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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 ele
ver, 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 post
rummet 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.
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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 1957 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. I disse år foregår endelig en etapevis modernisering af 
vore fysik- og kemilokaler.

Helge Qvortrup.
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Naboernes sprog

Endnu før de sidste ændringer i Gymnasie- og HF-bekendtgørelserne 
om faget tysk er blevet almindeligt kendte - der findes stadig menne
sker, som tror, at tysk kun er remser, grammatikterperi og Goethe og 
Schiller - er der tanker om nye ændringer.

For tysk er de nugældende bestemmelser meget fine, idet de giver en 
udstrakt frihed for elever og lærere til i fællesskab at vælge det stof, de 
gerne vil beskæftige sig med, hvad enten der er tale om et sprogligt 
gymnasieforløb, tysk på matematisk linie eller tysk på HF-kurserne. 
Som også tidligere skal det valgte stof godkendes i Direktoratet for 
Gymnasieskolerne og HF, hvilket skulle garantere ensartet sværheds
grad over hele landet.

Bestemmelserne lægger inden for alle retningerne vægt på, at elever
ne får forudsætninger for at læse og forstå tysksproget litteratur, og at 
de får en geografisk, historisk og almenkulturel viden om de tyskspro
gede lande. Desuden skal de øves i at forstå talt tysk og i at udtrykke sig 
på tysk, for de højere niveauer (studentereksamen og HF-tilvalg) både 
mundtligt og skriftligt.
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Rækkefølgen af indlæringen bliver den omvendte af indlæringen af 
modersmålet, hvor man kan forstå og tale længe, før man kan læse. Det 
er en meget stor verden, der åbner sig, når man selv kan læse og ikke er 
henvist til andres oplæsning og udvalg, og på samme måde åbner der sig 
en helt ny verden, når man får lært at læse det tyske sprog og ikke er 
henvist til andres oversættelser. Selvfølgelig kan man blive i sit lønkam
mer og lade sig opsluge af alle de nye tanker og ideer, der vælder frem 
ved beskæftigelsen med den tysksprogede litteratur, men en væsentlig 
side af et sprog er jo netop, at det sætter en i stand til at meddele sig til 
andre, udveksle tanker og synspunkter, kort sagt sætter én i stand til at 
»kommunikere«.

Hvad enten vi har lært sproget eller ej, vil vi være i stand til at få bilen 
tanket op eller få fyldt kurven i selvbetjeningsbutikken, så af den grund 
behøver vi ikke at tilegne os det tyske sprog, men hvis vi ønsker en 
virkelig forståelse for vore nærmeste naboer, en forståelse for deres 
situation og deres forudsætninger, kan vi ikke undvære det tyske sprog, 
og hvis vi ikke vil se os selv som historieløse, må vi sætte os ind i den 
tyske tradition og kultur på godt og ondt.

Der skal ikke undervises i tysk sprog for at holde tysklærere i 
■arbejde, og dette skal ikke være nogen hvervning af elever til tysk, men 
det skal være en understregning af, at ingen, hverken den enkelte eller 
samfundet som helhed, kan være tjent med, at der uddannes højt 
kvalificerede teknikere, som ikke er i stand til at meddele sig. Det er af 
samfundsmæssig betydning, at vi som en lille nation har så højt et 
sprogligt-kulturelt uddannelsesniveau som muligt, et niveau, der kun 
kan nås, hvis vi ikke betragter sprogundervisning som noget mekanisk, 
men som uadskilleligt forbundet med den kultur, hvis virkelighed det 
skal bruges til at fortolke.

Ordlyden til det ark papir, der skal underskrives, når man indgår en 
handelsaftale, kan ligge færdig i computeren, men at få handelsaftalen i 
stand kan kun de mennesker, som er i stand til at forstå handelspartne
ren, og det er ikke helt det samme, om handelspartneren bor i München 
eller i Leipzig, i Basel eller i Salzburg, selvom der tales tysk alle steder. 
Blandet andet sådanne forskelle skulle eleverne gerne få en forståelse 
for i løbet af deres gymnasietid eller deres HF-kursus.

Ebba Harsaae.
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Studentereksamen
Man går 3 år i gymnasiet og slutter med studentereksamen.

Man må indstille sig på, at man allerede i ls 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)

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 ant
Biologi .......................................... 8
Matematik .................................... 12
Engelsk ........................................ 7
Tysk .............................................  10
Samfundsfag ................................ 6
Musik ............................................ 8
Eleven skal vælge tilvalgsfag således,

points: 
Formning ....................................... 8
Idræt............................................... 8
3. fremmedsprog ........................ 11
Fysik............................................  14
Kemi ........................................... 10
Psykologi ....................................... 6
det samlede pointtal er mindst 20.
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Eleverne i tilvalgsklasseme 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
Studentereksamen. 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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Gymnastik, fritagelse
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år 
eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis for en uge 
ad gangen, dog højst 4 sammenhængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilståes efter fremlæggelse af lægeattest, der 
vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket »Lægeattest 
til fritagelse for legemsøvelser/idræt«. Lægeattesten for en elev i gymnasieafde
lingen eller på kursus til højere forberedelseseksamen gives af den udstedende 
læge til eleven selv, som afleverer den til skolens rektor. Udgiften til lægeattest 
afholdes af hjemmet.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser/idræt, gælder som 
almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibringe 
eleverne forståelse af undervisningen i bevægelseslære, træningslære og arbejds
teknik. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter 
forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, 
hvorledes timerne skal anvendes.

Bøger
Bøger til undervisningen udleveres på skolen. Eleverne skal tage godt vare på 
bøgerne og er erstatningspligtige, såfremt bøger bortkommer.

Økonomisk støtte
Statens uddannelsesstøtte
Man kan tidligst få uddannelsesstøtte fra den 1. i måneden efter, at man er fyldt 
18 år. Da ekspeditionstiden kan være op til et par måneder, er det klogt at søge i 
god tid.

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

Derudover kan man søge statsgaranterede lån, som ydes uafhængigt af for- 
ældreindtægten. Lånene forrentes med pengeinstitutternes satser.

Om forudsætningen for tildeling af støtte gælder følgende regler (jfr. be
kendtgørelse af 21. maj 1980):

Støtte til offentligt anerkendte ungdomsuddannelser forudsætter, at den ud
dannelsessøgende er studieaktiv.
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Studieaktivitet vurderes på grundlag af den uddannelsessøgendes præstatio
ner under uddannelsen og forudsætter, at der ydes en studiemæssig indsats, som 
sætter den uddannelsessøgende i stand til at gennemføre uddannelsen inden for 
en vis rimelig tid.

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

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

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

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

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

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

Har en elev, hvis fravær skyldes særlige omstændigheder som f. eks. sygdom, 
af direktoratet fået tilladelse til fortsat at følge undervisningen, men således, at 
den pågældende indstilles til eksamen med selvstuderende pensum, kan der 
fortsat ydes støtte, forudsat eleven overholder reglerne for deltagelse i under
visningen.

Befordringsgodtgørelse
De af skolens elever, der daglig tilbagelægger mindst 22 km mellem hjem og 
skole, har ret til godtgørelse af befordringsudgifter. Herom fremkommer nær
mere meddelelse, hvorefter skema kan hentes på skolens kontor.
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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 elevs forsømmelser antager et foruroligende omfang, vil vedkom
mende modtage en advarsel. Hvis situationen derefter ikke bedres, tilsendes en 
skriftlig advarsel; fortsætter forsømmelserne derefter, skal skolen foretage ind
beretning 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 fuldt pensum i fagene. I 
grove tilfælde kan der dog blive tale om udelukkelse fra eksamen.

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

Sygdom
Sygdom er eneste lovlige grund til forsømmelse. 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 studie teknik 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 forand 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.

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

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

Bøger, der bærer skolens stempel, afleveres i bogdepotet.

17



Dimittender 1983
K klassisk-sproglig, N nysproglig, M musiksproglig, S samfundssproglig; 
F matematisk-fysisk, N naturvidenskabelig (biologisk), S samfundsmate
matisk.

Studenter
3.a
N Absalonsen, Merete
N Andersen, Tine Smedegaard
S Bang, Charlotte
N Christensen, Lotte Wilchen
N Ebbesen, Bodil Munk
N Esmann, Ulla
N From, Else Merete Haugstrup
N Havsteen, Beate
N Holm, Karen Klit
K Jensen, Julie Haagen
N Jensen, Lisbeth
N Jørgensen, Hanne Gundlach
S Kragsberger, Benedikte Tine
S Larsen, Birgitte Søndergaard
M Larsen, Lasse Højgaard
N Loft, Tina
N Myrting, Colette Grønhøj
M Neergaard-Petersen, Elisabeth
M Nielsen, Charlotte Jou
N Olesen, Pia
N Pedersen, Hanne Merete
N Pontoppidan, Charlotte Christine
N Severinsen, Tina
M Simonsen, Anne Mette
N Thygesen, Annette
K Vikjær, Simon

3.b
N Andersen, Helle Brøgger
M Andersen, Jette
S Andersen, Michael
S Bregnballe, Jens Peter
N Carstensen, Elisabeth
N Christiansen, Thure
S Foss, Benedicte
N Gleerup, Marianne
N Grønborg, Anne Mette
N Halling, Anne Charlotte

M Hougaard-Hansen, Susanne
N Jørgensen, Johanne Margrethe 

Bjerre
N Kristensen, Rikke Aagaard
S Kusk, Hanne Birgitte
M Larsen, Charlotte Porsgaard
M Larsen, Marianne Ørom 
N Lauritzen, Anders Bach 
N Levinsen, Marianne 
N Løyche, Hanna
M Mogensen, Anne Vibeke
M Mortensen, Anette Nørgaard 
N Nielsen, Helle
M Olsen, Eva Egelund
S Rørsted, Mikael
N Sørensen, Helle
K Thye-Pedersen, Charlotte

3.C
N Adeltoft, Birgitta
N Andersen, Charlotte
N Bertram, Charlotte
N Bjørnkjær, Mette
S Blinkenberg, Ulrik
S Borup, Rikke
S Hansen, Helle W.
M Holm, Erling
N Kristensen, Susanne Lorentzen 
N Lauritzen, Inger Bach
M Leth, Iben Kragh
S Nerland, Trine
N Nielsen, Annette Lehmann 
N Pedersen, Janni Gyldenløve 
S Petersen, Christina 
K Petersen, Kristian Helmer 
N Pind, Lars Henrik
M Rasmussen, Rikke Høgh
N Schmidt, Inge Merete
N Schmidt, Mette
K Thygesen, Annamarie
S Thøgersen, Anne
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M Viking, Mette
K Willesen, Søren
S Wolff, Camilla

3.x
F Andersen, Christian Blegvad
F Andersen, Stig
N Boesen, Joan
N Bruun, Eric Pagh
M Hansen, Lotte Skovbjerg
F Hansen, Torben Veis
M Holmelund, Carsten
F Holm, Morten Granhøj
F Jensen, Christian Damhøj
F Jeppesen, Karsten
N Kramhøft, Lars
F Jørgensen, Lars Møller
F Lamm, Martin
F Madsen, Carsten Vædele
F Nielsen, Eva
M Nielsen, Karen Friis
M Pedersen, Karin Anette
M Sonnichsen, Tina
N Thygesen, Jesper 

3y
F Alstrøm, Franz Stefan 
F Baungaard, Jens Rane 
S Dahl, Klaus
N Donner, Steen Michael 
N Handberg, Ann Jette 
F Hein-Sørensen, Tune 
F Holm, Peter Engelund 
F Jensen, Christian Errboe 
F Jensen, Øivind Hummeluhre 
N Jochumsen, Lone Thoudal 
S Jørgensen, Per Lunde 
S Liboriussen, Niels 
F Mogensen, Birgitte 
F Pedersen, Frank Henning 
F Pedersen, Hanne
S Rasmussen, Steen Kræmer
S Rokkær, Gorm
N Simonsen, Dorte Højer 
F Thomsen, Sten

3.Z
N Albertsen, Kai
N Andersen, Charlotte Prahl
F Andersen, Henrik
N Bay, Bo Flemming
F Bornholt, Peter
F Bove-Nielsen, Karsten
N Christensen, Nils Søholt
S Christensen, Søren Høy
N Dawids, Jeanne
N Eriksen, Klaus Vestervig
F Frederiksen, Ulrich Møller
F Gødsvang, Bo Juhler
F Hadberg, Elsebeth
F Jensen, Claes Sønderriis Holm
F Kristensen, Dorte Lykke
F Niekrenz, Johan
S Nielsen, Klemen Skaarup 

Damgaard
F Overvad, Henning
N Schilling, Michael F.
F Schmidt, Michel
N Teilmann, Michael
F Thyssen, Kirsten Pontoppidan
S Vaabengaard, Mette Mose 

Christensen
F Østergaard, Merete

3.U
F Andersen, Bo Norman
F Andersen, Tina Burckhardt
F Bertelsen, Lars Christian
F Braae, Ellen Marie
N Christensen, Annemette Lund
S Christensen, Claus
F Døpping, Jesper
F Elbek, Christina
F Ellerbæk, Gry
F Holme-Pedersen, Susanne
S Johansen, Anette
F Kierkegaard-Hansen, Mette 

Edlund
F Koch, Henrik
F Ladefoged, Jesper Bundgaard
F Larsen, Jan Bo
F Laursen, Niels
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F Nielsen, Helle Høj 
F Nielsen, Søren Peter
F Pedersen, Heidi 
N Petersen, Lisbeth Jess 
F Svendsen, Hanne 
F Sølvsten, Henrik 
F Sørensen, Jens Ravn 
F Thostrup, Henrik 
N Uglebjerg, Gitte Hansen

3.W
F Andersen, Brian Baltzer 
S Bisgaard, Tine
N Brandt, Carsten Dambo 
N Christensen, Joan 
N Dalegaard, Elsebeth 
F Deutch, Ann Birgitte 
N Eskildsen, Morten 
N Frahm, Rikke Elisabeth 
N Friis, Marina Louise
N Groos, Jane Irene
S Jensen, Mogens Loftager 
N Jørgensen, Ida
S Nord ved, Christian 
N Olesen, Christian
S Pedersen, Jens Fast 
F Pind, Pernille
F Rasmussen, Hanne 
N Robertsen, René 
F Rædkjær, Per Sørensen 
N Sørensen, Eva Elisabeth 
S Veigert, Jette

HF
2 P
Mette S. Augustesen 
Vibeke Dyhr 
Birgit Christensen 
Dorthe Ginge Jensen 
Pia Jeppesen 
Jørgen Jørgensen 
Pia Lauenborg

Lene Mortensen 
Jonna Møller 
Lene Hesselaa Pedersen 
Poul Knud Ramskov Pedersen 
Karin Bonde Rasmussen 
Henrik Reiche 
Peter M. Svendsen 
Vibeke Bjerre Sørensen 
Marianne Hegelund Thomsen 
Marianne Weile 
Christian Winge

2Q
Helle Steenbuch Axelsen 
Gitte Buchwald
Thomas Bo Christiansen 
Birgitte Dennild 
Anne-Marie Hansen 
Susanne Holbæk
Lene Holst
Peter Holdgaard Jørgensen 
Kirsten Larsen
Lone Larsen 
Lone Løvstad 
Gitte Petersen 
Jette Balzer Petersen 
Niels Chr. Pilgaard 
Lisbeth Busk Sørensen 
Naia Henriette Thulstrup

2 R
Allan Ettrup 
Lise Staun Frandsen 
Pia Bente Frandsen 
Jette Damsgaard Hansen 
Lilian Kragh Jensen 
Betina Kjellerup 
Susse Marie Kjær 
Kirsten Ørum Larsen 
Birgitte Due Mikkelsen 
Susan K. Munk-Hansen 
Gritt Nørgaard Pedersen 
Morten Rud Pedersen 
Helle B. Rasmussen 
Hanne Klok Sørensen 
Claus Wichmann
Joan Woetmann Mikkelsen
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Elevfortegnelse, 1983-1984
3.a
Alnor, Søren
Christensen, Eva Gam 
Christensen, Jesper Rosleff 
Christensen, Tina Vang 
Christiansen, Per Bo 
Gerdt-Larsen, Ea Gram 
Grumsen, Bettina 
Hansen, Charlotte 
Holm, Niels Christian Strand 
Kesmodel, Ulrik 
Knudsen, Ea 
Kofoed, Birthe Lykke 
Kristensen, Charlotte 
Lund, Elisabeth 
Mikkelsen, Kirsten 
Møller, Pia Kramer 
Nielsen, Liselotte Hornshøj 
Pedersen, Lene 
Pedersen, Ole 
Pedersen, Pernille 
Raarup, Gitte 
Skriver, Jakob Worm 
Snorgård, Susan 
Svantemann, Birgitte 
Sørensen, Helle
Sørensen, Marianne Gammelvind 
Aabenhus, Anne Marie

3.b
Bendix, Nina
Carlsen, Ellen Weber 
Christensen, Pia Monrad 
Christensen, Tina Juul 
Hansen, Birgitte Krøis 
Handevitt-Haar, Henriette 
Jakobsen, Gitte Brachstedt 
Jensen, Lene Høj 
Jespersen, Morten 
Kjær, Vibeke
Kristensen, Tine Hylleberg 
Lindhardt, Eva Mila 
Madsen, Bente
Pedersen, Annemette Kanstrup 
Pedersen, Helle Vibeke 
Pedersen, Helle Bjerre 
Pedersen, Jette Bjarno 
Preisler, Lotte
Schou, Louise
Schwencke, Christina Philipstadt

Sørensen, Kirsten 
Tholstrup, Hanne 
Thomsen, Lene

3.C
Albrechtsen, Charlotte 
Andersen, Annette Hedegaard 
Barslev, Jens Thobo 
Christensen, Anne Egense 
Christensen, Mikael 
Danielsen, Dan 
Fleischer, Mette Grove 
Gram, Helene Sidenius 
Hammerich, Louise 
Hansen, Niels-Erik 
Henriksen, Kirsten Helene 
Herold, Rikke 
Jensen, Birgitte Møller 
Jensen, Lisbeth Hviid 
Majgaard, Peter Michael 
Nielsen, Søren Frost 
Pedersen, Signe Hoffmann 
Petersen, Charlotte Huber 
Plougmann, Lene Birgit 
Poulsen, Malene 
Raskin, Adina 
Staahlnacke, Hanne 
Staal, Jonna 
Sørensen, Henrik 
Maul, Elisabeth

3.x
Andersen, Lotte Asmin 
Blegvad, Jens Leth 
Brix, Henrik Jensen 
Bøcher, Peder Klith 
Dombernowsky, Katja 
Hennings, Hother 
Jepsen, Vivi 
Kaae, Henrik Kæraa 
Knudsen, Kim Milton 
Lauritsen, Lotte Abildtrup 
Laursen, Peter 
Lerche, Hanne 
Madsen, Anders Lie 
Mengel, Steen
Mortensen, Kim Hedegaard 
Nielsen, Dorte Ballisager 
Pedersen, Stig Damgaard 
Petersen, Lene Häuser

Rasmussen, Lene Birgitte 
Søgaard, Anne-Marie 
Sørensen, Anette 
Sørensen, Bjørn 
Sørensen, Bo Bæk 
Thomsen, Peter

3y
Andersen, Christian Hørslev 
Andersen, Jens
Andersen, Susanne Dam Veng 
Ehrenreich, Peter Hass 
Hansen, Dorthe 
Hansen, Lisbeth Dalgaard 
Hansen, Lone Kühnau 
Hougaard, Morten Bonde 
Jensen, Steen Kirkegaard 
Johnsen, Jan Dreschler 
Kjeldmand, Henrik 
Kjeldsen, Mette 
Kongstad, Palle Conradsen 
Levinsen, Charlotte 
Lynnerup, Ulrik Rønnow 
Madsen, Finn Kronborg 
Mølholm, Ditte Ester 
Olsen, Eva Henriette Norling 
Riebs, Michael 
Riis-Hansen, Torben 
Steffensen, Rikke Helene 
Sørensen, Ib Dennis 
Sørensen, Jan Spange 
Torris, Lisa

3.Z
Albertsen, Finn Nyholm 
Andersen, Christine 
Andersen, Helle Vibeke 
Boe, Anne Lene 
Bomholt, Bente 
Brorson-Hansen, Søren 
Bøgh, Susanne 
Døpping, Jakob Peter 
Egholm, Michael 
Ellegaard, Charlotte 
Eriksen, Per 
Frederiksen, Marco 
Frigaard, Lars 
llfeldt, Pernille 
Jakobsen, Jacob 
Jensen, Susanne Holm
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Jessen, Jes Lyngsø 
Kristensen, Nanna Svoldgaard 
Larsen, Annemarie Langkilde 
Madsen, Helle Flodgaard 
Mogensen, Birthe 
Olsen, Sven Ladefoged 
Rasmussen, Merete Lykke 
Rasmussen, Pia 
Wilcken, Astrid

3.U
Amdisen, Anja
Andersen, Dorit Isager 
Andersen, Henrik Byrgiel 
Bak, Karsten
Bundgaard, Susanne 
Christensen, Ole Bent 
Clausen, Peter Würtz 
Demeny, John 
Hansen, Mette Fürsterling 
Holm, Kirsten Strand 
Hornum, Henrik 
Jacobsen, Kaare 
Lund, Gert Møller 
Madsen, Elisabeth Sloth 
Martiny, Peter 
Marxen, Dorte 
Oehlenschlæger, Lone 
Pedersen, Hans Schmidt 
Petersen, Bettina Normann 
Pjengaard, Mette 
Svart, Brian 
Sørensen, Sten Bæk 
Thomsen, Casper Juul 
Voldby, Flemming

3.w
Andersen, Stig Møller 
Bentsen, Henrik 
Braupr, Charlotte 
Christensen, Berit Møller 
Gieselmann, Palle 
Hansen, Ole Kold 
Hansen, Peter 
Janting, Jakob 
Lund, Birgitte 
Mikkelsen, Helle Bendix 
Mortensen, Henrik 
Møller, Hanne Hoffmann 
Møller, Pia Inger 
Nielsen, Annette Friis 
Nielsen, Henrik Kjær 
Nørholm, Allan Viggo Tornøe 

Nørkjær, Gitte 
Pedersen, Poul Erik Spange 
Petersen, Helene Bryld 
Rich, Anders 
Sandum, Ole 
Schousen, Morten 
Simonsen, Anne-Marie 
Skovsgaard, Marianne

2.a
Absalonsen, Karin 
Adamsen, Søren 
Averhoff, Michael 
Brögger, Lene 
Christensen, Gitte Quist 
Gotfredsen, Katja 
Iversen, Anette 
Jensen, Helle Kjøller 
Jensen, Tina Vinding 
Kjellerup, Bine 
Malm, Flemming Riis 
Markdal, Gitte 
Markdal, Mette 
Mikkelsen, Anne 
Nielsen, Mette Duedal 
Nielsen, Susanne Kirkelund 
Nielsen, Tina Karina 
Nitschke, Birgitte Dahl 
Pedersen, Sofie Rud 
Steffensen, Lene Berg 
Sædam, Hanne 
Sørensen, Anne Mette 
Zierau, Annette Judith 
Kierulff, Rikke Karina 
Svendberg, Jesper 
Pedersen, Jesper Steen

2,b
Baumgarten, Michael 
Bilgrav, Mette 
Degn, Gitte 
Degn, Helle 
Ejby, Christina 
Halling, Dorthe Louise 
Henrichsen, Annette 
Henriksen, Thomas Wejrup Bernt 
Høgdal, Laila 
Jensen, Dorte Kammer 
Jäger, Ellen Elisabeth 
Jørgensen, Karen Inge 
Lindstrøm, Søren 
Majgaard, Niels Christian 
Mouridsen, Niels Torbøl

Munk, Margrethe 
Nedergaard, Karin 
Olesen, Lene Møller 
Oissen, Gitte 
Pedersen, Kate Nymann 
Pedersen, Susanne Thorup 
Petersen, Anne-Mette Bendix 
Thodberg, Karen 
Thorsen, Helene Mondrup 
Nielsen, Lone Nørgaard

2.C
Andersen, Pia Møller 
Avnsbøl, Birgitte Amdi 
Beck, Pia Malene 
Borberg, Vibeke 
Bruun, Marianne Haupt 
Christensen, Charlotte 
Gregersen, René 
Hentze, Joan 
Hviid, Edith Merethe 
Høegh, Lone Pank 
Jacobsen, Peter Viggo 
Juul, Charlotte Marx 
Jørgensen, Charlotte Møller 
Kloppenborg-Skrumsager, Kirsten 
Kunøe, Ulla
Lyngsbo, Lars 
Nielsen, Inger Barslund 
Nielsen, Mariko 
Ovesen, Lotte Abild 
Petersen, Bettina 
Rasmussen, Anette 
Simonsen, Lone 
Sørensen, Bente Markvart 
Uttrup, Anne Kristina 
Vølcker, Heidi 
Werner, Charlotte 
Wraae, Thomas

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

2-y
Albertsen, Ivar
Andersen, Claus Hovge 
Bove-Nielsen, Henrik 
Carvalho, Ivens de Frank Bagge 
Christensen, Torben Faber 
Hansen, Hanne Ditlev 
Hansen, Monica 
Holmgren, Mette 
Jasper, Mette 
Jørgensen, Thomas 
Kjærulff, Anders 
Lange-Kornbak, Dan 
Lauritzen, Birgitte Borg 
Leth-Jørgensen, Jens 
Marcker, Betina
Nielsen, Karsten Løvschall 
Nielsen, Michael
Ottosen, Lise-Lotte Fangel 
Pedersen, Martin Broch 
Rasmussen, Morten Kolind 
Rolling, Helene
Stræde, Steffen
Sørensen, Morten Ringgaard 
Warncke, Jørgen Kruse 
Trebbien, Henrik Christian

2.Z
Addington, Steffen 
Andersen, Anna Maria 
Bruun-Larsen, Morten 
Christensen, Ole 
Frigaard, Anders 
Geday, Mikael Andreas Holm 
Hadberg, Henrik 
Hansen, Peter Ruegaard

Havsteen, Camilla 
Hüche, Marianne 
Jensen, Bent Sander 
Jensen, Inge Fisker 
Jensen, Jens Indahl 
Jørgensen, Anders Balslev 
Kierstein, Tomas 
Kleberg, Eva 
Kops, Flemming 
Lose, Jari 
Madsen, Jeannette 
Nielsen, Trine Rath 
Olsen, Jan Gunnar 
Rasmussen, Torben 
Riis, Jens Østergaard 
Svendsen, Ole Juul 
Troelsen, Thomas 
Vestergaard, Henrik 
Vestergaard, Jens Erik

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

l.a
Andersen, Malene 
Andresen, Helle Bredenberg 
Bellinger, Camilla 
Bering, Kenneth

Bitch, Lisbeth
Byg, Berit
Bøcher, Kasper Pretzmann Klith 
Christensen, Linda Fallentin 
Christensen, Jeanette
Elgaard, Hanne Borlund
Fisker, Jan
Hansen, Pia Fuhr
Henriksen, Ulla Arent
Jensen, Ann-Merete
Jensen, Mette
Johannesen, Kent Hviid
Kragh, Gina
Madsen, Brigitte Kok
Nielsen, Bettina Pind
Nielsen, Marianne Frost
Nielsen, Rikke Elisabeth Møller 
Pedersen, Susanne Pasgaard 
Schmidt, Mette
Sørensen, Bodil Svanholm 
Sørensen, Tina Staach 
Thormann, Troels Sebastian 
Wehner, Trine
Höy, Trine Maria

l.b
Adamsen, Jette
Axelsen, Camilla
Bruun, Kenneth Fristrup 
Christensen, Christian Rosleff 
Dodd, Tilde
Gammelgaard, Marie Louise 
Ellerbæk, Søren
Jespersen, Bettina
Jørgensen, Hanne-Birgitte 
Kjeldsen, Ulla
Larsen, Annemette Grundfør
Larsen, Bjarne
Møller, Kristine Karstoft 
Nielsen, Charlotte Rode 
Nielsen, Dorte Cock
Nielsen, Peter Jakob Kargaard 
Rasmussen, Lone
Rønde, Ann
Skytt, Marianne
Stampe-Degn, Henriette Regitze 
Stampe-Degn, Jeanette Helene 
Svendsen, Lone
Upton, Simone
Walter, Dorte
Wernberg, Christine
Aagaard, Anette
Larsen, Kamma Munch
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l.c
Andersen, Inge Thormann 
Axelsen, Anette Bang 
Cawasjee, Mala Rani 
Gianelli, Anne Lotte
Hansen, Jani
Ibsen, Linda Anette 
Jensen, Erik Kirkegaard 
Klingsten, Mette 
Kofod, Henrik Blom 
Kramhøft, Alice 
Krogh, Lizzie
Linton, Susanne Irene Maria 
Mogensen, Mette Fuglsig 
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 
Søgaard, Ulrich 
Thau-Jensen, Cato
Vivelsted, Mette

1 .x
Agerbirk, Niels 
Becker-Christensen, Jørgen 
Bendtsen, Pernille 
Berg, Marianne
Bisgaard, Bjørn Hytte 
Breum, Casper 
Christensen, Martin 
Damsgaard-Madsen, Morten 
Gottlieb, Nis Henrik
Holst, Anita
Hvidberg-Hansen, Poul 
Iversen, Jimmy 
Jack, Michael
Jensen, Merete Kolding 
Jensen, Mette Sjørup 
Jeppesen, Dorte 
Just, Niels Christian 
Kjær, Hanne 
Krølner, Lars Paul 
KÜI, Lars
Nielsen, Jesper Overgaard 
Rasmussen, Annette Fosgerau 
Rohde, John
Seeberg, Morten Jentzsch

Torp, Jess Kenneth 
Vinkle, Carsten Piil 
Windeløv, Martin

ly
Andersen, Claus Dalbøge 
Brandt, Kristian 
Bundgaard, Karsten 
Christensen, Henrik Bjergegaard 
Dutschke, Hosea-Che 
Jensen, Henrik Abild 
Jensen, Lars Birkmose 
Jepsen, Iben Beyer 
Johansen, Mogens Tybjerg 
Jørgensen, Lars Viborg 
Krogh-Andersen, Tinna 
Lindberg, Niels-Ole 
Mortensen, Lise Marie Herløw 
Møller, Gitte Holmen 
Møller, Lars Bechmann 
Møller, Sten 
Nielsen, Erik Gade 
Nielsen, Michael Odgaard 
Olsen, Flemming 
Petersen, Birgit Jensen 
Priess, Nina
Rousing, Hanne Birkerod 
Sørensen, Henrik 
Therkildsen, Torben 
Tinggaard, Niels Martin 
Vester, Brith 
Davids, Christian

l.z
Bertram, Henriette 
Brodersen, Jesper 
Bærentzen, Lars 
Cederstrøm, Niels 
Hansen, Søren Kold 
Havshøj, Anders 
Jensen, Henrik Pigsborg 
Jensen, Jesper A. 
Jensen, Judith Green 
Kjeldsen, Jan Schougård 
Kornerup, Jesper 
Lindgaard, Helle Bodilsen 
Møller, Annie
Maarbjerg, Anders Wang 
Nielsen, Jesper Piøger 
Nielsen, Jesper Thuge 
Nyborg, Susanne 
Ovesen, Janne Abild 
Pedersen, Dennis

Pedersen, Rikke Broch 
Primdahl, Søren 
Schmidt, Anne
Schriver, OLe 
Steensgaard, Christian 
Sveje, Kirstine Mette 
Valsgaard, Peter
Vitt, Dorte
Ostergaard, Bjørn

l.u
Bonde, Jens Strunge 
Clausen, Michael 
Ebbesen, Ebbe Nils 
Gram, Dorte Elkjær 
Hansen, Christian Milert 
Hansen, Trine Cnota 
Hoimstoel, Tina 
Hornum, Torben 
Hyldahl, Tommy 
Jakobsen, Frank 
Jakobsen, Peter Lysdahl 
Jensen, Connie Skøtt 
Jørgensen, Bettina
Knudsen, Knud Mikael Nyvang 
Little, Karen Marie
Niekrenz, Johnny 
Nielsen, Lise Appel 
Olsen, Majbritt Lykke Kinscher 
Pedersen, Line Eske 
Rasmussen, Tina Vester 
Sjøstrøm, Martin 
Stounberg, Charlotte
Søgaard, Lars
Sørensen, Henrik Alrøe 
Weichert, Annette Fuglsang 
Zederkof, Helle

HF
2 P
Bøjstrup, Lone 
Christensen, Lilli 
Christensen, René 
Dalsgaard, Mads H. 
Dybkjær, Helle 
Frederiksen, Charlotte 
Hedegaard, Anita 
Jensen, Lone 
Kristensen, Conni 
Lyngby, Pia 
Mikkelsen, Birgit
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Meier, Heidi 
Nielsen, Brit 
Nissen, Lone 
Pedersen, Bente G. 
Rasmussen, Krista Berg 
Thomsen, Dorthe T. 
Tykesson, Lena 
Wagner, Nils

2Q
Bach, Karen S. 
Deigaard, Eva B. 
Hedegaard, Ellen 
Henriksen, Dorthe 
Hølmkjær, Birgitte 
Jensen, Lene 
Kamronn, Ingelise 
Laugesen, Morten 
Mahnecke, Mai 
Nielsen, Claus T. 
Nielsen, Jette 
Pedersen, Birgitte 
Pedersen, Poul 
Ravnå, Ann Mette 
Sauer, Birgitte 
Sommerlund, Hans 
Svendsen, Sine 
Sørensen, Lene 
Tjerrild, Karin 
Valbæk, Lotte

2 R
Christiansen, Ivan 
Davidian, Henrik 
Fischer, Helle 
Grøn, Bente K. 
Hansen, Johnny 
Jørgensen, Mette 
Kempel, Susanne 
Kronborg, Lisbeth 
Mikkelsen, Hanne 
Mørch, Hanne

Nielsen, Kirsten 
Pedersen, Anette Lassen 
Pedersen, Birgitte Bo 
Ramsgaard, Steffen 
Sørensen, Lars 
Tams, Marianne 
Ulsfort, Poul Martin 
Vørs, Diana 
Østergaard, Charlotte

1 P
Christensen, Frank 
Dahl, Ulla 
Fly, Birgit 
Frederiksen, Birthe 
Grumsen, Tina 
Hansen, Ulla 
Holm-Larsen, Bettina 
Jacobsen, Lene 
Jensen, Anette 
Jensen, Anna 
Jensen, Henriette 
Jensen, Peter Bach 
Jørgensen, Kim 
Kragh, Charlotte 
Larsen, Maja 
Larsen, Merete 
Lørup, Maj-Britt 
Meyer, Bettina 
Pedersen, Henrik 
Pedersen, Lars 
Rasmussen, Inge-Lise 
Simonsen, Dorte 
Simonsen, Jesper 
Therkildsen, Brigitte

1Q
Andersen, Poul Martin 
Bøjesen, Susanne 
Christensen, Gitte 
Christiansen, Pernille 
Clavrevl, Francois

Falberg, Charlotte 
Hansen, Birgit 
Hansen, Ulla 
Henriksen, Mona 
Jørgensen, Bente 
Jørgensen, Laila 
Kirkholt, Ole 
Kristensen, Ellen 
Lamm, Trine 
Laursen, Tom 
Magnussen, Lotte 
Mortensen, Jesper 
Olsen, Ditte 
Petersen, Henriette 
Poulsen, Steen B. 
Schmidt, Anette 
Steen, Brian 
Sørensen, Anette 
Sørensen, Ulrik 
Taabbel, Christina 
Uttenreitter, Flemming

1 R
Angel, Margrethe 
Blenstrup, Niels 
Christensen, Janni 
Christensen, Tine 
Daa, Anne 
Friis, Marianne 
Hagen, Birger 
Hansen, Kim 
Hansen, Jan 
Jensen, Bettina 
Jensen, Mogens 
Jensen, Rita Lykke 
Kardel, Helle 
Mikkelsen, Ketty 
Nielsen, Elsebeth 
Nielsen, Tina 
Pedersen, Kjeld 
Sørensen, Ulla 
Roved, Helen

Lærerkandidater
Efterår 1983
Birthe Nielsen, (engelsk/spansk)
Kirsten Holm Nielsen, (latin/græsk/old)
Karsten Ramsgaard Thomsen, (musik/engelsk)

Forår 1984
Jørn Valentin Christensen, (historie/formning)
Bodil Hansen, (engelsk/tysk)
Susanne Kornvig, (kemi/fysik)
Jens Jørgen Nielsen, (biologi) 
Maja Vendelboe, (musik/dansk)
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Århus Katedralskoles kor
Enhver, der er interesseret i at synge i kor, kan deltage, og det stilles 
ikke særlige betingelser for at deltage i retning af optagelsesprøve, 
tidligere deltagelse i korsang, særlig flot stemme el. lign.

Der er korprøve én gang om ugen i 7.-8. time.
Det altoverskyggende projekt, som koret deltog i i det forløbne 

skoleår, var et samarbejde med Randers Byorkester. Sammen med 
gymnasiekor fra Grenå, Viborg og Skive opførte vi Mozarts »Re
quiem« ved tre koncerter i marts 1984 i Viborg domkirke, på Skive 
Gymnasium og i Set. Peders kirke i Randers. Koncerterne blev dirige
ret af orkestrets faste dirigent Jesper Grove Jørgensen.

På grund af denne opgaves omfang blev der ikke tid til at lave så 
meget andet, men koret var dog med til at indlede en koncert med Erik 
Grip i skolens festsal på Grundtvigs 200 års fødselsdag d. 8. september 
1983.

Endvidere medvirkede koret som det plejer ved skolens juleafslut
ning i domkirken.

AKI
Aarhus Katedralskoles Idrætsforening blev stiftet i 1929 på lektor Ger
hard Müllers initiativ. Den udviklede sig med årene og var bl.a. pioner 
ved indførelsen af håndbold og senere basketball vest for Storebælt. 
AKI deltog i disse idrætsgrene i almindelige turneringer i en årrække.

En meget stor del af skolens elever er medlem af AKI, der hvert år 
arrangerer turneringer i volleyball, basketball og indefodbold. Ud over 
disse interne turneringer er der tilbud i atletik, udendørs fodbold, 
håndbold, svømning, rytmisk gymnastik og drama. Disse tilbud er 
meget vigtige, idet skolens fysiske rammer ikke åbner mulighed for alle 
disse aktiviteter i den daglige undervisning. Træningen i en del af disse 
idrætsgrene danner grundlaget for udtagelsen til skoleholdene, som 
deltager i de landsdækkende gymnasieturneringer. Her har Aarhus 
Katedralskole i de seneste 8 år vundet adskillige nationale og interna
tionale mesterskaber. Således DM i volleyball 1984.

Fodbold- og volleyball-holdene deltager desuden i årlige venskabs
kampe med Randers Statsskole, Aalborg Katedralskole og det danske 
gymnasium i Flensborg - Duborg-skolen.
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Årets store clou er farveturneringen i håndbold, hvor alle interesse
rede edb-programmeres og fordeles på hold. Turneringen har været 
afholdt hvert år siden 1942, og den 43 år gamle pokal, der spilles om, 
kan beses på rektors kontor.

U-landsgruppen
U-gruppen er en forening af elever og lærere, som er oprettet for at 
formidle oplysning om u-landsproblemer og internationalt hjælpear
bejde, og for gennem nedenfor omtalte virksomhed at bidrage til at 
løse humanitære hjælpeopgaver. Vi holder 1-2 møder om måneden 
med orientering, fordeling af hverv, og hyggeligt samvær. Der er altid 
plads til flere i gruppen; henvendelse til Bettina Marcher, 3y.

OD
Der er en god, lang tradition for, at Aarhus Katedralskole har blik for 
verden udenfor og giver et nap med for at hjælpe mennesker i nød.

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

Trods de koldere tider har O.D. givet pæne resultater; i 1981 kunne 
vi således sende kr. 9.000,- til hvert støtteprojekt: et spedalskhedscen
ter og en højskole for piger i Indien. Beretninger herfra viser, hvorle
des disse beløb er anvendt til stor gavn for de enkelte med stor spred
ningsvirkning til følge.

I 1984 gennemførtes OD til støtte for ofre for tørkekatastrofen i 
Afrika; resultat: ca. 6.000 kr. til en vandpumpe i en landsby. Der er 
planer om en nordisk OD i 1985.
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U-skat
For at demonstrere, at u-landshjælp er noget varigt og ikke kan klares 
ved et enkelt pengegivende arrangement om året, har U-gruppen i de 
senere år med godt resultat opfordret elever og lærere til at give et fast 
månedligt bidrag til et støtteformål, som fastlægges hvert år. I hver 
klasse påtager en indsamler sig at modtage pengene, der så samlet 
indbetales månedligt til formålet. Det har drejet sig om børnehjælp 
gennem Unicef og Folkekirkens Nødhjælp, støtte til værksteds- og 
handicapskoler og til Mother Teresas arbejde for Calcuttas slumbe
boere.

I det forløbne skoleår er støtten - ialt ca. 14.000 kr. - gået dels til 
IMCC (medicin- og uddannelseshjælp til frihedsbevægelser i Eritrea) 
dels til Lowarengak sundhedscenter i Turkana, Nordkenya. Næste år 
påtænker vi at støtte skolebyggeri i masaiområdet i Tanzania.

Julebazar
Julebazaren er den ældste form for organiseret hjælp til trængende, som 
vi har ved skolen. Og det er samtidig den sjoveste, og den der engage
rer flest. Formålet med den er at indtjene det beløb, der skal til, for at 
vores 10 gudbørn kan være i deres S.O.S børneby. For tiden koster det 
9.000 kr. årligt.

Hver klasse laver sit arrangement, og her udvises der megen fantasi, 
så udbuddet af underholdning, varer og servering er meget varieret. 
Derfor kommer der altid mange pårørende, venner og tidligere elever. 
I store træk former dagens program sig sådan:

Om formiddagen er der underholdning i 2. og 3. time (skolen må 
deles i to grupper). Der er salg af æbleskiver, pølser og kager, og i 
spise-frikvarteret er der tips-fodboldkamp mellem lærere og elever. 
Skolen slutter kl. 13, hvorefter klasserne træffer deres forberedelser til 
bazarens åbning kl. 14. Om aftenen er der et velbesøgt bazarbal.

I dette år nåede bazarindtægten rekordhøjden 27.000 kr., hvilket 
dels sikrer fremtiden for vore gudbørn, dels gør ekstra ydelser mulige.

Da Holberg kunne vente sig
Næppe var den euforiske Grundvig-rus fordampet, førend en ny meld
te sin ankomst: 300 året for Ludvig Holbergs fødsel. Selv om han ikke - 
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som Grundtvig - var tidligere elev på skolen, fandt flere liberalt indstil
lede lærere dog på at højtideligholde Ludvigs fødselsdag. Men Ludvig 
skulle ikke være for fastholdere - som Nikolai blev det i hæfteform - 
han skulle manes frem én gang for alle og efterlade sig et uudsletteligt 
minde. Det skete i forbindelse med dette års skolefest.

Mange adjunkter og enkelte lektorer havde til den anledning sat sig 
for at opføre Ludvigs »Barselstuen«. For at tækkes et moderne, kritisk 
reflekterende og dannet publikum fandt man det nødvendigt at beskæ
re komedien til næsten ukendelighed. Fikspunktet skulle nu være det 
kvindeliges barselsparade, fuld af spexagtige, snurrige påfund og ver
bal slap-stick komik. Trods publikums undertiden tumultuariske audi
tive fastlandsspærringer blev jeg på ottende række i det kritiske parter
re grebet af disse amatørlæreres fremstillingskunst. Urokkelige sand
heder om og afsløringer af menneskets galskab udstødtes fra scenen og 
må have ramt den tænkende beskuer.

Efter de mange tæppefald kastede jeg mig renset ud i skolefestens 
øvrige excesser. »Barselstuen« levede sandelig op til kravet om ’prod
esse et delectare1, og sikke nogle smukke dragter de havde lejet til den 
forestilling.

En renset studiosus.
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Svend Heuer
1916-1983

Lektor ved Aarhus Katedralskole, Svend Heuer, døde den 2. novem
ber, 67 år gammel.

Gymnasieskolen har i ham mistet en indflydelsesrig personlighed, en 
levende og inspirerende underviser, en god kollega.

Tidligt førte hans vågne interesse for skolens og især gymnasiets 
problemer ham ind i fagligt og organisationsmæssigt arbejde. Han var i 
en årrække med i Fransklærerforeningens ledelse, og en tid sad han 
også i bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Det var dog mere omfattende problemer, der havde hans egentlige 
interesse: de humanistiske fags placering i en moderne europæisk dan
nelsessammenhæng. Med humanistens solide baggrund var han åben 
og søgende i sin tids kaotiske muligheder, en egenskab, som blev sat på 
en afgørende prøve i 60’ernes og 70’ernes omformulering af målsætnin
gen for faget dansk, og han gjorde som ministeriets fagkonsulent et 
betydningsfuldt arbejde for at sikre den moderne litteratur en stærk 
placering uden at prisgive den historiske dimension og kravet om 
kunstnerisk kvalitet. Han så godt, at en gammel elitepræget skoleform 
trængte til en væsentlig tilstandsændring, men gjorde, hvad han kunne 
for at hindre, at den i hans fag udviklede sig til konturløs kommunika
tionslære uden klarhed og stringens. Han følte en udpræget forpligtelse 
over for sit fag - en forpligtethed, som vist sled mere på både hans 
psyche og hans fysik, en han selv ville erkende.

Også på andre områder kom han til at præge gymnasieundervisnin
gen. Han var således en af pionererne for det fag, som senere udvikle
de sig til Formning og Kunstforståelse.

Kollegerne savnede ham allerede, da han trak sig tilbage til det alt 
for korte otium. Han havde evne til at overkomme det utrolige, men 
kunne alligevel koble fra og sprede fest og glæde omkring sig. Han var 
en god kammerat, en klog rådgiver, et varmt, følsomt og hensynsfuldt 
menneske.

Nu er han ikke mere. Kollegerne, de gamle elever og vennerne vil 
ikke glemme ham.

Anton Boesen, 
Finn Stein Larsen.
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Uddannelsen af de unge, i gymnasiet og 
andre steder, var et emne, som optog 
Svend Heuer i al hans tid som undervi
ser for denne aldersgruppe. Han håbe
de i sit otium at uddybe sin stillingtagen 
til spørgsmålet og særligt udtrykke sin 
holdning til de reformtanker, der rørte 
sig på gymnasieområdet.

Skønt allerede mærket af sin sygdom 
kunne han bidrage med en grundig og 
velskrevet overvejelse derom i skolens 
Grundtvigs-skrift, der udkom kort efter 
hans død. løvrigt må vi holde os til hans 
afskedsord ved translokationen i 1982: 

»Jeg vil ønskefor denne skole, og dermed for hele den danske gymnasie
skole, hvis liv jeg på flere punkter har fået lov at deltage i igennem 40 år, 
at den vil kunne stå igennem de nuværende barske tider uden at tage 
skade på sin sjæl og blive stækket i sin vækst.

Jeg vil ønske, at dagens forvirrede politikere ikke, ud fra en kortsynet 
lighedsdogmatik, vil skabe en amputeret højere skole, hvor den læsebe- 
gavede, og læselystne, nye generation snydes for de elementære udfor
dringer, som det giver at få lov at arbejde både i dybden og i bredden 
med et fagligt og menneskeligt krævende stof...

...At hele verden hænger sammen, er noget, man må opdage selv ... 
Jeg vil håbefor dem, der søger denne skole, at man aldrig vil berøve dem 
mulighederne for denne selvopdagelse og selvoplevelse.

Og så kan jeg samtidig ikke lade være med at understrege nødvendig
heden af en ny, og lige så værdifuld, mellemuddannelse for dem, som 
har en lidt anden holdning, som gerne vil bruge deres evner, udvikle 
deres evner, ikke alene med hovedet, men også med hænderne på et, skal 
vi sige, lidt mere beskedent, men mindst lige så nødvendigt plan. Det er 
ufatteligt, at man ikke i Grundtvigs fædreland kan løse denne opgave. 
Som det er i dag, er der for meget spild på alle fronter.

Og så vil jeg gerne sige til slut til jer allesammen, ikke mindst til jer 
oppe på etagerne, som jeg er ked af at sige Farvel til, men engang skal det 
jo være - det gælder diskere og flippere og alle andre mærkelige nye 
afarter af menneskeheden:

Gid I må blive positive mennesker i en mere positiv verden end den 
barske og kolde, der tager imod jer i dag.

Varmen, fornyelsen, skal komme fra jer. Villy Sørensen sagde forle-
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den i TV: Det positive i tilværelsen er udtryk for et overskud. Det 
overskud har I vist I har i det daglige, i jeres gode humør, jeres gå-på- 
mod. Vi andre, der mere eller mindre er præget af underskuddet på alle 
områder, vi ser frem til jer.

Og så siger jeg personligt tak, for hyggelige hverdage, godt samarbej
de, venlighed og tillid. Jeg håber, I vil blive ved med at råbe Hej Heuer! 
når I ser mig, og så iøvrigt, som årene går, lade være med at køre mig 
ned.

Tak til Aarhus Katedralskole, det gælder også i høj grad alle mine 
kolleger, tak for en menneskealders gode veje.«

Translokation 
og nyt skoleår

Translokationen finder sted fredag den 
22. juni 1984 kl. 10, i skolegården, hvis vejret 
tillader det. Ellers må vi bede vore gæster 
bære over med de mere trange pladsforhold 
i og omkring skolens festsal.
Forældre, gamle elever, jubilarer og andre 
venner af skolen er velkomne til at tage del 
i vor afslutningshøjtidelighed.
Det nye skoleår begynder mandag den 
13. august. Lærerne møder kl. 9, eleverne 
begynder året med morgensang i festsalen 
kl. 10.
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Medlemsblad for foreningen

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER
AARHUSIANERSAMFUNDET

Civilingeniør Hakon Wied, født 31. maj 1890, død 28. december 1983 
Mat. student Aarhus Katedralskole 1907, cand. polyt. 1914

Mindre end et år efter at være udnævnt til æresmedlem i »Aarhus 
Katedralskoles Venner« døde civilingeniør Hakon Wied 93 år gammel.

Efter at være blevet cand. polyt. uddannede han sig yderligere, indtil 
han 1925 grundlagde sin rådgivende ingeniørvirksomhed. Herigennem 
var han med i store byggeforetagender, bl. a. Universitetet, Rådhuset, 
Teknisk Skole, Statsbiblioteket, Danmarks Radio m.m.m. Desuden 
beklædte han mange vigtige bestyrelsesposter, men trods alt havde han 
overskud til at være medstifter af og kasserer i »Aarhus Katedralskoles 
Venner« i 26 år, 1949-1974, omhyggelig og dygtig og på sin stilfærdige 
facon både lun og vittig. Hakon Wied havde meget tilovers for sin 
gamle skole, og vi vil altid mindes dette fine menneske.
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ET ÅR ER GÅET -
mit første år som formand, og egentlig er det vist gået helt godt, det 
håber jeg da! Jeg takker bestyrelsen meget, fordi den har været så 
positiv og god, og bortset fra en enkelt gang er alle medlemmerne mødt 
frem til hvert møde.

Det har ellers hvilet tungt på mine skuldre at skulle efterfølge en så 
stor personlighed, et menneske med så stor viden, som vor tidligere 
formand gennem 30 år, læge Laurentius Holm, der jo altid har været så 
levende interesseret i alt og forstået at formulere tanker og ideer, og 
jeg vil gerne her officielt igen takke ham for de 30 år i formandsstolen 
og for alt, hvad han har betydet for foreningen. Jeg vil naturligvis gøre 
mit bedste, jeg kan ikke erstatte ham, men sammen med bestyrelsen vil 
vi alle gøre, hvad vi kan for at leve op til foreningens formålsparagraf.

Dette er til nu bl. a. resulteret i henvendelser og hilsener fra mange 
gamle elever, hvilket selvfølgelig glæder os meget, ikke mindst når 
nogle kommer fra »det store udland« som f. eks. et par stykker fra 
U.S.A., fra Syd-Afrika, fra Schweiz, England og andre steder på 
kloden, og der kommer jævnligt henvendelser fra gamle elever om 
praktisk hjælp, bl. a. har vi også i år kunnet hjælpe 50, 40, 25 og 10 års 
jubilarer. Et par slægtsforskere har fået dunkle punkter opklaret, og en 
meget aktiv forfatter fik også en håndsrækning.

Derudover er der naturligvis legaterne med såvel kontante beløb 
som boglegater samt rektors rådighedsbeløb, som anvendes til at mild
ne specielle forhold. I år har vi desuden støttet »Grundtvig-komiteen« 
ved udgivelsen af festskriftet.

»Arosia«, som vist har fundet sin blivende form og som nu på fjerde 
år er en del af Katedralskolens årsskrift, bidrager netop derved også til 
udgivelsen af dette, og som man vil se, er tidspunktet herfor igen i år 
rykket lidt frem, så det nu udkommer næsten som i gamle dage.

Til slut har jeg en bøn, nej to, til medlemmerne:

1. Er der da ikke nogen, der frivilligt vil skrive lidt til »Arosia«? noget 
aktuelt, gamle minder, spørgsmål, opfordringer, kritik (ros!!) eller 
andet. Det vil være meget velkomment.

2. Det vil det også, hvis flere ville vise sig til generalforsamlingerne, 
hvor der endnu aldrig har været trængsel. Vis interesse for den 
gamle skole og mød op. Fremover vil det være lettere at huske 
datoen, idet der ikke bliver så langt et varsel.

Ulla Hammerich.
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Meddelelser fra
Aarhus Katedralskoles Venner, 
Aarhusianersamfundet

AROSIA har nu vist sig levedygtig igen og er således foreningens 
ansigt udadtil, og det kan derved også holde forbindelsen vedlige 
mellem de mange medlemmer og tidligere elever - der jo er spredt over 
hele landet - og deres gamle skole. Så er det nok også lettere at vække 
lysten til på jubilæumsdagene at mødes med de gamle kammerater ved 
translokationen i skolegården, og foreningen hjælper jo gerne dermed. 
Mange årgange mødes og får altid en dejlig dag. Ovenstående er noget 
af det væsentlige i foreningens formålsparagraf.

Det skal også bemærkes, at alle altid er velkomne til et besøg på 
skolen, til juleafslutningen i Domkirken, translokationen, skolefesten, 
basarerne m. m., men også i »Mindebiblioteket« efter forudgående 
aftale.

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor man har 
drøftet bl. a. økonomi, ansøgninger om støtte, praktiske opgaver ved
rørende foreningens virke, Mindebibliotek o. m. a. Foreningen uddeler 
en række legater + 10 boglegater, og rektor får et rådighedsbeløb til 
trangssituationer. Midlerne hidrører i det væsentlige fra indgåede kon
tingenter og renteafkast af formuen, der består af obligationer. Man 
har i år bl. a. ydet tilskud til Grundtvig festskriftet samt et beløb til Em. 
Sejrs Mindefond. Desuden ydes en mindre støtte udover Arosias tryk
keudgifter til årsskriftet.

Der arbejdes på, med støtte af Rømerfondet, at få opsat en minde
plade for Nobelpristageren, professor dr. phil. August Krogh, student 
fra Aarhus Katedralskole 1873.

GENERALFORSAMLING
Som omtalt andetsteds afholdes generalforsamlingen for frem
tiden i efteråret. Næste generalforsamling afholdes derfor først 
efter sommerferien 1985. Dato meddeles i næste nr. af »Arosia«.
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Man har vedtaget af praktiske grunde at flytte generalforsamlingen 
til efteråret.

Den årlige generalforsamling fandt sted den 25. april 1984 på rektors 
kontor med dagsorden efter vedtægterne. Regnskabet er godt og viser 
trods prisstigninger en sum på kr. 1000,- mere end sidste år til overfør
sel. Kontingentet fastsattes uændret til kr. 25,- (+porto).

Lektor A. Boesen og stud, scient. Tom Christensen ønskede at ud
træde af bestyrelsen, i stedet valgtes fru Lotte Mougaard, fru Ebba 
Jensen og adjunkt Jens Behrend Christensen, de øvrige valg var gen
valg. Bestyrelsen er således nu fuldtallig, 8 medlemmer:

Ulla Hammerich, formand - bibliotekar
Helge Qvortrup, næstformand
Sven Hammerich, kasserer
Marie-Louise Harms, sekretær
Bodil Bøgesøe, sekretær
Lotte Mougaard
Ebba Jensen
Jens Behrend Christensen

Foreningen har i år ca. 850 medlemmer, og kassereren beder om 
indbetaling af kontingent nogenlunde hurtigt - med tydeligt afsender
navn og -adresse, samt at evt. udmeldelse sker skriftligt. Medlemmer 
med to års restance slettes af kartoteket.

M.-L.H.IU.H.

TRANSLOKATION 1984
afholdes 22. juni kl. 10 i skolegården
I tilfælde af dårligt vejr flyttes til festsalen



Translokation på Katedralskolen 1983. Foto: E. Lauritzen.



EN STOR TAK til de livsvarige medlemmer
for den meget positive modtagelse af vor opfordring sidste år, vi er 
overvældede over resultatet, og kun et eneste medlem fik en helt gal 
opfattelse af meningen. Der er enkelte, der uden kommentar indbetalte 
kr. 25, dem har vi overflyttet til årsmedlemmer, er dette galt, bedes det 
venligst meddelt foreningen. Da der muligvis er nogle af de resterende 
livsvarige medlemmer, der enten har glemt henvendelsen eller nu allige
vel gerne vil overgå til kontingent-betalende årsmedlem (kr. 25,- + por
to), tillader vi os igen i år at medsende et giro-kort.

Aarhus Katedralskoles Venner
Aarhusianersamfundet
Resultatopgørelse og status pr. 31. marts 1984

Resultatopgørelse fra 1. april 1983 - 31. marts 1984

Overførsel fra 1982/83 ............................................................................... 29.265,90
Kontingenter ................................................................................................ 19.207,85
Refunderet porto ........................................................................................ 1.161,70
Renter af obligationer, bank-og girokonti ................................................ 7.595,48
Kursgevinst ved køb af obligationer under pari ......................................... 325,00

(Obligationerne optages til pari kurs) 57.555,93

Legater ................................................................................ 2.620,00
Boggaver .............................................................................. 1.000,00
Skolens rådighedsbeløb ..................................................... 3.400,00
Fotografi og indramning ..................................................... 64,50
Biblioteket, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger........ 2.274,54 9.359,04

48.196,89
Sekretariatet:

Tilskud til årsberetning ................................................... 5.000,00
Tilskud til festskrift ......................................................... 2.000,00
Kontorartikler m. v............................................................ 3.985,73
Porto ..................................  2.668,00
Kartoteksarbejde ............................................................ 2.582,75
Repræsentation .............................................................. 1.170,16
Depotgebyr ...................................................................... 315,90 17.722,5<

Overførsel til 1984/85 ........................................................................... kr. 30.474,35
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Status pr. 31. marts 1984
Aktiver:

Obligationer, pålydende værdi:
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening: 

5% 11. serie 2018 ..................... 19.000,00
514% 12. serie 2024 ............................ 3.000,00

6% 14. serie, 1. afd. 2009 .............. 2.000,00
6Vz% 12. serie, 1. afd. 2024 .............. 4.000.00

7% 14. serie, 2. afd. 2014 .............. 12.800,00 40.800,00

Kreditforeningen Danmark:

10% 42. serie 1994 .............................. 900,00
10% 43. serie 2004 .............................. 4.000,00
12% 63. serie 2012 .............................. 4.000,00 17.900,00

Østifternes Kreditforening, 5% 16. serie 2. afd.............  4.000,00
Jyllands Kreditforening, 12% 35. serie 2018 ............... 10.000,00
Landhypotekforeningen for Danmark, 

14. afd. 2. serie 1994 .............................................. 3.800,00
Danske Statsobligationer 5% 1957/92 .......................... 100,00
Dansk Statslån 10% 1979/91 ......................................... 1.000,00
Dansk Statslån 10% 1979/89 ......................................... 12.000,00 89.600,00

Den Danske Provinsbank: 
Indlån nr. 224749 ......................................................... 1.625,75
Indlån nr. 259853 ............................................................ 9.225,47 10.851,22

Postgirokonto .............................................................................................. 2.706,58
Kr. 103.157,80

Passiver:
Skyldigt udlæg til S. Hammerich .............................................................. 418,45
Legatfonden ................................................................................................ 54.500,00
Aarhusianersamfundets legat ....................................................................... 3.600,00
Årgang 1910’s legat ..................................................................................... 2.050,00
Årgang 1920’s legat ..................................................................................... 4.465,00
Årgang 1940’s legat .................................................................................... 2.150,00
Bogfonden .................................................................................................... 5.500,00
Overførsel til 1984/85 .................................................................................. 30.474,35

Kr. 103.157,80

Aarhus, den 16. april 1984.

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

H. Gry, statsautoriseret revisor.
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Mindebiblioteket

Accession 1983-1984

Bang, Jørgen: På talefod med sproget. 1980.
Bang, Jørgen & Knud Kinzi: Kortfattet spansk grammatik. 1979.
Bjørnkjær, Kristen: De voksnes verden. Digte. 1979.
Bjørnkjær, Kristen: Hjem til Jul. Digte. 1974.
Bjørnkjær, Kristen: Havet, luften, bjerget, vejen. Digte. 1968.
Bjørnkjær, Kristen: Barn og barn imellem. Børns rim og sange. 1976.
Bjørnkjær, Kristen: Mændenes forbund. 1981.
Bjørnkjær, Kristen: Kærestesorg. Digte. 1982.
Bjørnkjær, Kristen m. fl.: Bybogen. 1978.
Bukh, Peder: Fra plov til pult og pilte. Roman om Morten Børup. 1980.
Bukh, Peder: Den Grundtvigske Reformation. (Fork. udg. af A. Nørgaard).
Bukh, Peder: Folket formede mig. Erindringer og meninger. 1977.
Bukh, Peder: Synet i Sorø. Historisk Roman. 1974.
Bukh, Peder: Guldagergaard. Tre søskendeskæbner. 1978.
Bukh, Peder: Drømmen i Ribe. Historisk Roman. 1958. (Gave).
Bukh, Peder: Teologernes Kristus - eller Menighedens. 1955. (Gave).
Bukh, Peder: Dansk Folkeliv. 1942 (Gave).
Eriksen, J. Sigfr.: På vej. Fortid nutid og fremtid i Ballerup. Måløv og Skov 

lunde Kommune. 1966. (Gave).
Eriksen, J. Sigfr. red.: Ballerup Kirke. 1978. (Gave).
Foss, Grethe: Anna Komnena. Øst og Vest under første korstog. 1981.
Foss, Grethe: Aarhus Domkirke. 1982. (Gave).
Foss, Otto: Sofokles: Antigone. Oversættelse. 1980. (Gave).
Foss, Otto: Sofokles: Kong Ødipus. Oversættelse. 1981. (Gave).
Foss, Otto: Platon: Staten. Oversættelse. 1983. (Gave).
Foss, Otto & Erik H. Madsen: Aristofanes: Lysistrate el. Kvindernes oprør 

Oversættelse. 1981. (Gave).
Frederiksen, Bodil: Sikken et dårligt vejr. 1981.
Frederiksen, Bodil: Hannes mor er BIBLIOTEKAR. 1981.
Frederiksen, Bodil: Inge Maries far er MUSIKER. 1981.
Frederiksen, Bodil: Jakobs far er LÆRER. 1981.
Frederiksen, Bodil: Martins far er RADIOFORHANDLER. 1980.
Frederiksen, Bodil: Lones mor er SUNDHEDSPLEJERSKE. 1980.
Frederiksen, Bodil: Charlottes mor er DAGPLEJEMOR. 1980.
Frederiksen, Bodil: Anjas far er PRESSEFOTOGRAF. 1981.
Frederiksen, Bodil: Vibekes mor er HT-BUSCHAUFFØR. 1981.
Frederiksen, Bodil: Hvad kan det bruges til? 1981.
Frit Danmark, 40. årgang. 1982. Bidrag af Birte Thornæs, Thorkild Bjømvi; 

m. fl. (Gave).
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Grundtvig-Festskrift. I anledning af hans 200-års dag, med bidrag fra hans 
skole. Red. F. Stein Larsen & E. Bernstorff. 1983. (Gave).

Grundtvig. Tekster og temaer. Udvalg v. K. E. Bugge. 1980.
Grundtvigs fødselsdagsgave til det danske folk. Udvalgt af Ejv. Larsen. Forord 

af Ebbe Kløvedal Reich. 1983.
Grundtvig, N.F.S.: Den signede Dag, 1826-1926. Tegninger af Joakim Skov- 

gaard. (Format 41 x 34). 1926.
Hansen, Olaf: Tværveje. Digte. 1904. (Gave).
Hansen, Olaf: Mindedigte til H. C. Andersen 1930. Manuskript. (Gave).
Kelstrup, Anders & Demetri Haracopos: Psykotisk Adfærd. 1975. (Gave).
Knudsen, Regnar: Aarhus Katedralskole. Særtryk. (Dedikation t.U.H.). 1941. 

(Gave).
Lind, Henrik (Pseud. Henning Lisager): En doktor kom og skrev. 1964. (Gave).
Lindstam, Ingemar: De levandes land jubilerar. Grundtvig 200 år. Særtryk 

1983. (Gave).
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger. 1976.
Møgelvang, Niels: Gennem åbne døre. Kirke og Evangelium. 1971.
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger. 1977.
Møgelvang, Niels: Min sidste Prædikestol. 1981.
Sejr, Emanuel: Statsbiblioteket. Forhistorie og tilblivelse. 1963. (Gave).
Sejr, Emanuel: Forlystelser. Musikliv. Særtryk. 1941. (Dedik. t.U.H.). (Gave).
Sturlesøn, Snorro: Norges Konge-Krønnike III. Fordansket v. Nik. Fred. Sev. 

Grundtvig. 1822.
Thornæs, Birte m.fl.: Denversagen, en principsag. 1979. (Gave).

I år er Esten glædeligvis ret stor, ca. 5 gange større end sidste år, da den jo var 
meget mager. Naturligvis er listen i år noget præget af Grundtvigs runde år og 
kan endog opvise et svensk bidrag. Læg mærke til at 21 af bøgerne er gaver, og 
de fleste er kommet uopfordret, det er herligt. Gid det vil fortsætte.

Grundtvig-festskriftet, der blev redigeret af en kreds af skolens lærere, som 
også havde fået ideen til det, nåede lige at udkomme inden udgangen af 1983, 
200-året for Grundtvigs fødsel. Ideen, at tidligere elever skriver om en meget 
gammel berømt elev, er ganske morsom, men selve festskriftets ydre og øvrige 
udførsel kunne jo nok, om der ellers havde været tid og penge til det, have 
været lidt festligere. En række mere eller mindre kendte tidligere elever skriver 
om, hvad Grundtvig har betydet for dem, men man får skam også meget at vide 
om en del af bidragydernes egen barndom og skolegang, bl. a. nationalbankdi
rektørens, og han stiller sig ovenikøbet solidarisk med Grundtvigs syn på skolen 
og tilværelsen der, hvorimod andre betoner, at i skoletilværelsen er alt heldigvis 
ikke ved det gamle, altså som på Grundtvigs tid.

Bidragydere er 15 tidligere elever i alle aldre, 2 af skolens lærere samt 2 
rektorer, og festskriftet kan stadig for kr. 45,- fås gennem Grundtvig-Udvalget, 
Aarhus Katedralskole, Skolegyde, 8000 Aarhus C.

Ulla Hammerich.
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Et mindedigt
Dette skal ikke være til minde om H. 
C. Andersen, selv om et par aviser 
markerer hans 179-års fødselsdag, og 
selvom nedenstående digt handler om 
ham, men skal derimod styrke mindet 
om vor gamle afholdte dansklærer i 
gymnasieårene, digteren lektor Olaf 
Hansen, som virkede ved skolen i 27 
år, 1906-1932. Alle, der har haft ham 
som lærer, mindes hans timer med 
glæde og taknemmelighed. Meddelelsen om hans død i en alder af kun 
62 år gjorde et dybt indtryk.

2. april 1930 afholdt skolen en mindefest i anledning af H. C. 
Andersens 125 års fødselsdag. Lektor Olaf Hansen talte og havde 
naturligvis selv skrevet et mindedigt, som blev fremsagt udenad af en 
elev fra II G, Elisabeth Svendsen (gift Sørensen). Hun havde forinden 
en gang ugentlig været til overhøring hos Olaf Hansen og har været så 
betaget af de 12 vers, hun skulle lære, og af hele situationen, at hun 
ikke husker andet om mindefesten, der iøvrigt bød på sang og eventyr- 
oplæsning af fru teaterdirektør Henning Jensen.

Digtet er først i år igen kommet for dagens lys og overladt til vort 
»Mindebibliotek«, hvilket vi bringer Elisabeth Sørensen en hjertelig 
tak for.

Det er således et af Olaf Hansens sidste digte og har aldrig været 
offentliggjort. Det havde jo været mere aktuelt, hvis det kunne være 
bragt frem i 1982, 50-året for Olaf Hansens død, men her kommer det 
altså lidt forsinket:

I
Susende farer et Smaafuglkor 
sin Døgnflugtvej mellem Sky og Jord, 
over løvtynd Skov, over regngraat Hus 
over store Have med Taagegus.

Men Natten mulmer, 
skønt Vingen spændes, 
og Hjærtet svulmer, 
naar Fyret tændes.
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De tror, de skimter et evigt Gry - 
de tror, de flyver mod Sangerry, 
og Faren bliver de ikke var, 
før Brystet knuses mod Rudens Giar.

For Morgenrøden 
paa Liyets Strande 
de finder Døden 
i Glemslens Vande.

II
Der gaar gennem Natten et Storfugltræk 
paa brede Vinger med lange Stræk.
Det lokkes ikke af Fyrets Blink - 
de Fugle styres af Stjærnens Vink.

Og Hjemlandsvangen 
med Blomstertuen 
kan høre Sangen 
fra Ætherbuen.

Men højest glider et Svanetog, 
hvis Toner klinger paa alle Sprog. 
Hver Fugl i Flokken er udenlandsk - 
kun een alene er vor, er dansk.

En Skal der knækked 
i Andereden - 
en Dag gik Trækket 
mod Evigheden.

III
For han var svanebaaren, 
den dumme Ælling-Han 
- Efternavn Andersen 
Fornavn Hans Christian! 
Født i den Foraarsmaaned, 
der skifter barsk og lind - 
Dagene blaaned og graaned 
over hans Liv og Sind.

Forfængelig og lille!
Ukuelig og stor!
Dreng i en Købstadgyde - 
kendt af den hele Jord!
Higende - og spottet!
Hædret - og gjort til Nar - 
med hver en Nerve blottet 
og hver en Fiber bar!
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Frejdig-glad på Bunden, 
skønt pirrelig og sær - 
men fyldt af Skaberglæde 
og Viden om sit Værd! 
Nedslaaet - gennemsyret 
af evig Energi - 
en rorløs Baad, men styret 
af Lykke og Geni.

Hjemløs - og Etatsraad 
med Kors i Baand og Snor! 
Klamrende sig til Troen 
stønned hans Tvivlens Ord! 
Og tit han tog for Kærne, 
hvad kun var skørned Skal - 
Men Lynet i hans Hjærne 
viste ham klart hans Kald.

Ikke bag Mures Blokke, 
men under det frie Hvælv 
hørte han klart dets Klokke 
kime over sig selv.
Da var han fra Købstadgyden 
fjærnet vel kun et Skridt - 
endskønt han efter Lyden 
var vandret milevidt.

Berømt - og tandværkplaget - 
en sammenkrøben Gnom! 
Forelsket vildt - og vraget! 
angst for et drømt Fantom - 
men dog med Sansen vaagen 
for lunerigt og trist
- og Aanden i Dampens Kogen 

og i den hvide Gnist.

Han saa, at Digtet ikke 
er eet med snildrig Kunst, 
thi Ordet faar kun Livskraft 
ved Verdensaandens Gunst. 
Det har ej Rum - saa Dirke 
til Dør og Laas er spildt - 
og altid er dets virke 
usynlig som Luftens Ilt.

For Aaen, Mindet, Hjemmet 
førte han med overalt. - 
Mangen en Smaafugl segned, 
og stundom en Storfugl faldt. 
Men Æventyrsvanen baner 
sig Vej med mægtige Sving, 
og gennem dens Toner maner 
de klare, evige Ting.
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4 generationer
i Aarhus Katedralskole

I løbet af 111 år, fra 1873-1984, har 4 generationer i lige linie fra samme 
familie været elever i Aarhus Katedralskole, og alle 4 har gjort sig lidt 
bemærket på den ene eller anden måde.

I august 1873 blev Louis Hammerich discipel i Aarhuus Cathedral- 
skoles III klasse. Hans Charakterbog opbevares i skolens »Mindebiblio
tek«, en beskeden lille bog, 11 x 17 cm, men med blade nok til 3 år og 
en mængde karakterer. Indeni ligger et afskåret lille stykke lyserødt 
klatpapir, godt brugt og med påskriften: »Tilhører Louis Hammerichs 
Karakterbog« (rettet fra Ch), man ødslede skam ikke med statens 
ejendom. I de formentlig vigtigste fag blev der givet karakterer hver 
uge, og 1 gang om måneden blev bogen sendt med hjem til underskrift 
af faderen. Allerede på første side findes en anmærkning: »Har siddet 
over, fordi han efter Aftale med Kammerater har undladt at aflevere 
dansk Stil«. Det var jo ikke så godt! Kort efter, i november, kommer 
så: »Anm. for Urolighed og for at komme for sent«, og i marts: »Anm. 
for at blive inde i Frikvarteret«. Den næste lød dog: »Opflyttet i 4 
Klasse«, og i 4 klasse slet ingen anmærkninger bortset fra en god i 
december: »Tildelt 10 Rd. af N. Nissens Legat. Halvdelen udbetalt«, 
så det var jo en god julegave. Karaktererne lå dog i begge klasser pænt 
og solidt, måske med undtagelse af Arithmetik og Geometri. Gymna
stik var nok heller ikke det bedste: g, gx, men gik dog i sidste halvdel 
af fjerde klasse op på en konstant mgx. Noget må være sket! I 3 klasse 
var han dog nr. 2 og blev nr. 1 i 4 klasse, som han forlod med »bestaaet 
højere Realafgangsexamen«. Louis Hammerich blev senere gift med 
en søster til en af sine klassekammerater, H. J. Lüsberg, med hvem han 
i de to år kappedes om første- (og anden-) pladsen. Ægteparret fik 10 
børn, hvoraf de 6 sønner og en datter var elever i Katedralskolen.

Den yngste, nr. 10, Sven, der førte generationslinien videre, startede 
i 1 ml. 1922. Han var vel, som skoledrenge er flest, mere eller mindre 
flittig blandet op med drengestreger. F. eks. havde han og en kamme
rat, og begge var ellers flinke til gymnastik, pjækket et par gange, så 
den dygtige, afholdte, men strenge gymnastiklærer A. Thorsø var 
derfor særlig vred og spurgte dem: »Skal rektor ordne dette, eller skal 
jeg?« Drengene svarede bævende: »Det skal De!« »Udmærket! Hen 
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med front mod ribberne, bøj ned og fat om en af dem!« Altså »stram
buks«! Thorsø hentede en af de tyndeste fleuretter, og derefter tre 
svirp til hver. Det gjorde meget ondt, og drengene kunne i den efterføl
gende tysktime hos frk. Engeli næsten ikke sidde. Hun spurgte flere 
gange hvorfor, og hvad der var i vejen og fik til sidst halet historien ud 
af dem, hvorpå den ellers så strenge dame med et lunt glimt i øjet 
sendte dem ud efter deres frakker, som de så kunne sidde på.

Desværre er unge Svens karakterbog forsvundet. Han måtte en gang 
fremvise den til sin far med følgende vidnesbyrd fra den dygtige mate
matiklærer, lektor O. A. Smith: »Det er muligt, at Sven Hammerich 
kan lære Matematik, men jeg kan ikke lære ham det!« Noget beklemt 
ventede drengen på reaktionen. Måske ihukommende egne kvaler i 
faget slog fader H. hånden i bordet: »Det er mindsandten hans fejl, det 
er jo det, han får sine penge for.« Til stor lettelse blev der så ikke mere 
ud af det. - (S. H. lærte matematik med ekstraundervisning).

Mit første bekendtskab med S. H. startede allerede i de første dage, 
efter at jeg var begyndt i 1 ml. 1924. Han og et par venner drillede mig 
grusomt på hjemvejen, jeg var jo rødhåret og havde et lidt specielt 
navn, så jeg kunne ikke fordrage ham. Dengang! Det ændrede sig efter 
12-13 år, og jeg blev impliceret i familens tredie generation.

Peter og Paul kom i 1 ml. 1951 og 1954, og de var vidt forskellige af 
temperament. P. H. den ældre, som det her drejer sig om, var meget 
pertentlig med alt, navnlig med tider, hvorimod P. H. den yngre tog 
tilværelsen med knusende ro, så når den ældre om morgenen skyndede 
på ham, lød svaret altid: »Tag det roligt, vi når det sagtens!« Det 
gjorde den yngre også, mens den ældre som regel stak af i forvejen, 
hvilket han en dag skulle fortryde. Peters klasse havde længe været el 
problem, den blev domineret af en to år ældre elev, og der foregik altid 
alt for meget. I 2 ml. havde alle fået brev med hjem, hvori rektor bl. a 
skrev, at der ville blive statueret et eksempel næste gang, der skete 
noget, ligegyldigt hvem og hvad det var. - En morgen kl. ca. 8.15 korr 
Peter tudbrølende styrtende hjem: Jeg er blevet smidt ud af skolen!« 
Han var kommet et kvarter for tidligt i skole. Hans klasseværelse var i 
stueetagen i hvide bygning, hjørnedøren var endnu låst, men et vindue 
stod åbent, og da det øsregnede, klatrede han ind ad vinduet. - Uhel
digvis var en af lærerne også tidligt på færde og greb »synderen«:. 
Rektors besked var: » Du kan forlade skolen og skal ikke komme 
igen!« Stor opstandelse, og en harmfuld fader indfandt sig til en diskus
sion. Rektor var nu dampet lidt af, eleverne havde jo fået en advarsel, 
men lad os nu se, der er jo kun et par dage til efterårsferien, og så kan 
vi jo tales ved. Et brev fra rektor i feriens begyndelse reddede ferien og
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resten af skoletiden for den uheldige elev. Han fik sit eksamensbevis på 
sin mors 25 års jubilæumsdag.

Mellemskolen blev afskaffet, så fjerde generations repræsentant, 
med sin oldefars navn i femininum, holdt først sit indtog i I G 1981 og 
bliver student her i sommer. Hun har, såvidt vides vistnok altid været 
»lovlydig« og kun gjort sig bemærket derved, at hun i II G modtog et 
italiensk studielegat med en dejlig rejse og studietid til følge. Frem
tiden vil så vise, om der dukker en 5. generation op, men han/hun vil jo 
formentlig ikke bære det samme navn.

Min egen entre i Katedralskolen skete, som skik dengang var, efter 
en svær optagelsesprøve både skriftlig og derefter mundtlig i alle fag, 
og den foregik på selve skolen, hvilket ikke gjorde nervøsiteten min
dre. Der gik så nogle uger i spænding, til der kom brev til alle om at 
møde i skolegården på nærmere fastsat tidspunkt. Da skolegården var 
fyldt med børn og forældre, læste rektor Vaupell navnene op på dem, 
der var fundet værdige til at indtræde i skolen, og et par hundrede 
uheldige gik grædende bort. En ret så barbarisk metode! Derefter 
belærte rektor os om, hvordan skolens regler var, og frk. Engeil, der jo 
havde den egentlige magt, stod ved hans side. Det blev særligt indskær
pet, at både piger og drenge, sommer og vinter, skulle have lange 
strømper på, og det var strengt forbudt at »rulle ned«. Sidenhen kunne 
man så efter skoletid i alle de omliggende porte og gadedøre se alle 
elever »rulle helt ned«. - Jeg nåede lige at have rektor Vaupell i dansk 
grammatik til og med oktober det første år, jeg syntes han var rar, han 
læste højt af »Ivanhoe« i timens sidste kvarter.

Ulla Hammerich (Blichfeldt).
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