsen, Pernille Tårnborg 

Mikkelsen, Jeanette 

Møller, Annie
Oehlerich, Jørn Albrecht 

Olsen, Mads Boe 
Pedersen, Anja Egholm 
Precht, Helle 
Rasmussen, Per Mægbæk 
Seebach, Jürn
Vaaben, Lars
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2.U
Carvalho, Thomas 
Eriksen, Claus Bøggild 

Jacobsen, Henrik 

Jensen, Bettina 

Jeppesen, Peter 
Knudsen, Jasper B 
Knudsen, Søren David 
Kristensen, Knud 

Mariager, Jakob 
Martiny, Lars 

Mikkelsen, Jørgen 
Mortensen, Ole 
Neubauer, Siri 
Nielsen, Betina Østrup 

Nielsen, Jacob Kiel 

Nordved, Lars 

Olsen, Birte Ladefoged 
Pedersen, Marianne Vind 

Petersen, Mogens 
Retbøll, Mikael Kaalund 

Søndergaard, Torben Degn 
Voetmann, Mette Brix 

Wexø, Peter

l.a
Andersen, Malene 
Bonnén, Peter 

Brøgger, Lisbet 

Bundgaard, Sine Merrild 

Dabelstein, Birthe Brøndum 

Engelbreth, Marlene 
Evar, Mimi Kinneret 

Holm, Marie Charlotte Engelund 

Hvidberg-Hansen, Gertrud 
Jacobsen, Karen-Ingeborg 
Jasper, Tine
Jørgensen, Maiken Agerskov 

Kleberg, Anne 
Larsen, Sussi Højgaard 
Lauridsen, Lene Bjørnekær 
Mommsen, Signe Bøggild 

Nielsen, Birgitte 
Nielsen, Ditte Helene 

Nielsen, Nanna Cock 
Pedersen, Tessa 
Petersen, Kenneth Holm 
Rokkjær, Johanne 
Skovbo, Dine 
Szczepanski, Mikael 
Sørensen, Christina Kloch 

Terp, Erik Hannibal 
Terkelsen, Arlette Walsøe

l.b

Dietz-Olsen, Rikke
Eisnæs, Christina Vian Lautrup 

Enevoldsen, Anette 

Hansen, Tina 
Holst. Tina Heger 

Horup-Jensen, Trine 
Jensen, Jette Svane 
Johannesen, Sine 

Juul, Louise Vendelboe 
Larsen, Søren Holger Mellerkjær 
Liendgaard, Charlotte z.

Lund, Line Danner 
Mariager, Dorte 

Mengel, Helle 

Mervild, Katja Helene 

Mortensen, Charlotte Palm 

Petersen, Marianne 
Politis, Spyros 

Poulsen, Dorte
Raskin, Melanie Shulamith 

Rasmussen, Susan
Riebs, Thomas Steven Løgstrup 
Schnedler, Henriette 
Staal, Bjarke
Sørensen, Pernille Sejr 

Wester, Charlotte

1 .x

Andersen, Halfdan 

Andersen, Heine Barrett 
Bukdahl, Dorte 

Carlsen, Henrik 

Christensen, Betina 

Drescher, Lars 
Handberg, Bettina 
Hansen, Erik Fuhr 
Hauschildt, Jeanet Estrup 
Højholdt, Birte 

Jakobsen, Heidi Munk 
Jensen, Tina Rydberg 
Møller, Ole Brok

Nielsen, Kristen Barslund 
Nielsen, Monica Stougaard 

Pjengaard, Ole 
Plesner-Rasmussen, Carsten 
Poulsen, Jesper 

Rasmussen, Steen 
Sarfelt, Carsten
Schulze, Jacob 
Skødt. Lene 

Sørensen, Jens Lykke 
Thomassen, Karin 
Vestergaard, Jeppe Ravn

ly
Andersen, Henning Dam Veng 

Andersen, Jesper Byrgiel 

Arve, Ane Mette 

Bitsch, Anja 
Brikner, Nick 
Christensen, Thomas

Gustavsen, Lars Christian Holmelund 
Hall, Jesper Pinholt 
Hove, Bjørn Ravnsgaard 

Ipsen, Merete 
Jensen, Thue Møller 
Jørgensen, Marianne Louise 

Larsen, Anders Blaakilde 
Lynnerup, Pernille Rønnow 

Mondrup, Kirsten Marianne 

Møllenberg, Peter 
Nielsen, Anne Marie Høyrup 

Olesen, Marianne 
Pedersen, Anna Eske 

Rasmussen, Merete 
Revsbech, Helle 
Sandvad, Mette 
Schrøder, Thomas Morville 
Søndergaard, Christina Villefrance

l.z

Bay, Jesper 

Byskov, Lars 
Christensen, Thomas Lund 

Grønning, Anne 

Hansen, Keld 
Jensen, Morten Abild 

Jessen, Thomas Lyngsø 

Juul-Nyholm, Christian 
Lave, Christian Sloth 
Lippert, Peter 
Midtgaard, Helle 
Mortensen, Helle Frank 

Møller, Morten Nordahl 
Nielsen, Gitte 

Nielsen, Rikke 
Olsen, Pernille Fendinge 
Pedersen, Jesper Meldgård 

Pedersen, Marlene Karmark 

Poulsen, Niels Hvidberg 
Steensgaard, Peter 
Sveje, Niels 
Søby, Lotte Flygar 
Winther, Claus

l.u
Bech, Jens Kristian 
Bendtsen, Nanette 
Berg, Puk 
Bering, Karina
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Bovenkamp, Astrid Cristine 
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 

Nüssler, Niels Emil 
Nørbøge, Lise 

Rasmussen, Rasmus Zimmer 
Reiths, Vinnie 

Skov, Anne-Marie 

Svantemann, Morten 

Therkildsen, Marianne Vorre 

Woo, Claus

l.w

Andersen, Rene Rønning 
Bisgaard. Bente Flinker 
Christensen, Michael, Toni 
Damgaard, Tina Højlund 

Dyrbjerg, Bodil Marie 
Deding, Jette 
Enevoldsen, Tina 

Frederiksen, Naja 

Hansen, Lise Lotte Enevold 

Holm, Lars

Jensen, Anne Sondergaard 
Jensen, Steen Veile Holmgaard 

Kjærulff, Anne Marie 

Kongstad, Mads Conradsen 
Kristensen, Christian Aabo 
Kyndal, Peter Andreas 
Levinsen, Anders 
Lorenzen, Christine 
Lundgaard, Anne Marie 
Munch, Søren 
Nielsen, Kent Høier 

Nielsen, Ole Busch 

Pedersen, Klaus Lennart Bjerg 
Risbjerg, Anders 
Schmidt, David Olaf 
Sondergaard, Jens

HF

2 P
Christiansen, Jane Haid 

Dahl, Hanne

Holm, Martin 
Jacobsen, Johnny 
Jakobsen, Ole B. 

Jensen, Lissi Hedegaard 
Knudsen, Helle 

Knudsen, Vibeke 
Lange-Kornbak, Bo 

Madsen, Dorte 
Mohr, Anita Blichfeldt 

Munk, Charlotte 
Nygaard, Tine 

Olesen, Ghita Sonderg. 

Ottosen, Annemari 
Petersen, Cathrin Borg 

Sorensen, Anne Mette 
Sorensen, Berit Sønderskov 
Thomsen, Jeanette Lund 

Vohnsen, Anne Marie

2Q
Bisgaard, Mette 

Düring, Bettina 

Haurum, Anette 
Jensen, Anette 

Larsen, John 

Lyngsø, Lise Lotte 

Mathiasen, Hanne Stenfeldt 
Nicolaisen, Randi 
Oschätzchen, Charlotte 

Pedersen, Lars
Petersen, Helle Sondergaard 
Rasmussen, Helle Lisette 

Thomsen, Bibbi Lindgren 
Weiss, Michael 
Wulff, Pernille Merete 
Zinck, Lene

2 R
Andersen, Lene F. 

Andersen, Pia Bruun 
Andreasen, Peter Michael 
Christensen, Alex Guldbrandt 
Damberg, Marianne 
Hansen, Connie 
Jorgensen, Peter 
Jorgensen, Soren Asboe 
Mathiasen, Peter

Nielsen, Gitte 

Perbøll, David 

Rasmussen, Ann 

Rasmussen, Tom Nicolai 

Schou, Dorte Daa 
Stentebjerg, Hanne 

Sorensen, Bente Stenfeldt 

Sorensen, Pia

Vang, Gudny

1 P

Anbo, Lise Spure
Andersen, Anne Marie Morsø 
Bräuner, Birgit Sehested 

Christensen, Bina Miriam 
Galioto, Jacob 

Gertsen, Bodil Splid 
Hansen, Lene Kirk 

Hansen, Marianne 

Ibsen, Patricia

Jensen, Birgitte Scmidt 

Knudsen, Jesper 
Knudsen, Peter 
Mariager, Lotte 

Molkte-Leth, Thomas 
Nicolaisen, Morten 
Nielsen, Bo Munk 

Ravnsbo, Inger 
Rumph, Jeannie 
Sørensen, Johnny 
Skriver, Christian

1 Q
Amorsen, Vivi Marianne 

Bruhn, Allan
Christiansen, Jens Chr. 

De Lima, Susanne 
Hansen, Helle 

Jacobsen, Jane 
Jensen, Birgitte Obel 
Johansen, Vibeke Ulstrup 
Jørgensen, Anette 
Jürgensen, Birgitte 
Kradrup, Lone 
Kristensen, Jannie Astor 
Loose, Susanne 

Madsen, René Hermann 
Nielsen, Carsten Fisker 

Petersen, Claus Rohde 
Petersen, Claus Vestendahl 
Petersen, Jane Stoltenberg 
Rasmussen, Michael Sølvsten 

Rohde, Lisbeth 
Simonsen, Grete Vangsø 
Sorensen, Nina Moller 
Sørensen, Tina
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1 R

Andersen, Jens Yde 

Birch, Marianne 

Bülow, Lars 
Fiirgaard, Karen Marie 
Hansen, Helle Dons 
Jensen, Solveig Louring 
Jensen, Thorbjørn 

Jørgensen, Anders Jørgen 
Kaltoft, Cecilie May 
Larsen, Anne Katrine 

Mahon, Jeanette 
Mortensen, Lisbeth 

Nygaard, Gert Haid 
Olsen, Heino 

Pedersen, Lone 
Petersen, Mette Buchardt 
Petersen, Mette Scharling 

Rasmussen, Hanne H. 

Sørensen, Dorte Birgithe 
Vestergaard, Thomas Kallmoes

Lærerkandidater
Efterår 1985
Anders Henrik Bendsen, (engelsk, musik)

Beatrice Coslovi, (italiensk)
Dorte Klintrup Bech Nielsen, (historie) 
Jan Erling Vengsgaard, (dansk, religion)

Forår 1986
Birgit Poulsen, (dansk)
Helle Egendal, (tysk)
Anders Heerfordt, (datalogi)
Kim Svante P. Tørnsø, (historie)

Udsigten fra foyer’en ved festsalen mod hvid bygning, tegnet af Trine Maria Høy 3.a.
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Personalet 1985-86

Ammitzbøll, Esben 
musik, tysk

Andersen, Johs. Høgsgaard 
engelsk, idræt

Andersen, Lizzie 

engelsk, fransk, 

studievejleder HF

Basten, Inga 
spansk

Bech, Anna Grethe 
dansk, fransk

Bender, Johan 
historie, idræt, old., formning, 

studielektor
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Bernstorff, Erik 
tysk, engelsk

Bollerup, Anders 

dansk

Bollerup-Jensen, Dorthe 
engelsk, idræt

Bøje, Poul S. 
matematik

Bøtcher, Mogens 
engelsk, dansk

Christensen, Jens Behrend 
historie, idræt

Christensen, Johnny 

samfundsfag
Christensen, Johnnt Odgaard 

matematik, fysik
Christensen, K. Haaning 

geografi, 

boginspektor
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Christensen, Oskar 

matematik, fysik

Christensen, Per Nybro 

samfundsfag, historie, 

studievejleder gym.

Edmonds, Philip 

engelsk, fransk

Forsberg, Flemming 
fransk, italiensk, old.

Frier, Arne 
matematik, fysik, 
adm. inspektor

Gjørup, Ivar 

græsk, latin, old.

Gram, Kirsten 
fransk

Gregersen, Laurits 
dansk, religion

Hagen, Bernhard 

italiensk
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Hansen, Helga Møller 

engelsk

Hansen, Jørn Ørum 

dansk, tysk

Hansen, Poul Lindhard 
biologi, 

studievejleder gym.

Harsaae, Ebba 

tysk, idræt, 
studievejleder gym.

Johannesen, Erik 

geografi, 

adm. inspektor, studielektor

Jorsal, Finn 
græsk, latin, old.

Kall, Susanne 

dansk, historie

Kjær, Helle Kappel 

dansk

Kläning, Edith 

biologi
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Knuhtsen, Birgitte 

engelsk, tysk

Kristensen, Irene 

matematik
Larris, Sten 

kemi, fysik

Larsen, Finn Stein 
dansk, old., 

studielektor

Mogensen, Finn 

biologi, 

datavejleder

Mogensen, John 
dansk, old., psykologi

Münster, Käthe 

musik, tysk

Nielsen, Anders Ole 

matematik, fysik
Nielsen, Henry 
matematik, fysik
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Nielsen, Jørgen Grønbek 

matematik, fysik, data
Nørgård, Anne-Marie (Søs) 
fransk, idræt

Olesen, Bjarne Falch 

samfundsfag, historie

Olsen, Kirsten Parbo, Henrik

fransk, formning fysik, kemi

Pedersen, H. Damsgaard 

historie, religion

Pedersen, Frits 
fransk, formning

Poulsen, Niels Helge 

musik
Primdahl, Mette 
matematik
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Qvortrup, Helge 
historie, old., religion, 

rektor

Retbøll, Torben 

historie, latin
Rønsholt, Troels 
historie, religion

Schjørring, Gerda 

musik, latin

Slottved, Ingegerd 

musik, engelsk

Sørensen, Jens Vågholt 
matematik, fysik, kemi, 

studievejleder HF

Sørensen, Johnny H. 
dansk, historie, 

AV inspektor
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Thomsen, H. Rask 

matematik, fysik

Thomsen, Hans 
matematik, fysik



Thyssen, Peter 
biologi, idræt

Wedendal, Birger 
geografi, idræt

Westberg, Britt 
fransk, formning

Juncker, Elisabeth 

(adm.)
Kristensen, Solveig 
(adm.)

Jensen, Laila Møldrup 
(adm.)

Rasmussen, Kaj 
pedel

Olesen, Inger 
elevkantine
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Skolens Dagbog, 1985-86
Mandag den 12. august: Skoleåret begynder, rektor byder nye og gamle elever vel

kommen i festsalen og meddeler, at vi i år ikke synger Den Signede Dag. Andre 
traditioner får dog lov at bestå, introduktionsudvalg og tutorer holder „de små“ i 
hånden, indtil de selv kan finde rundt i det og ud af det.

Fredag den 6. september: Som noget nyt finder „firmafesten“ sted til normal tid, dvs. 
kort efter skoleårets start. Klasserne sidder fordelt parvis (mere eller mindre) rundt om 
i skolens lokaler og spiser den medbragte papkylling. Nogle har dog arrangeret sig 
sådan, at de får mad. Derefter dans i det tårnhøje støjhelvede.

Tirsdag den 10. september: En todages tur til Sverige med adjunkt Jens Vågholt 
Sørensen og lektorerne Anders Ole Nielsen og Erik Johannesen. Samme rejse gentages 
den 1. oktober med andre deltagere (se under denne dato); blot omfatter septemberbe
søget en besigtigelse af Volvos fabrikker i stedet for Trollhättan.

Torsdag den 12. september: Aarhus Katedralskoles kor deltager sammen med sang
kor fra tre andre gymnasier i byen (Viby, Langkær og Statsgymnasiet) i en koncert med 
musical-melodier. Begivenheden er et led i Århus Festuge, i skolens festsal medvirker 
også Senex Brass Band og Århus Brass Band under ledelse af Karsten Simonsen.

Lørdag den 14. september: Elever fra 2.a. drager med adjunkt Kirsten Olsen til Le 
Muy i Provence. Herom beretter Susanne Nygaard Christensen fra klassen:

Afgang fra Bispetorv kl. 10. Humøret var højt - ihvertfald til vi nåede banegården. 
Der måtte vi se os tvungne til at være rejsekompagnoner med en skoleklasse fra Frede
rikshavn. Det betød bl.a., at vi meget mod vor vilje måtte indskrænke os til kun at have 
ét sæde hver i den gamle bus.

Søndag eftermiddag kom vi til Le Muy. Vejret var helt i top i forhold til det danske. 
Det gav en god stemning, og alle elever deltog i de mange lærerige og interessante 
udflugter, vi var på. Bl.a. op i bjergene, langs Cote d’Azur, på „strøgtur“ i Nice, på vin
kooperativ. Desuden nød vi livet ved stranden i St. Rafael og om aftenen på den lokale 
café (1 1. Rosé-vin: 20 fr.).

Vi var delt op i grupper på 4 hver, som så boede sammen i egen hytte og stod for deres 
egen madlavning. Det gik overraskende gnidningsløst. Alletiders tur!

Tirsdag den 17. september: Aarhus Katedralskoles drenge kvalificerer sig, denne gang 
til Landsfinalen i Gymnasieskolernes Atletikstævne.

Samme dag afgår 18 elever fra 3.ab. og 2.b. til Menden i det tyske Sauerland. Det er 
et genbesøg, efter at godt en snes elever med lærere fra Heilig-Geist-Gymnasium besøg
te os i foråret (jvf. Årsskrift 84-85, s. 36). Forud har vore elever afholdt studiekreds om 
Forbundsrepublikken idag, om det parlamentariske system og om Øst-Vest-problema- 
tikken, om skolesystemet, die Grünen, ny-fascisme osv. - Mandag den 23. september 
kommer de hjem igen, stadig under ledelse af lektor Erik Bernstorff og adjunkt Jørn 
Ørum Hansen. Fra førstnævnte har Dagbogen modtaget følgende:

Besøget i Menden overgik alle forventninger både mht. program og gæstevenlighed i 
værtsfamilierne. Der blev lejlighed til indblik i kultur, historie og samtidsforhold på 
udflugter til bl.a. Köln og Bonn, ved virksomhedsbesøg og i skolehverdagen. Og det var 
ikke så få forhåndsindstillinger, der blev korrigeret, så „tyskerbilledet“ er mere nuance
ret nu. Også en fordel for en fortsættelse af skolens tidligere tradition med udvekslinger.

Lørdag den 21. september: Klokken otte morgen sejler 19 klassisk-sproglige elever og 
2 ditto lærere plus en journalist fra Aarhuus Stiftstidende samt folk og fæ med færgen til 
Kalundborg. Folk og fæ står af undervejs, men resten ender klokken ni aften i Sofija, 
som er Bulgariens hovedstad. Kuffertslæbning, buskørsel, skramlen i sporvogn, og vi 
ender på et lærerværelse i den anden ende af byen, hvor der tales et fremmedartet sprog 
og vore elever en for en afgår i selskab med et antal indfødte. Tilbage sidder adjunkter
ne Finn Jorsal og Ivar Gjørup med journalist Ulla Castberg og rektor, fru Tontseva og 
smiler på hhv. dansk og bulgarsk.
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Det lyder ikke godt, men det var det. Den første statsligt aftalte udveksling mellem 
den klassisk-sproglige afdeling på Aarhus Katedralskole og den klassisk-sproglige Kon
stan tin-Kyrillos-skole i Sofija var i gang, for alle de danske deltagere en oplevelse for 
livet: I en uge var de danske elever privat indkvarteret hos bulgarske familier og gik i 
skole med deres bulgarske jævnaldrende, afvekslende med busture ud på landet. Samta
lesproget var tysk eller engelsk, gæstfriheden var bulgarsk, og overvældende.

Torsdag den 26. september: Mens klassikerne beser Rila-klostret i bjergene syd for 
Sofija, deltager skolens atletiske drenge i Landsfinalen i gymnasieatletik på Haderslev 
Stadion. Tidsforskellen mellem Bulgarien og Danmark er en time, tidsforskellen mel
lem vore drenges præstation og den danske gymnasierekord på 1500 m var 1 sekund. 
Den tilsvarende rekord i 1000 m stafet kom de syv tiendedele af et sekund for sent til at 
nå. Det blev til en sammenlagt fjerdeplads; Niels-Ole Lindberg (som har dansk junior
rekord på 400 m med 48.2 sek.), 3.y., er først på 100 m og 1500 m og ankermand på det 
sejrrige stafethold. Medbragte heppere var adjunkterne Jens Behrend Christensen og 
Johannes Andersen.

Lørdag den 29. september: Gråd og gnidsel, klassikerne skiller sig fra deres nye 
venner i Sofija, og kører med toget gennem Bulgarien i selskab med to omsorgsfulde 
lærere, Nadina Radeva og Boiko Atanassov. Mens Schlüter åbner en ny folketingssam
ling herhjemme, ligger vi i Sortehavets lune vand (19 grader er dog for koldt for vore 
værter, som bliver på land). Stedet er Sozopol, som grækerne anlagde for halvtredje 
årtusind siden og kaldte Apollonia. En uge senere er jammeren endnu større, vi er 
tilbage i Sofija, og efter et (iøvrigt meget uhøjtideligt) samvær fredag aften med den 
danske ambassadør i hendes residens skal vi nu med flyet hjem til en hverdag, der truer 
med at blive en anelse grå. Lørdag den 5. oktober klokken ti aften står vi atter i Århus 
færgehavn, og begynder at glæde os til bulgarernes genbesøg i september 86. Sidenhen 
skriver Ulla Castberg i Aarhuus Stiftstidende om rejsen og om Bulgarien, bedre end det 
er gjort her, men også længere.

Tirsdag aften den 1. oktober: Elever fra 2.g. matematisk rejser på besøg i gammelt 
dansk land. Det er Halland (for tiden i Sverige), hvor cellulosefabrikken Värö Bruk 
åbner sine døre. Under anførsel af adjunkterne Henrik Parbo, Per Nybro Christensen 
(som senere hen blev forfremmet til lektor) og Henning Damsgaard Pedersen besøgte 
de kernekraftstationen Ringhals og studerede reaktortyper og strålingshygiejne (som 
senere hen blev et endnu mere påtrængende emne). Siden vaskede alle deres hænder på 
Trollhättan Vandkraftværk. Hjemkomst midnat den 2. oktober.

Lørdag den 12. oktober: En gammel aftale mellem Viborg og Aarhus Katedralskoler 
sender en del af de rejseglade klassikere ud på en ny tur, denne gang privat i efterårsfe
rien med bus en uge til Rom sammen med klassisk-sproglige elever og lærere og andre 
fra Viborg.

Tirsdag den 29. oktober: Vort fodboldhold deltager i den traditionelle trekantsturne
ring mod Aalborg Katedralskole og Randers Statsskole. De århusianske katedralere 
sikrer sig andenpladsen, adjunkt Birger Wedendal dirigerer slagets gang.

Torsdag den 7. november: Regionalstævnet i pigehåndbold vindes af Aarhus Kate
dralskoles yngstehold. Adjunkt Jens Behrend Christensen optræder som dommer og 
som udskiftningsleder.

Tirsdag-onsdag den 12.-13. november: Århus-gymnasiernes fælleskor turnerer under 
ledelse af Erling Kullberg rundt på byens gymnasier, og på Århus Akademi. Leo 
Mathisen og Duke Ellington er på programmet.

Onsdag den 20. november: Som afslutning på fælleskorets turné afholdes der aften
koncert i Katedralskolens festsal, så alle andre end elever på byens gymnasier, og Århus 
Akademi, kan få lejlighed til at beundre den sanglige kunnen. Alle andre er sådan nogle 
som vore elevers forældre, onkler og tanter og små brødre, og offentligheden.

Torsdag den 21. november: Julen står for døren, ihvertfald når man som vor skole har 
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10 SOS-børn at tage vare på rundt om på jordkloden. Forberedelserne til årets juleba- 
zar er i fuld gang, og der sættes 1500 kr. af til julegaver til de 10. I forvejen har vi i 
sommeren 85 skænket 35.000 kr. i ekstraordinær støtte til arbejdet i SOS-landsbyer i 
Bolivia, Chile, Guatemala, Equador og Elfenbenskysten.

Onsdag den 4. december: Fjernsynet sender „Musikhjørnet“ direkte fra Danmarks 
Radio i Halmstadgade. Vore sangbegavede elever får lov til at være med i studiet og se 
en TV-udsendelse blive til. Til gengæld synger de sammen med det øvrige fælleskor 
under ledelse af Erling Kullberg to sange af Leo the Lion.

Mandag den 9. december: Der er basketballstævne i Vejle, fra vores skole deltager 8 
2.g.-elever, som har passet deres Frisport igennem efterårssemestret. Fra Sportsredakti
onen har vi modtaget følgende rapport, delvist i kode:

Det blev en dejlig tur præget af den afslappede og selvsikre atmosfære, der kendeteg
ner det veltrænede hold. Kun „Kiel“ syntes at få mere ud af kortspillet i toget end 
basketspillet på banen. Vi lagde hårdt ud med på det nærmeste at pulverisere Rødkilde, 
og så gik det slag i slag med at sejre over Rosborg og Kolding. Kun mod Fredericia kneb 
det. Det blev til et beskedent nederlag på 10 points, og vi sluttede således på en ærefuld 
andenplads.

Fredag den 13. december: Julebazaren finder sted, og minder igen i år om et af 
højdepunkterne i en Malmros-film. Det trykte program er på 76 sider (hurra for annon
cørerne!), det sælges for 5 kr. og tjener som vejviser til herlighederne. Der er spøg og 
skæmt og æbleskiver og gløgg og fjælleboder og lærerfodbold med svimlende tipsgevin
ster. Et par gange i programmet er der noget, der hedder „normal skolegang“; her 
kommer man gratis ind. Det gør man derimod ikke til Bazar-revyen, dér lukkes skolen 
ind i to omgange mod betaling og får lov at overvære bl.a.: De mangesproglige korres
pondenters massagesang, de klassisk-sprogliges Rystende Tragedie om Kærligheden, 
Kønnet og Livet (egentlig skulle dette mytologiske drama have heddet „Ancient Grea
se“, men af sære grunde er det blevet kendt som „Trillefløjten“), utroligt veltilrettelagte 
improvisationer af „ÅK’s fantastiske, fremragende ROCK-BAND“, adjunkterne Peter 
Thyssen og Finn Mogensen med bl.a. et forbløffende foredrag om biologi, og en Bar- 
ber-shop kvartet af pensionister, studielektorer og lektorer, i nedstigende orden Anton 
Boesen, Finn Stein Larsen, Esben Ammitzbøll og Niels Helge Poulsen (de sidste to 
anført alfabetisk). De fire gav „I’m dreaming of a White Christmas“, ikke et øje var 
tørt, og så blev det en Våd Jul. - Om eftermiddagen kom vore elevers forældre, onkler 
og tanter og små brødre og dele af en større offentlighed og købte smukke særprægede 
ting i U-landsboden og spiste og drak og bidrog til overskuddet, og 3 skøre elever og 1 
smuk pige, alle fra 2.b., levede op til formiddagens Bazar-revy med en bizar revy. Om 
aftenen kom allesammen igen, og så var der Bazarfest. - Overskuddet blev det hidtil 
største, mere end 32.000 kr.

Fredag den 20. december: Vi afsender vort årlige fadderskabsbidrag (med 2 d’er i 
fadderskab) til SOS-børnene.

Samme dag har vi Juleafslutning i Aarhus Domkirke. De musiksproglige og musik
matematiske elever fra 2. og 3.g. synger under ledelse af lektorerne Käthe Münster og 
Niels Helge Poulsen stykker af Hugo Distier, Niels W. Gade og Benjamin Britten. To 
piger fra 3.mus. synger, med domorganisten ved orglet, Purcell’s „Sound the Trumpet“.

Tirsdag den 31. december: Ved en lille højtidelighed i skolens gård hives det statslige 
splitflag ned, og der tømmes et enkelt glas (pr. deltager). Fra i morgen er vi amtsligt 
gymnasium. Staten er nu dem i København.

Mandag den 6. januar: Nogle skoler begynder kl. 10 den første dag efter jul, vi slutter 
i stedet kl. 12 og går til Nytårsfrokost med hinanden. I år er Amtet budt med, og 
kvitterer stemningsfuldt med snaps på bordene; siden holder rektor og amtskoledirek
tør Herluf Rasmussen og forkvinden for Undervisnings- og Kulturudvalget Sesse Sø- 
gaard taler. Også en adjunkt tager ordet, for på lærerkollegiets vegne at skænke skolen 
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et billede af vor detroniserede dronning; han udtaler, at Aarhus Katedralskole efter to 
halve årtusinder under hhv. Gud og Konge nu er endt ved Fædrelandet, og hvis dét ikke 
er en tanke, så er det ihvertfald et tilfælde, der ligner en. I forvejen har Sesse Søgaard 
den dag besigtiget og beskænket Randers Statsskole og Århus Statsgymnasium. Nu 
viser hun os dejlige kunstværker, som Amtet forærer os til ophængning på skolen. - Og 
dagen efter står det hele, eller det meste, at læse i Oldermandens Avis.

Lørdag den 18. januar: Sytten elever fra 3.mus. tager med lektor Niels Helge Poulsen 
og adjunkt Frits Pedersen til Budapest. Vi lader nu de to ledere fortælle selv, i munden 
på hinanden.

Pedersen: Vi besøgte Nationalgalleriet og Kunstmuseet, hvor vi så mest ungarsk 
kunst fra omkring 1900, men også en del fra andre lande fra samme periode.

Poulsen: Vi ønskede at opleve den verdensberømte musikundervisning og det rige 
musikliv i Ungarns hovedstad. Vi overværede en musiktime i gymnasiet og to holds 
undervisning i børnehave med Ungarns kendteste pædagog. Derudover blev det til tre 
operaforestillinger og én i dukketeateret. Vejret var iøvrigt perfekt og vi var på en dejlig 
udflugt til Szentendre.

Pedersen: Hvor vi så nogle meget smukke barok- og rokokokirker.
Poulsen: Lærerne og en stor del af eleverne var på badeanstalt hver morgen kl. 6.30.
Onsdag den 29. januar: Vi vinder igen, denne gang volleyball ved regionalstævnet på 

Viby Amtsgymnasium. Det er 2.g. + l.hf.-holdet, der klarer ærterne, mens 3.g.+2.hf.- 
holdet klarer en andenplads; hér vinder Viborg Amtsgymnasium.

Søndag den 23. februar: De samfundsfaglige 3.g.’ere tiltræder en traditionsrig, og vel 
indarbejdet, rejse til Praha, en tur, som mange af vore elever har været på gennem 
årene. Ugen i Praha indgår i to af de tre samfundsfagsholds specialearbejde, og ialt 45 
elever er af sted sammen med adjunkt Philip Edmonds og Per Nybro Christensen og 
Bjarne Falch Olesen, der nu er blevet lektorer. Vi bringer sidstnævntes rapport:

Vi fik to foredrag om det økonomiske og politiske system i CSSR og om Comecon. 
Især det første gav anledning til heftig diskussion, foranlediget af elever, hvis demokra
tiske opfattelse ikke svarede til fordragsholderens.

Et besøg på en stor maskinslibefabrik gav indblik i, hvorledes en offentligt ejet 
virksomhed i et socialistisk land tilrettelægger produktionen, og hvorledes arbejdernes 
sociale forhold og bolig- og fritidsforhold varetages. Besøget gav os også mulighed for at 
forvisse os om den moderne teknologis indmarch på fabrikken: EDB-styret lager og 
selvkørende trucks.

Turen foregik for første gang med bus, hvilket viste sig at have flere fordele, især da 
ugen blev den koldeste, vi har oplevet de sidste 13 år. Dette kolde vejr medførte 
desværre, at vi måtte opleve Prags arkitektoniske skønheder i amerikansk turist-tempo.

Takket være den splinterny bus kunne vi også besigtige andre dele af Tjekkoslova
kiet. På hjemturen kunne vi således besøge koncentrationslejren Tcsezin, som mange 
danske jøder kom til at kende under navnet „mønsterbyen Theresienstadt“.

Prags kulturliv bar som sædvanlig præg af befolkningens store søgning. Trods det 
store udbud lykkedes det kun de mest ivrige at snige sig ind, men vi fik så også en 
storslået oplevelse af „Svanesøen“ - fra 2. balkon.

Torsdag den 27. februar: Ny sejr i volleyball, atter er det vort 2.g.+ 1.hf.-hold, men 
denne gang er det „Midt- og Nordjyllandsfinalen“ på Viborg Amtsgymnasium, under
vejs har der været ikke mindre end 91 gymnasier i gang. Men én skal jo vinde, det blev 
altså os, og adjunkt Jens Behrend Christensen var leder på turen.

Onsdag den 12. marts: De 3 Galninge og Skønheden fra 2.b. optræder på ny, denne 
gang i en fællestime for alle skolens elever (delt på to hold). Sidsel Marcussen optræder i 
romantisk hvidt fra et tidligere århundrede, ophængt i en gynge; Lars Bukdahl, Johnnie 
McCoy og Jens Blendstrup, iført kjolesæt, flænser verdenslitteraturen i småstykker og 
udlodder bidderne. Succes’en er stor, og næste år må de ud på turné.
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Lørdag den 15. marts: Skolens kæmpesucces sidste år med „West Side Story“ udbred
te et mægtigt leje af laurbær, som de deltagende elever og lærere kunne hvile på, mens 
vi andre vogtede over mindet. Men sådan er det ikke kommet til at gå. De deltagende 
har syntes, at de havde kræfter til en fortsættelse, og endda en yderst krævende en. 
Siden efteråret har forberedelserne været i gang, i dette skoleår skulle det være „Car
men Jones“, Oscar Hammerstein’s bearbejdelse af George Bizets opera. Ialt omkring 
130 mennesker har knoklet med sagen under ledelse af de to fra sidste år: Oversætter og 
personinstruktør John Mogensen og sanginstruktør og dirigent Esben Ammitzbøll; de 
er iøvrigt hhv. adjunkt og lektor.

Premieren lørdag aften er en festforestilling, og endnu fem aftener spilles der i sko
lens festsal for et begejstret publikum. Aarhuus Stiftstidende skriver:

„Jo, Katedralskolens dramatik-glade elever har gjort det igen. Mange husker sikkert 
sidste års succes med West Side Story, og nu kan man føje Carmen Jones til den 
begyndende perlerække.“

Lørdag den 22. marts: Påskeferien begynder, og i år var der ingen vinterferie hos os 
(men der er vedtaget en for det kommende skoleår). Skolens ski-entusiaster havde 
derfor henlagt deres udskejelser til påsken, atter (og det vil iflg. velunderrettet kilde 
sige for 20. gang) under ledelse af lektor Poul Bøje og Anne Bøje. De fortæller:

Denne gang var målet et ypperligt skiterræn ved Jerzens i Pitztal i Tyrol. Indkvarte
ringen foregik på 4- og 6- sengs værelser på Berggasthof Hochzeiger (1950 moh) belig
gende midt i skiterrænet. Da vi havde vor egen bus med, prøvede vi også i 2 af dagene at 
køre til et sommer-ski-område i 3300 meters højde. For at nå op til dette område måtte 
vi køre med et specielt underjordisk bjergtog, Pitztaler Gletscher-Bahn. Fredag d. 28. 
marts blev Aarhus Katedralskoles Skimesterskab afholdt ved 2 gennemløb af en bane 
med ca. 20 porte. Årets mester blev Lars Almskou, 2.u., Jacob Kiel Nielsen, 2.u. blev 
nr. 2.

Tirsdag den 1. april: Ved aftenstide ankommer 27 elever fra Heilig-Geist-Gymnasium 
i Menden, nu vil de gøre gengæld, fordi vi gjorde gengæld i efteråret. Under ledelse af 
rektor Fringes og Studienrat Ulrich, begge Klaus til fornavn, er de indkvarteret hos os 
gennem 6 dage og går i skole med vore elever. Lektor Erik Bernstorff fortæller:

Vi bød på busudflugt til GI. Estrup og Clausholm Slot, besøg i Den gamle By, i 
Musikhuset, Domkirken og i radiohuset, og en vellykket sammenskudsfest på skolen - 
og mange private samvær, der befæstede gamle venskaber og knyttede nye. Det tegner 
godt for genbesøget i Menden til oktober.

Tirsdag den 8. april: Skolen har arrangeret „Dage om Niels Bohr“, det første arrange
ment løber af stabelen i en fællestime i festsalen. Dr. theol. Svend Andersen taler om de 
teologisk-erkendelsesteoretiske konsekvenser af Bohrs indsats, under titlen „Hvad er 
det uhyggelige ved et spøgelse?“

I ugens løb er der film og video til rådighed for klasserne, der er udstilling i forhallen 
uden for festsalen, og trykt materiale, bl.a. om Bohrs advarsler om misbrug af hans 
videnskab.

Onsdag den 9. april: Skolen kan afsende 40.000 kr. i ekstraordinær støtte til arbejdet i 
SOS-landsbyer i Chile, Calcutta, Bolivia, Korea og Elfenbenskysten.

Torsdag den 10. april: Dr. Erik Rüdinger kommer til fællestime i festsalen. Emnet er 
„Erindringer om Bohr og udforskningen af atomets struktur på Bohrs institut 1912-13“.

Fredag den 11. april: Syv mandlige og otte kvindelige elever besøger sammen med 
adjunkterne Anne-Marie (Søs) Nørgaard og Peter Thyssen det danske gymnasium i 
Flensborg, Duborgskolen. Om denne udveksling med indlagt volleyball-dyst fortæller 
Søs:

Vi startede fra skolen en tidlig fredag morgen i en bus, der tydeligt prægedes af, at 
Behrend Christensen havde bestilt den til os andre! Men vi nåede det sydlige udland og 
stillede op til den planlagte match. Fra værternes side var der tydeligt lagt op til øretæ
ver, og i pigernes kamp viste vi os da også fra vores mest imødekommende side og lod 
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dem vinde 3-0. Så skulle det nu altså også være slut, og drengene leverede århundredets 
kamp under Peter Thyssens kyndige vejledning. Vi vandt 3-2 med 17-15 i sidste sæt.

Derefter var der socialt samvær og privat indkvartering. Eleverne gjorde meget ud af 
at udforske det store udland, og måtte vistnok bruge en del af natten til de sidste 
opdagelser. Derfor gik hjemturen særdeles fredeligt, i ophøjet ro. Tak for en god tur!

Tirsdag den 15. april: Vi holder den såkaldte Dronningefest. Da vi stadigvæk ingen 
vinterferie har, benytter vi os af fridagen d. 16. til at holde en slags mini-skolebal. Ved 
midnat slutter de små på skolen, og lærere og 3.g.’ere fortsætter på Vestergade 58.

Tirsdag den 22. april: Skolen ændrer udseende til det bedre, da faget formning åbner 
sin Forårsudstilling. Elevernes kunstneriske frembringelser, mange af dem meget impo
nerende, bliver denne gang hængt op rundt om på skolens gange, som ellers godt kan 
være noget kedelige.

Onsdag den 23. april: Chefredaktør Ejvind Larsen fra dagbladet ‘Information’ holder 
et veloplagt foredrag om „Bohr og Grundtvig“ i en fællestime i festsalen.

Tirsdag den 6. maj: 3.g.’ernes sidste skoledag er den mest vellykkede i mands minde. 
Det begynder med morgenmad i festsalen, og fortsætter kl. 10 med revy, grove parodier 
på lærerne, platte løjer og bare måse. Mere end én (nemlig to) kommer til at tænke på 
Aristophanes’ drøje komik engang i Athen (men de havde da ikke sidste skoledag?). 
Forestillingen slutter meget passende med fælles afsyngning af „We don’t need no 
education“. Dagen slutter med en om jeg så må sige benhård diskodanser-konkurrence 
mellem et udvalg af skolens lærere, overvåget af 3.c., bivånet af resten.

Torsdag den 8. maj: Skoleholdene i drengevolley og pigehåndbold er på en vellykket 
tur til Deurne i Belgien sammen med adjunkterne Jens Behrend Christensen og Jørgen 
Grønbek. Sidstnævnte fortæller selv:

Efter en fighterbetonet indsats opnåede drengene en hæderfuld tredjeplads, idet 
semifinalen blev tabt efter næsten 2 timers kamp og forlænget spilletid. Pigerne viste 
under stævnet en klart stigende formkurve, og efter at have tabt den første kamp og 
brændt 5 straffekast i den anden (men alligevel vundet) var de suveræne og vendte hjem 
med pokal for andenpladsen. I alt en vellykket tur, som efterlod deltagerne med et stort 
søvnunderskud og en masse nye venner.

Fredag den 20. juni forventes vi at have translokation og synge Den Signede Dag, deo 
volente.

PS.: Det satte sit præg på dette skoleår, at lektor Anders Bollerup blev 50 den 5. maj, 
og at en del kvindelige kolleger var en del fraværende. Herom aflægger de selv flg. 
forklaring, under overskriften „Bidrag til Fremtidens Gymnasium“:

Blandt de kvindelige lærere på Aarhus Katedralskole har der i 1985 været udfoldet 
stor aktivitet til gavn for fremtidens gymnasium. Vi har tænkt meget på, hvordan det 
skulle gå med tilgangen til gymnasiet og ansættelsessikkerheden omkring århundred
skiftet. Og vi har ikke bare tænkt, vi har også handlet. Vi vil derfor kort nævne de 
foreløbige resultater af de igangsatte projekter:
18.7 1985 fødte adjunkt Lizzie Andersen Julie Høgsgaard Andersen (4000 g 54 cm) 
5.10 1985 fødte adjunkt Anna Grethe Bech Ole Graae-Michelsen (3580 g 51 cm) 
21.10 1985 fødte adjunkt Birgitte Knuhtsen Astrid Knuhtsen (4310 g 54 cm)

Vi har mødt stor sympati for vores initiativ, og en række mandlige kolleger har støttet 
sagen med lignende projekter. Det siger sig selv, at et så vellykket initiativ ikke stoppes 
foreløbigt. Nye resultater er i vente. Lizzie, Birgitte, Anna Grethe

Vor efterfølgelse er altså sikret, endnu en gang. Glad ved tanken på dette vil under
tegnede årsskriftsredaktør, efter 6 årsskrifter (grønt, rødt, blåt, gult, shocking pink, og 
nu dette) og 2 dagbøger, takke af og lægge pennen fra sig, glad i bevidstheden om at 
have valgt det rette tidspunkt for sin udskiftning. Ivar Gjørup
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Lektor Frida Madsen, 1911-1985
Frida Madsen var ansat ved Aarhus Katedralskole fra 1955 til 1978.
Til sin begravelse havde hun digtet nedenstående salme (til mel.: „Har hånd du lagt pa 
Herrens plov"), som vi har fået lov at gengive her.

Hav tak for hver velsignet dag, 
for prøvelser, Du sendte, 
for hjælp og trøst i nederlag, 
når smertens tårr brændte. 
Hav tak for sprog og fædreland, 
for flora, fauna, sø og strand, 
for hjem og kære frænder, 
for tro og nære venner.

Tilgiv hvad ofte blev forsømt, 
når livets lyst mig dåred: 
hvert kostbart nu, der bort blev dømt, 
hver næste, der blev såret;
hvert barn, der gik uhjulpet bort, 
når det for modgang kom til kort, 
mens øjet bort jeg vendte - 
fra lys, der ej blev tændte.

Trods hyppig svigt jeg har det håb, 
at Du mig ej forlader, 
Du tog imod mig ved min dåb 
og kaldte Dig min Fader. 
Og når jeg rykkes skal fra jord, 
lad barnebønnens trygge ord 
end klinge for mit øre - 
og Jesu hånd mig føre.6 F.M. August 1981

Lektor Otto Foss, 1902 - 1985
Nedenstående mindeord er af prof, dr.phil. Otto Steen Due, Institut for Oldtids- og 
Middelalderforskning ved Aarhus Universitet. Otto Steen Due blev klassisksproglig stu
dent fra Aarhus Katedralskole i 1957, og har haft Otto Foss både som lærer og kollega:

Meddelelsen om Otto Foss’ død vil smerte alle, der her i landet interesserer sig for 
den meget væsentlige del af vor kulturarv, som den antikke verden og den græsk
romerske litteratur udgør. At der i Danmark stadig er mange af dem, har Foss en 
betydningsfuld del af æren for.

Han var født i 1902 og uddannede sig først ved Musikkonservatoriet i København til 
organist og derefter til cand. mag. i klassisk filologi. Antikken og musikken blev de 
væsentligste elementer for ham i hans i øvrigt særdeles vidtspændende dannelse - som 
han på ingen måde holdt for sig selv, men tværtimod som skolemand, universitetslærer, 
forfatter, kritiker og journalist lod komme både den enkelte og offentligheden til gode. 
Han var gymnasielærer i Rønne, Randers og sidst i Århus, hvor han også blev lektor ved 
universitetet, et arbejde han koncentrerede sig om, efter at sygdom og en tiltagende 
tunghørhed havde nødsaget ham til at forlade skolearbejdet. I et langt arbejdsliv gav 
han mange årgange af gymnasiaster og studenter del i sin kunnen og viden og i sin rige 
og dybe humanitet. Han fordrede meget og kunne være ganske udfordrende over for 
dumhed, dovenskab og dårlig vilje - og også som kritiker, inden for musikken, bl.a. ved 
Jyllands-Posten, så længe han kunne, og inden for de klassiske fag til sin død, var han 
med pen og tunge ofte, men altid velbegrundet, hvas. Hvor han fandt god vilje, var han 
hjælpsomheden selv, og til den virkning han øvede som pædagog, videnskabsmand og 
kritiker i sine skrifter skal lægges en god del formidlet mundtligt og i breve.

Hans otium blev både langt og frugtbart. Hans sidste og imponerende præstation var 
nyoversættelsen af Platons Staten - som uden tvivl vil blive stående i en lang årrække. 
Således vil også mindet om ham blive stående hos hans kolleger, venner og elever.
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Medlemsblad for foreningen

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER
AARHUSIANERSAMFUNDET

Nytårsaftensdag 31. december 1985

Foto: P. Thyssen 

Kl. 12.05
Det ganske almindelige, 
pæne Dannebrogsflag over 
Aarhus Katedralskole.

Kl. 11.59
Splitflaget vajer endnu 
over statsskolen 
Aarhus Katedralskole

Nye tider!
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Fra den 1. januar 1986 er Aarhus Katedralskole efter 450 år under sta
ten igen overgået til lokale ejere, nemlig Århus Amtskommune.

Skolen har lang erfaring med lokal administration; fra sin grundlæg
gelse indtil Reformationen hørte skolen, som navnet siger, under dom
kirken, og rektor var medlem af domkapitlet.

Vi havde det godt under kirken. Det er vist almindeligt kendt, at 
biskop Thyge i 1280 gav 16 mark havre af Halsle herred »til drik for 
fattige disciple«. Mindre kendt er det, at biskop Jens i 1303 gav rektor 
Vellev sognekald »fordi han havde alt for ringe indtægter i forhold til sit 
besværlige arbejde« - virkelig et eksempel til efterfølgelse i nutiden.

Den berømmelige Morten Børup nød, foruden sit embedes ordinære 
indtægter, indtægterne som kantor ved domkirken og fra Tunø sogne
kald. Også eleverne havde det godt; i senmiddelalderen var det ikke 
ualmindeligt, at de tilbragte en snes år i skolen, fordi de havde pæne 
indtægter fra kirkesang, medvirken ved brylupper og begravelser, og 
ved borgerfamiliers private festligheder.

Ved statsovertagelsen 1536 begyndte ulykkerne. Cølibatet ophæve
des, så skolens lærere ikke længere kunne sige til deres veninder: »Jeg 
ville også meget gerne giftes, men jeg må desværre ikke!« Dog foretrak 
rektorerne endnu et par hundrede år at ansætte ugifte lærere.

Rektorlønnen var nu ringere end en sognepræsts, og det skønt skole
dagen begyndte kl. 6 og varede til kl. 17. Følgen var, at rektorerne 
hurtigst muligt søgte anden ansættelse; i slutningen af 16. århundrede 
var ansættelsens varighed for flere rektorer kun 2 år. Samtidig måtte vi 
ofte aflevere vores bedste elever til anden tjeneste; kendt er det vist, 
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hvorledes Christian IV i 1618 forlangte skolens bedste musikere over
sendt til tjeneste i sit kapel. Det kom slet ikke på tale at spørge skolen, 
endsige de pågældende elever.

Bevillingen til skolen var det småt med; da det i 1763 lykkedes den 
navnkundige rektor Jens Worm at opføre en smuk ny skolebygning, 
hentedes midlerne alene lokalt, navnlig fra stiftets sognepræster. Dom
kirken gav de to sten, der blev forsynet med det kongelige monogram 
og latinsk indskrift om byggearbejdet; de gjorde tidligere tjeneste som 
gravsten i kirken!

Meget hårdt ramt blev skolen af Statsbankerotten 1813, samtidig med 
at nye udgifter kom til; således forlangtes det, at der skulle opsættes 
kakkelovne i de 4 læreres lejligheder. Let har det ikke været for rekto
rerne at løse opgaverne med begrænsede midler, sværest måske for 
dem, der i forvejen var bundet af lokale hensyn; måske læser vi derfor 
på en indstilling til rektorembedet fra sidste århundrede, at det nu var 
ønskeligt »at få et ret kraftigt nyt Element, rent og frit for al jydsk og 
aarhusiansk Fusel!«

Heller ikke de senere år kan bevillingerne siges at have været rigeli
ge. Det endelige stød tilføjer Folketinget nu rektorerne ved overgan
gen til amtsadministration: Rektor mister pladsen i rangforordningen, 
retten til at benytte den kongelige salon under overfart fra Ars til Ka
lundborg, og muligheden for at få sine ugifte døtre anbragt på Vemme
tofte Frøkenkloster!

Jeg har dog håbet om, at amtets overtagelse af skolen på mere væ
sentlige områder vil blive til gavn, om end vi vel næppe vender tilbage 
til middelalderens tilsyneladende idyl.

Helge Qvortrup.

TRANSLOKATION 1986 
afholdes 20. juni kl. 10 i skolegården 

I tilfælde af dårligt vejr flyttes til festsalen
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Meddelelser fra
Aarhus Katedralskoles Venner
Aarhusianersamfundet

I året 1985/86 har foreningen holdt en ret lav profil set på baggrund af sidste års 
3 større aktiviteter: Mindepladen for Aug. Krogh, istandsættelse og sikring af 
montrer til udstilling af værdifulde bøger samt ET NYT LEGAT. Ved siden af 
disse positive aktiviteter måtte vi betale kr. 1.650 ekstra i porto ved udsendelsen 
af AROSIA, der var blevet tungere end aftalt og derved kommet i en højere 
vægtklasse, og da girokortene var trykt på forhånd, fik vi jo ikke beløbet refun
deret. Naturligvis har alt dette tæret på vor økonomi, selvom indbetalingen af 
kontingent har været god, men foreningens faste forpligtelser må og skal jo 
overholdes.

Sidste år besluttede vi at prøve en omlægning af foreningens »propaganda«, 
idet vi ikke som ellers gav de nye elever i I G rektors »opråb« og et girokort 
med hjem sammen med årsskriftet, men ventede til forældremøderne først i det 
nye år, og det har bevirket, at nye forældreindmeldeiser først er begyndt at 
indløbe en månedstid efter nytår og ikke som hidtil i efteråret. - Vi har også 
haft et rigtigt »sort uheld«! Ved julefesten for nye dimittender, der i forvejen 
har fået vor henvendelse, plejer vi at få et ganske pænt antal indmeldelser på en 
liste, der går rundt. Men denne liste blev borte for festkommitéen, formentlig 
under oprydning efter spisningen. Det betød INGEN NYE MEDLEMMER og 
dermed indtægter. Vi vil jo gerne have de tidligere elever som medlemmer. Vi 
håber inderligt, at næste års medlemstilgang vil rette op på disse to forhold, der 
vil blive ændret.

Bortset fra et kort og derfor lidt forjaget bestyrelsesmøde inden generalfor
samlingen den 21/8 1985, var denne årets egentlige første møde, og referatet 
herfra er forhåbentlig modtaget af medlemmerne. Bestyrelsen fik 5 nye med
lemmer, deraf var et flereårigt medlem foreslået skriftligt udefra. Det var en ret 
usædvanlig generalforsamling, fremmødet var stort og omfattede hovedsagelig 
en gruppe lærere, hvoraf de fleste har været ansat en årrække og ikke hidtil vist 
foreningen interesse, men nu pludselig indmeldte sig, og for en dels vedkom
mende først få dage før generalforsamlingen. De fik ganske mange kolleger 
indvalgt i bestyrelsen. Alt dette har undret mange! - De nyvalgte kendte jo 
intet til foreningens virke, formål, traditioner m.m. Dog havde man bidt sig 
fast i økonomien, set fra en forkert vinkel.

Ved det konstituerende møde opstod en længere diskussion om valg af for
mand, idet et af de nye medlemmer kandiderede stærkt til posten, men af hen
syn til kontinuiteten enedes den nye bestyrelse til sidst om genvalg af den tidli
gere formand. Rektor var i henhold til de endnu gældende vedtægter fortsat 
fast næstformand.
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Bestyrelsen er således:
Fru Ulla Hammerich, formand - bibliotekar 
Rektor Helge Qvortrup, næstformand 
Adjunkt Jens Vaagholt Sørensen, kasserer 
Lektor Käthe Münster, sekretær 
Boghandler Jesper Møller, sekretær 
Statsaut. ejendomsmægler Lotte Mougaard 
Adjunkt Henning Damsgaard Pedersen 
Adjunkt Per Nybro Christensen

Som revisor genvalgtes 
statsaut. revisor H. Gry for 20’ende gang.

Ialt vil bestyrelsen i 1985/86 have holdt 8 møder mod normalt 4, idet de nye 
medlemmer, måske naturligt, ønskede møder om alle spørgsmål, hvoraf de 
fleste normalt havde kunnet afgøres af de berørte parter. Af særlige spørgsmål 
har bl.a. været udsendelse af generalforsamlingsreferat, helst ret hurtigt, da det 
ville vare længe inden AROSIA udkom, og da det allerede var efterlyst af flere 
medlemmer. Referatet var godkendt af hele bestyrelsen, men der fremkom kun 
indvendinger mod udsendelsen p.gr.a. den store portoudgift og den stramme 
økonomi i det hele taget. Rygtet om den radikale ændring i bestyrelsen bevir
kede imidlertid, at ret mange medlemmer i løbet af et par uger uopfordret 
sendte øremærkede beløb til foreningen for at få udsendt referat, hvilket så 
skete, dog til flere bestyrelsesmedlemmers misbilligelse, skønt de fleste vidste, 
at det skete.

Et andet spørgsmål, der optog sindene, var adgangen til MINDEBIBLIO
TEKET, af de nye medlemmer kaldet kontoret. Alle krævede at få en nøgle 
dertil, et hidtil ukendt problem. Forsikringsmæssige grunde gjorde imidlertid, 
at dette ikke kunne lade sig gøre. - Der har været meget andet at diskutere, 
men endnu er bestyrelsen da nået til enighed hver gang, så med tiden, samt 
dermed bedre kendskab til foreningen og dens virke, vil samarbejdet til for
eningens gavn sikkert fungere.

Vi ønsker som altid enhver velkommen til at besøge skolen og dens aktivite
ter. Det gælder ikke mindst alle jubilarer, som vi om muligt gerne hjælper med 
oplysninger, når der er behov derfor.

Medlemstallet har i år været 880, men vi må desværre slette 60 restanter
(hvorfor?). Reglen er stadig, at restanter slettes efter 2 år. - Så kommer den 
sædvanlige bøn om, at indbetaling af kontingent, der på generalforsamlingen 
blev forhøjet til kr. 35 + porto, forsynes med tydeligt navn og adresse, ligesom 
evt. udmeldelse sker skriftligt. Navnlig i år vil vi ikke være kede af, at kontin
genterne indgår lidt hurtigt, og så må vi til slut bede om, at medlemmer, der 
ønsker generalforsamlingsreferat, fremover indsender frankeret og adresseret 
kuvert, hvorefter det hurtigt tilsendes. Foreningen kan desværre ikke påtage sig 
den samlede portoudgift.

Vedtægter side 56 Ulla Hammerich.
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DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING 
TORSDAG DEN 28. AUGUST 1986 KL. 19.30 

I ADMINISTRATIONS-BYGNINGEN 
DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 

Forslag til dagsordenen må være 
Formanden i hænde senest 3 uger før

Aarhus Katedralskoles Venner
Aarhusianersamfundet
Resultatopgørelse og status pr. 31. marts 1986

Resultatopgørelse fra 1. april 1985 - 31. marts 1986

Overførsel fra 1984/85 .................................................................................. 33.769,62
Kontingenter og refunderet porto................................................................ 17.252,50
Renter af obligationer .................................................................................. 7.083,04
Renter af bank-og girokonti........................................................................ 192,73
Kursgevinst ved køb af obligationer under pari .......................................... 5.934,33

(Obligationerne optages til pari kurs)
Anonyme bidrag fra medlemmer................................................................ 1.000,00

65.232,22

Legater.................................................................................. 2.720,00
Boggaver................................................................................ 1.000,00
Rektors rådighedsbeløb....................................................... 3.350,00
Film og foto vedr. Hagemans mindeplade........................... 62,80
Gamle elevers fest 1984 ....................................................... 730,30
Gamle elevers fest 1985 ....................................................... 903,50
40 indbindinger.................................................................... 6.394,20
Lexan indsat i bogkasser....................................................... 7.198,00
4 låse til montrer.................................................................. 1.573,00 23.931,80

41.300,42
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Sekretariatet:
Tilskud til årsberetning.....................................................
Kontorartikler m.v............................................................
Porto.................................................................................
Forsikringer......................................................................
Telefon til Afrika..............................................................
Repræsentation, møder og generalforsamling.................
Depotgebyr ......................................................................
Renter................................................................................

Kurstab ved salg af obligationer under pari........................

Overførsel til 1986/87 ...........................................................

6.263,50
2.157,92
6.676,50

543,00
220,00
569,50
462,70

83,21

kr.

16.976,33
24.324.09
19.746,00

4.578,09

Status pr. 31. marts 1986
Aktiver:

Obligationer, pålydende værdi:
Jyllands Kreditforening:

10% 22. serie 2005......................................................... 54.000,00
12% 35. serie 2018......................................................... 24.000,00 78.000,00
(Kursværdi kr. 81.525,00)

Provinsbanken:
Indlån nr. 279257 (Rektors rådighedsbeløb)................... 1.031,22
(Indsat i regnskabsåret kr. 1.000,00)
Indlån nr. 259853 .............................................................. 288,86 1.320,08

Postgirokonto ............................................................................................... 32,01
Portobetaling................................................................................................. 191,00

kr 79.543,09
Passiver:

Forudbetalte renter....................................................................................... 2.700,00
Legatfonden.................................................................................................. 38.500,00
Aarhusianersamfundets legat...................................................................... 3.600,00
Årgang 1910’s legat....................................................................................... 2.050,00
Årgang 1920’s legat....................................................................................... 4.465,00
Årgang 1940’s legat....................................................................................... 2.150,00
De livsvarige medlemmers legat.................................................................. 6.000,00
Jubilæumslegatet........................................................................................... 10.000,00
Bogfonden.................................................................................................... 5.500,00
Overførsel til 1986/87 ................................................................................... 4.578,09

kr. 79.543,09

Aarhus, den 23. april 1986.

Foranstående regnskab har jeg revideret og konstateret de anførte beholdningers tilste
deværelse.

H. Gry, statsautoriseret revisor.

Det bemærkes, at salget af obligationer skete uden bestyrelsens vidende. U. H.
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Mindebiblioteket

Accession 1985/86

Bender, Johan: Palæstinaproblemet - i fortid og nutid. 1986 (gave)
Bender, Johan A. - K.B. Christiansen: Fra Håndværk til Industri 1985 (gave) 
Bender, J. - H.K. Gade: Imperialismen og 1. Verdenskrig 1970-1918. 1986.

(gave)
Byens Børn. Århusbørn i lys og skygge. Århus Byhist. Udv.1983. (gave) 
Bjørnkjær, Kristen - F. Nielsen: Arbejdsbog til filmen Danmark A+B. 1979 
Bjørnvig, Thorkild: Kentaur. Grafik Arne Nielsen. 1983
Bukh, Peder: En vækkerrøst. Frimen.præst Morten Larsen. 1983 
Christiansen, Poul V. Slotsholmsgade 10, Forsvarsministeriet, 1985. (gave) 
G L B Gymnasiets lærere i Billedkunst nr. 2.1984. Bl.a. J. Bender, H.P. Bertel

sen m.fl. (gave)
Grundtvig, N.F.S.: Dejlig er den himmel blå. Udv. digte St.Johansen. 1983
Grundtvig, N.F.S.: Skrifter i udvalg. 1983
Grundtvigs erindringer og erindringer om Grundtvig. 1983
Grundtvig. Efter Grundtvig. Hans betydning i dag. Essays. 1983
Hjernøe, Leif: Rom anno 1991. 1983
Holt, Thyra: Minderige steder i Grundtvigs liv. 1983
Jensen, Bernhard: B.J. beretter om Århus. Erindr, natten, mennesker. 1979.

(gave)
Jul ved Grænsen 1914. Olaf Hansen, H.H. Seedorff, der også har ill. (gave)
Larsen Otto: Universitetsminder m.m. 1954 (gave)
Nørgaard, Carl Aage: Forvaltningsret-Sagsbehandling. 2.udg. 1981 (gave) 
Nørgaard, Carl Aage: C. H. Jensen: Administration og borger. 1984 (gave) 
Olesen, Ole: Lektor Sveinbjørn Sveinbjørnsson. Særtryk. 1983 (gave) 
Sange, flerstem. 6 hefter v., lektor Chr. Heering. 1925-32 (-M927/28) (gave) 
Setterberg, Birgit: -Vibeke Gade: Six histoires. 1985. (gave) 
Strandgaard, Charlotte: Når vi alle bliver mødre. Roman. 1981

Desuden er der nu fra »Gemmemapper« fremdraget en del gamle og nyere 
billeder og fotos fra 1868 til nutiden, der nogenlunde kronologisk er sat i 2 
fotoringbind i plastik-lommer, samt fra en anden mappe en ret stor del af lektor 
Regnar Knudsens produktion, bl.a. digte, viser, samt kompositioner. Hvorman- 
ge vidste mon, at »Knøv« også komponerede? Disse 3 bind er nu tilgængelige 
til at bladre og kigge i.

Gamle Skolebøger
1 denne »nye« afdeling har interessen været stor. Fra en tidligere elev, der er 
bosat i Afrika, har vi modtaget:
Flerodots l.bog - Kong Kroisos v. Chr. Thomsen. 1923
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Holten-Bechtolsheim, H.: Græske Sagn. 1920
Holten-Bechtolsheim, H.: Græsk Mythologi 1922
Homers Iliade i Udvalg v. Carl Ostergaard. 1926
Homers Odyssee i Udvalg v. Carl Ostergaard. 1918
Nielsen, Valdemar: Den græske Litteraturs Historie. 1924
Plautus: Menæchmi, oversat J.Th. Jensen. 1913 
Sophokles: Kong Ødipus. Oversat Thor Lange.
Tryde, Elisabeth: Dansk Skoleflora. 8.ændr.Udg. 1920

En tidligere elev fra Hillerød har betænkt os med 18 bøger, hvoraf en er ned
skrevet efter lærerens lektioner og en anden hans egen rapportbog, altså 2 
manuskripter.

Det mest overvældende var dog, at vi modtog alle afdøde lektor Valdemar 
Pedersens efterladte skolebøger, 115 stk. ialt, deriblandt også gamle bøger fra 
forrige århundrede. Desværre tillader pladsen os ikke at bringe fortegnelse 
hverken over førnævnte eller alle disse, men der er mange gode kendte navne 
blandt forfatterne, som f.eks. Aage Bertelsen, A. Blinkenberg, G. Boldsen, 
J.K. Eriksen, Sv. Gabrielsen, J. Hjelmslev, Otto Larsen, Axel Nygaard, Vald. 
Pedersen, A. Juhl Petersen, O.A. Smith m.fl., og der er bøger fra Vald. Peder
sens egen skole- og studietid.

Vi takker hjerteligt de gode givere for alle gaver, men er så ubeskedne at 
sige, at vi kan stadig huse mere, så skulle nogen have gamle skolebøger, bille
der (spec, fra 60-70 og 80’erne), lektor Heerings sanghefter (det manglende 
1927/28?), som de vil af med, tager vi med glæde imod. Det gælder naturligvis 
ikke mindst også egne og andre Katedralskoleelevers og -læreres produktion.

Så kan jeg også meddele, at i år har Mindebiblioteket 25 års jubilæum.
Ganske vist fik vi allerede i 1960 overladt vort første lokale, som vi jo med 

sorg måtte forlade til fordel for administrationen, det nuværende i kældereta
gen i »Røde Bygning« er mindre, men kan dog huse flere bøger. 1 foråret 1962 
kom jeg til og overtog et par stabler liggende bøger, som da var samlet ind. I 
løbet af et par måneder kom de op at stå, der kom flere til, og det begyndte så 
småt at ligne et »bibliotek«. Vi er nu nået op på ca. 1075 bøger, heri alt ibereg
net, også bøger udlånt til udstilling samt udskrevne vandrebøger fra studenter 
og realister. Det lyder måske ikke af så meget på 25 år, men ifølge kriterierne 
kan dette bibliotek jo ikke vokse ret hurtigt. Desuden var det hele jo under 
flytningen pakket i kasser i ca. 3 år, hvor vi fungerede meget lidt.
Mit jubilæumsønske er, at en tidligere elev, bosat her i byen eller omegnen og 
med kendskab til bøger eller biblioteker, vil melde sig, i begyndelsen som assi
stance, men med henblik på overtagelse af Mindebibliotekets drift, og det må 
helst ikke vare for længe.

Men altså lige nu: En stor TAK til alle for gaver gennem 25 år!

Ulla Hammerich
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LÆRESTAB 1914

Stående: Heering - Mathias Møller - VR. Møller - Ramm - Otto Larsen - Dietr. Petersen - Sveinbjørnsson - Regnar Knudsen - H. Larsen 
O.A. Smith. Siddende: Meldal - Brøndsted - Engeil - Jon Vaupell - Lorentzen - Margrethe Engeli - Stegmann - Olaf Hansen.



Fra Jon Vaupells 
sidste regeringstid

Stud.art. Vakl. Helver, 1924

1 1929 tiltrådte Per Krarup (rektor, leder af Det danske Institut i Rom) en 
stilling som vikar ved Aarhus Katedralskole. I sine erindringer - »Fra mit livs 
rejse« - skriver han: »Jeg kendte mange af lærerne af navn. Nu så jeg dem i 
virkeligheden. Sælsomme virkede mange af dem«. Det forstår man godt, når 
man betragter billedet på modstående side og konstaterer, at 9 af dem fungere
de endnu i 1925. Det er de yngre på billedet, der nu var vore ældre lærere.

Om den eneste dame på billedet skriver Krarup: »Hun var så imposant, at 
en af drengene i 2.mellem en dag på gangen spurgte mig unge vikar: »Er De 
ikke også bange for frk. Engeln« - Det var vi alle.

»Sælsomst af alle var skolens rektor L. Christiansen«, fortsætter Krarup. Vi 
fra 1925 kendte ham kun som rektor fra efterårsferien 1924, hvor Jon Vaupell 
fratrådte, og skoleåret ud. Han virkede venlig, og vi oplevede, at studenterne 
om eftermiddagen efter sidste fag blev inviteret til jordbær hos »Wubbe« hjem
me i villaen i Risskov. Han var ikke mester i at udtrykke sig - kom engang ind i en 
klasse og begyndte således: »De af jer, hvis forældre har børn i denne klasse ...« 
Det var noget om søskende.

Og så er Jon Vaupell nævnt! Han var jo ubestridt skolens hersker! Han var 
- selv efter den tids skik - en noget gammeldags fremtoning, når han gik sin 
daglige tur ad strøggaderne i lang sort, tæt tilknappet frakke og bowler, som 
han svang for selv den yngste elev, han mødte.

A propos mødte, så stod der i en lokal blæksprutte følgende neuruppiner:

Et smil oplever selv en dorsk én, 
der møder Rektor og Rektorsken.

Det var nu sjældent, de fulgtes, for - sagde hun - »hvis vi går samme vej, 
har vi intet at tale om, når vi kommer hjem«. Der gik frasagn om hendes frimo
dige udtalelser, når hun var sammen med lærerkoner f.eks. ved skoleballer.
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Vaupell - eller Faabel, som vi sagde og skrev - var også som lærer af den gamle 
skole. Han underviste i latin. Sad aldrig på katedret, men flyttede stolen ned på 
gulvet foran forreste række skoleborde. Det dobbeltkapslede guldur blev an
bragt indenfor rækkevidde på katedret, åbent så alle kunne se billedet af prins 
Christian, hans gamle elev, indeni kapslen. Og så var det alvor med Cæsars 
Gallerkrig! Hvis man ikke havde sin Madvigs grammatik med, var man »som 
en soldat, der kom i krig uden sit gevær!«

I det hele taget var han alvors- og ordensmand. Hans forbud mod halv
strømper var vist landskendt! Han delte skæbne med frk. Engeil i den forstand, 
at vi nok nærmest var bange for ham. At være lidt på kant med ham var ikke 
rart. Det mærkede Seedorff, der gik i vores mellemskole, før han flyttedes til 
Marselisborg Gymnasium. I en rejsebog fortæller han om sine reaktioner, da 
han i Equador besøgte en gammel skolekammerat og i hans hjem stødte på et 
billede af skolen:

»Der hænger Latinskolen, min Barndoms Tugt- og Forbedringshus, fint ind
rammet, men raderet uden Lidenskab. Og i samme Nu er mit sovende Had 
vakt tillive: Mordlysten, det afmægtige Raseri, som kan besætte en Skole
drengs forpinte Sjæl. Paany ser jeg Mathema- 
tiklæreren tone frem mellem Kystvejens Pal
mer med de lange sjoskende Ben i velhavende 
Jagtstøvler, Dubletten over Skuldren og et 
Bundt sorte Hæfter under Armen ... Veed 
han allerede nu, at jeg har smurt mine Opga
ver af efter Rud? ... Hvor Verden er menings
løs ... Hvorfor rejser han ud og skyder Jagua
rer ved Langaa, naar Rektor gaar levende 
rundt iblandt os? Han kunde give det Udseen
de af et Vaadeskud ... henne ved Cyclestalden 
... hvor ingen vilde opdage det —«.

Indstillingen overfor rektor kan vist sam
menfattes i et rim af Poul Sørensen (»Poe
ten«) i slutningen af en »kantate« ved et min
dre rusgilde i 1924:

Skaal for vor studerehat! 
Rektor Faabel pereat!

Jeg er bekendt med, at Gustav Albeck har skrevet kapitlet om skoletiden til 
sine kommende erindringer. Der vil lærerkollegiet sikket blive grundigt omtalt, 
så jeg vil her kun fremhæve tre, først og fremmest vores allesammens Wolle, 
digteren Olaf Hansen. Han havde næppe een uven, han udstrålede venlighed. 
Dansktimerne var oaser, hvor han øste ud af sine store kendskaber til litteratur. 
Han læste højt for os, - jeg husker navnlig Cyrano de Bergerac. Jeg har set - og 
hørt - Reumert som Cyrano, men det er Wolles betoninger, jeg husker!

Regnar Knudsen var som inspektor en af de lærere, vi kom mest i kontakt 
med. Knøv spiste sin madpakke på afsatsen ved indgangen til den røde bygning 
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og holdt derfra øje med skolegården. En fødseldagsomtale i Stiftstidende hav
de overskriften: »Lektoren med mange interesser«. Det havde nok været klogt, 
om han havde gjort mere ud af enkelte af dem i stedet for at sprede sig over så 
mange.

En ung stærk personlighed var i fem år knyttet til skolen - Hartvig Frisch. 
Et af årene havde han orlov og vendte tindrende veloplagt tilbage efter studie
ophold i Italien og Grækenland. Hans undervisning i oltidskundskab var - for 
at sige det på nudansk - stærkt engageret.

Min erindring om mellemskolen er meget svag. Til gengæld står 
gymnasieårene levende for mig, takket være nært samvær med Gustav Albeck, 
Hans Kjærholm (tandlæge, kunstskribent) og Poul Sørensen. Vi var optagede 
af »Hejmdal« (for mandlige elever i II og III G) med dens møder lørdag aften, 
dens »protokoller« med litterære og humoristiske bidrag. Allerede her brillie- 
rede »Poeten« med både den fine poesi og de halsbrækkende rim, han skulle 
blive så kendt for.

1 1924 fyldte »Hejmdal« 60 år, og da der aldrig tidligere var markeret noget 
jubilæum, fattedes der planer om at udgive et skrift med bidrag af gamle Hejm- 
dalister. Det lykkedes at realisere planen takket være bidrag fra gamle Hejmda- 
lister. I håb om at få et pænt beløb øverst på indsamlingslisten - til inspiration 
for senere bidragsydere - søgte to medlemmer af jubilæumskomiteen audiens 
hos den efter sigende meget velhavende redaktør og udgiver af Jyllandsposten 
S. W.Nielsen (stud. 1885). Da vi havde fremført vort ærinde, stak han en hånd 
ned i en skrivebordsskuffe, hentede to hundredkronesedler op og rakte os 
dem! Det var et fyrsteligt beløb dengang. De samlede omkostninger beløb sig 
til 643 kr., for en bog på 84 sider i 500 eksemplarer!

Udover »Hejmdal« og pigernes »Gefion« var der de årlige aktiviteter som 
skolebal, skovtur, koncert og enkelte klassevise udflugter til f.eks. Øm Kloster 
og Jernhatten. Det kunne der fortælles om, mere end rammerne for denne lille 
opsats tillader.

Ifølge »Efterretninger om Aarhus Katedralskole i Skoleaaret 1924-25« var 
der »den 1 Maj 1925 347 Elever (deraf 98 kvindelige)«! Der var 21 lærere, og vi 
var 26 studenter.

Jeg mener - men det kan jo kun blive en subjektiv vurdering - at vi i vid 
ustrækning kendte hinanden, og mon jeg rammer meget forkert ved at skrive, 
at der var en rolig - for ikke at sige venlig - atmosfære i det daglige skoleliv?

Det er svært for en emeritus at forestille sig noget tilsvarende i en skole, der 
ifølge sidste årsskrift havde 641 elever, 64 lærere og 191 studenter.

Valdemar Helver.
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Af kronik i Berl.Tid. 26. marts 1962.

Møde med 
en Digter

Hans Hartvig Seedorff

Da jeg var grøn som et dunet Blad, ja endnu før jeg kunne tilegne mig deres 
Værker, følte jeg mig uimodstaaeligt tiltrukket af Enhver, som havde helliget 
sig Poesiens Kunst. Jeg droges mod Digterne, baade de store og de smaa, som 
Filspaanen af Magneten. Verset syntes mig det forunderligste af Alt, og jeg 
kunne faa Timer til at gaa med at betragte Portrætterne af Digtningens Dyrke
re, disse Magikere, disse Troldmænd.

Det Assortiment af Forfattere og Belletrister, som min Fødeby, Aarhus, den
gang havde at byde paa, var ikke stort, men nogle var der dog. Jeg ser dem for 
mig: Nikoline Kirkegaard i Tidens Damedragt, lang Nederdel med Kante- 
baand, fejende Grønnegades Flise. Og saa var der jo K.G.Brøndsted, en Æder 
af Brandes og Alt hvad denne Lucifer repræsenterede ... Han skraar over Bis- 
petorvet i en underlig søgende gangart, missende nervøst mod lyset og talende 
med sig selv. Det er fuldstændigt misvisende, at han har iført sig en kanelfarvet 
Overfrakke og lysebrun Bowler. Han burde optræde i Toga og med en Krans af 
Oliven. Brøndsted og hans Stof var mig endnu fremmed; men personlig Forbin
delse havde jeg til den høje, smukke Trafikfuldmægtig Rolf Harboe, der ogsaa 
hørte til Byens Skønaander. I Virkeligheden var det ham, der overrakte mig 
Portnøglen til Litteraturens Rige. Han havde skrevet Texten til min første »Ha
nebog«:

a b c - i Nat er der faldet Sne,
d e f - Hunden gi’r et Bjæf.
Men Harboe skrev ogsaa en anden slags Vers for Voxne. Dem kunde man 

finde i Allers Illustrerede Familie-Journal, og de var nydelige.
Det aarhusianske Parnas ved 1900 var ikke større, end at enhver Tilvækst 

maatte hilses med Begejstring, og flygtige Møder med Litteraturens Store har 
ridset sig ind i min Hukommelse. Ved en ihærdig Forfølgelse af Holger Drach- 
mann gennem den halve By opnaaede jeg en kort Samtale med »den graanede 
Skjald«, men naaede dog at faa betroet ham, at jeg agtede at træde i hans 
Fodspor. Han lagde sig tilbage i Landaueren og viste mig, lattermild, sine lange 
Fortænder. Et Perronmøde paa Aarhus H. med selve Bjørnstjerne Bjørnson er 
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nok den direkte Aarsag til, at jeg i Dag i hans Brewexling med Danskere 
figurerer som den yngste i Flokken, en Skoledreng puttet ind mellem lutter 
Celebriteter. Jeg maa have været en glad, men ogsaa en særdeles frimodig Gut i 
disse begejstrede Drengeaar.

Men i 1906 - jeg var lige fyldt fjorten - hændte der mig noget betydnings
fuldt: en virkelig Digter traadte ind i mit Liv og fik afgørende Indflydelse paa 
dets Mening og Løb. Sekundet, da dette skete, har ogsaa efterladt et Billede 
hos mig: Katedralskolens Solennitetssal med de brede Straaler af Sollys og Støv 
skraanende fra Vinduerne ind over Disciplene og Portrætterne af en svunden 
Tids Rektorer; - Blache med den røde Klubnæse, Stougaard med det hvidgule 
tilbagestrøgne Haar.

Det er Dagen efter Sommerferien, og en ny Lærer skal indsættes i sit Embe
de, en Lollik, en Udlænding. Her ser vi han nu for første gang, og han skiller 
sig på enhver Maade ud fra den Lærerstab, vi kender. Han er høj og kraftig og 
bærer sit Hovede kækt som en Yngling. Ogsaa Halsen er kraftfuld og virker 
paafaldende bar, indrammet som den er af en lav og aaben Flip med udadbøje- 
de Spidser. Skægget er godt nok en Lærers, det sædvanlige Cyklestyr, men da 
Rektor hilste ham med nogle Velkomstord, kan vi godt se, at han er en Digter. 
Han gør et kast med Nakken, og en vilter Lyrikerlok flyver tilbage fra Panden 
og atter frem. Han spærrer Øjnene op som i let forbavset Lytten, og disse Øjne 
er meget smukke og saa aandfulde, at selv en Skoledreng begriber det. Hvor
dan vi kunde se bort fra dette første Indtryk, forstod vist ingen af os siden hen. 
Det må have været Mandens Format og hans Billede på Styrke, som fik Klassen 
til at beslutte, at den nye Lærer burde dølles med det samme, før han selv gav 
Tempoet an.

Lad mig sige det straks: der 
blev ingen brug for at »dølle« 
Olaf Hansen. Der har vel næppe 
været nogen Lærer saa tilbedt 
som han. Han var ingens Fjende 
men alles Ven. For mig personlig 
blev han, som jeg alt har anty
det, en skæbnebestemmende 
Magt.

Han traadte ind i mit unge Liv 
paa et meget kritisk Tidspunkt. 
En Katastrofe, som ikke skal ud
dybes her, havde nogle Aar for
inden rystet mit Hjem og mig 
selv; men Eftervirkningerne, der 
var stærkere end selve Choket, 
havde naaet mig nu. Der var in- Digleren Olaf Hansen 
gen Skolepsykologer dengang.
En Dreng, som havde faaet en Neurose, maatte klare den ved egen FIjælp, og 
det lykkedes kun daarligt for mig. Fra min gamle Plads i Klassens Avantgarde 
blev jeg paa mindre end et Aar den dovneste blandt de dovne. Jeg forbedrede 
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mine Karakterbøger eller underskrev dem selv. Jeg drev min Pligtforsømmelse 
til en Kunst og ophøjede Skulkeriet til en Videnskab; jeg pjækkede planmæs
sigt, først i Dage, senere i Uger. I en Hule, gemt i Marselisborg Skov, havde jeg 
mit Skjul og mit Fristed, Der laa jeg, mens Oktoberregnen dryppede, med 
mine to Bind I. P. Jacobsen og leved med i Marie Grubbes bevægede Liv og 
dagdrømte med Niels Lyhne. I altfor kolde Morgener luskede jeg omkring 
Statsbiblioteket, til man aabnede for Læsesalen, og ved Lampelyset, som var 
tændt den første Time, fordybede jeg mig i Olaf Hansens Digtsamlinger. Tænk, 
at jeg kendte ham! Tænk, at der var een blandt mine Lærere, som i denne 
fortvivlede Tid ikke viste mig Kulde, og at denne ene var Digter.

Kun et Aar havde jeg Olaf Hansen - til Dansk - saa »gled jeg ud« af Kate
dralskolen (for at sige det pænt) og fandt mig en lykkeligere Tilværelse paa 
Marselisborg. Men Baandet til min elskede Lærer blev ikke klippet over. Naar 
vi mødtes i Byen eller Skovene, spurgte han venligt om, hvordan det gik, og om 
jeg stadig skrev Vers, som jeg havde gjort det i mine Stile. Joh, jeg skrev Vers, 
og jeg havde ogsaa nogen, som jeg gerne vilde vise ham. En Fastelavnssøndag 
med sneblandet Luft vovede jeg mig op til ham med et graat Kollegiehæfte 
gemt under Frakken, - min første Digtsamling ... Jeg hørte Sang i Trappeskak
ten og fandt Olaf Hansen for aaben Dør, omgivet af en Narreflok, der sang for 
Boller. Digteren havde det store, forbavsede Blik, som jeg kendte saa godt. 
Frimodigt lød det fra Repos’en:

Jeg saa ham paa hans brede Ryg, Jeg saae ham i hans Arsetud, 
dér stod en Karl og tærsked byg. dér sad en Dæv’l og kigged ud ...

Narrene fik deres Skillinger, og jeg kom ind og fik sagt mit Ærinde. Del \ ai 
altsaa nogen Vers. Om Olaf Hansen vilde kigge paa dem. Husets unge Frue 
smilede til mig, venligt opmuntrende, og bød mig paa Kaffe og Fastebagværk. 
Det blev Aftalen, at jeg skulde komme igen om en Uge.

Og saa kom jeg da med Hjærtet bankende, - det var jo Dommens Dag ...
Olaf Hansen tog det dybt alvorligt. Samvittighedsfuldt havde han gennem- 

gaaet mine umodne Skriverier, gjort sine kritiske Bemærkninger, og ved Stre
ger fremhævet, hvad han mente gav Løfter. Da han lukkede Hæftet, sagde han 
til mig: - »Jeg har kun een Gang før raadet en af mine Elever til at fortsætte, 
Nu bliver du den anden. Jeg synes, du skal blive ved. Jeg tror, du er Digter«. 
Da jeg gik ned ad Trappen, havde mine Fødder svært ved at beregne Afstanden 
mellem Trinnene; jeg gik som paa lette svævende Skyer. Utallige Gange har jeg 
spurgt mig selv: Hvor vovede han? Var det fordi han selv havde kendt den unge 
Tvivl og Miraklet: den udstrakte Haand. Jeg huskede de Vers, han havde skre
vet til Viggo Stuckenberg, den Digter der for Aar tilbage havde hjulpet ham. 
Maaske var Forklaringen at finde der:

Han var omtrent den første, 
der saa mit Krads var Aand. 
Stilfærdig han mig rakte 
en tryg medviderhaand.

Saa mødtes vi usete 
paa Sangerlandets Kyst. 
Jeg jubled’, da det skete, 
og om mig alt blev tyst.

54



Hvad Olaf Hansen rent menneskeligt set betød for den ganske unge og end
nu uprøvede er antydet her. Men ogsaa Digteren sporede de Evner, han mente 
jeg besad, og satte sit Præg paa mine første Forsøg. Den Poesi, jeg selv har 
frembragt - og min Ungdomsdigtning især - er vidt forskellig fra Olaf Hansens, 
for vi var vidt forskellige af Anlæg og Temperament. Men han er indkapslet i 
den og ikke blot som direkte Paavirkning. Han laante mig noget mere værdi
fuldt end en Rytmegang og en Haandfuld Metaphorer, han gav mig sit Syn på 
Poesien og fik mig til at dele det. Allerede i Gymnasietiden læste jeg i »Vagten« 
det digt, der indeholder hans kunstneriske Trosbekendelse, og efterhaanden 
som jeg modnedes, blev den ogsaa min:

»Min Kunst er det Arbejd, jeg virker med Liste, 
Min Kunst er min Søgen - Jeg sletter dens Spor. 
Min Kunst er for mig hverken lille eller stor 
Den blev, naar jeg sagde mig selv, hvad jeg vidste.

Olaf Hansen var kommet til Aarhus for at blive der. »En fremmed Mand 
blandt Folk med fremmed Hang«, - saadan kaldte han sig selv, da han havde 
levet sit første Aar i den jydske Hovedby, hvor Interesser for Digtere og Digt
ning kun trivedes i Smug. Men det bedredes dog med Tiden - ligesindede tone
de frem. Netop i de Aar kom Richardt Gandrup til Byen, og denne kloge Mand 
blev en Trøst for baade Ældre og Unge, hvis Stræben tog Sigte paa andet end 
blot materielle Værdier. Alligevel forblev Olaf Hansen en ensom Mand - og var 
det hele sit Liv. Der laa et Drag af Tungsind over ham og en Skygge af Tvivl. 
Han følte saa dybt, som nogen Digter har følt det, Modstanden og Modstriden 
mellem det han vilde og Kræfternes Rækkevidde. Olaf Hansen læstes ikke af 
de mange, mens han levede og skrev. Han var ikke nogen succesombrust Lyri
ker og var forstandig nok til ikke at ønske sig i den Position. Men de faa, der 
fandt ind til hans Verden, forblev ham tro.

Lad mig fremdrage en enkelt af dem. Jeg fik en Dag Besøg af Ludvig Hol
stein, som vilde delagtiggøre mig i Glæden over et Manuskript, han havde 
modtaget til Gennemlæsning, og høre en yngre Kollegas Mening: - det var Nis 
Petersens første Digtsamling »Nattens Pibere«. Vi snakkede meget Lyrik, og 
Talen faldt ogsaa paa Olaf Hansen. Holstein nævnede en lang Række Digte, 
som ogsaa var mig kendte og kære: In Memoriam, I Nordenkirke, Digtene til 
hans Slægt og Hjemstavn, - Lolland, som han havde givet videre til os med to 
knappe linier:

Jeg ser det lave Dige 
over det lavere Land.

»Det er mærkeligt«, sagde Holstein, »han hører hjemme blandt de bedste, 
men hvor mange ved det?« Saa tilføjede han med en Air af Foragt og gav 
Ordene Eftertryk: »Det er forresten revnende ligegyldigt - gode Vers holder 
altid.«

Hans Hartvig Seedorff.
(elev Aa.K. 1903-08)
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Aarhus Katedralskoles Venner - Aarhusianersamfundet

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er »Aarhus Katedralskoles Venner, Aarhusianersam
fundet«. Dens hjemsted er Århus.

§ 2. Foreningens formål er at virke for sammenhold mellem skolen, dens 
lærere og dens venner, forældrekreds samt tidligere elever og disse indbyrdes 
og ved sine midler at støtte skolen og elever, hvor det er muligt.

§ 3. Som medlemmer af foreningen kan optages alle tidligere og nuværende 
elever på Aarhus Katedralskole, elevers forældre, skolens lærere samt i øvrigt 
enhver, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 4. Årskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

§ 5. Når foreningens økonomi gør det muligt, kan der efter bestyrelsens 
skøn oprettes legater til fordel for skolens elever eller ydes økonomisk hjælp til 
skolen, f.eks. til indkøb. Legaterne administreres af kassereren i samråd med 
den øvrige bestyrelse.

§ 6. Foreningens bestyrelse består af indtil 8 medlemmer. Rektor er fast 
medlem, de øvrige medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for to år 
ad gangen, således at der hvert år afgår henholdsvis 3 og 4 (3 og 3 eller 3 og 2) 
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kas
serer og sekretær(er). I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgø
rende.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes 
hvert år i sidste halvdel af august med følgende dagsorden:

1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af dirrigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 8. Hvis blot en enkelt ønsker det, skal afstemning ske skriftligt. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Regnskab, årsberetning og tidspunkt for generalforsamlingen medde
les i årsskriftet.

§ 10. Hvis foreningen ophører, overdrages dens midler til legater (jfr. § 5, 
stk 1). Foreningens arkiv opbevares på skolen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. august 1985.
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Grundtvig er død
Grundtvig leve!

For tre år siden udkom den lø
digste og mest alsidige bog om 
Aarhus Katedralskole og 
Grundtvig: Festskriftet i anled
ning af hans 200-årsdag. For
henværende og nuværende, 
studenter og lærere, skrev erin
dringer og betragtninger, tegne
de og digtede, reflekterende 
over den gamle dimittend fra 
1800 og hans betydning.

Kunstneriske bidrag fra Lene 
Adler Petersen, Kristen Bjørn- 
kjær og Ivar Gjørup veksler 
med sprogfilosofiske, senti
mentale, humørfyldte, overra
skende artikler fra bl.a. Jan 
Lindhardt, Marie-Louise Palu- 
dan, Svend Heuer, Karin Flens

borg, Erik Hoffmeyer og Aage 
Bertelsen.

Det rigt illustrerede festskrift, 
der rummer 20 bidrag på sine 
77 sider, tilbydes nu for en pris 
af 30 kr. (incl. porto 6,-) eller 25 
kr. ved selvhentning. Bestil og 
betal ved check eller på giro nr. 
7265484 til: Festskrift-redakti
onen c/o U-gruppen ved 
Aarhus Katedralskole, Skolegy
de, 8000 Århus C - eller hen
vend jer direkte til redaktørerne 
Finn Stein Larsen og Erik Bern
storff på skoleadressen. Snyd 
ikke jer selv for en god læserop
levelse, og vær med til at for
bedre skolens kunstneriske ud
smykning.
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