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Telefontavle - adresser 1983

Ammitzbøll, Esben (mu/ty) 
Basten, Inga (ty/sp) 
Bech, Anna Grethe (da/fr) 
Bender, Johan (hi/old/fo/gy) 
Berdichevsky, Norman (geo) 
Bernstorff, Erik (ty/eng) 
Arnborg Andersen, Hanne (eng) 
Boesen, Anton G. (eng/fo)

Bollerup, Anders (da) 
Bollerup-Jensen, Dorthe (gy/eng)

Bøje, Poul S. (ma) 
Bøtcher, Lizzie (eng/fr) 
Bøtcher, Mogens (eng) 
Christensen, Jens Behrend (gy/hi) 
Christensen, Johnny (sf) 
Christensen, Johnny Odgård (fy/mat) 
Christensen, K. Haaning (geo) 
Christensen, Oskar (fy/mat) 
Christensen, Per Nybro (sf/hi) 
Edmonds, Philip (eng/fr) 
Forsberg, Flemming (fr/it) 
Frier, Arne (mat/fy) 
Gjørup, Ivar (la/gr/old) 
Gram, Kirsten (fr) 
Gregersen, Laurits Edw. (da/rel) 
Hansen, Annette (hi/sf/rel)

Hansen, Helga Møller (eng) 
Hansen, Jørn Ørum (da/ty) 
Hansen, Poul Lindhard (bio)

Harsaae, Ebba (ty) 
Jessen, Ellen H. (eng/gy) 
Johannesen, Erik (geo) 
Jorsal, Erik Finn (la/gr/old)

Kali, Susanne (da/hi) 
Kjær, Helle Kappel (da) 
Kläning, Edith (bio) 
Knuhtsen, Birgitte (eng/ty)

Kristensen, Irene (mat) 
Larsen, Finn Stein (da/old) 
Mogensen, Finn (bio)

Klemivej 20, 8355 Ny Solbjerg 92 74 35 
Sjællandsgade 127, 8000 Århus C 13 36 62 
Thunøgade 45, st., 8000 Århus C 19 16 78 
Pilevej 6 c, 8240 Risskov 17 62 72
Næsbyvej 29, 8270 Højbjerg 14 00 92 
Åby Bækgårdsvej 34, 8230 Åbyhøj 15 89 96 
Præstehaven 12, 8210 Århus V 15 33 02 
Sjelle GI. Skole,
Præstegårdsvej 5, 8464 Galten 95 44 03 
Østre Skovvej 2, 8240 Risskov 17 59 72 
Bofællesskabet Overdrevet.
Hus D-333, 8382 Hinnerup 98 83 82 
L. P. Bechsvej 35, 8240 Risskov 17 77 28 
Spiræavej 18, 8462 Harlev 94 20 24
Spiræavej 18, 8462 Harlev 94 20 24
Bispevej 37x, Stautrup, 8260 Viby J 28 44 70 
Svalevej 10, 8210 Hasle 15 90 93
Helgenæsgade 14, 1., 8000 Århus C
Lerbækvej 27, 8240 Risskov 17 33 40
Kalendervej 4, 8210 Århus V 15 31 27
Skovvangsvej 44g, 1. tv., Århus C 18 27 43 
Studstrupvej 13c, 8541 Skødstrup 99 13 93 
Rolfsgade 6, 8260 Viby J 11 30 13
Østbouievarden 15, 8000 Århus C 19 66 63 
Viborgvej 4, 8000 Århus C 12 95 27
Nygade 9, 8000 Århus C 19 87 28
Valmue vej 12, 8240 Risskov 17 64 01 
Møllevangsallé 45, st. tv.,
8210 Århus V 16 93 77
Rågevænget 1, 8270 Højbjerg 27 11 99
Castenschioldsvej 14, 8270 Højbjerg 27 31 29
Max Müllersgade 6, 1. tv., 
8000 Århus C 13 75 02
A. Naursvej 22, 8270 Højbjerg 27 16 76
Stadion Allé 51, 8000 Århus C 11 45 01
Solhøjvej 31, 8210 Århus V 15 58 86
Hjortensgade 56, 3., 8000 Århus C 19 67 15
Dråbystræde 98, Sdr. Dråby, 
7900 Nykøbing Mors 
Oddervej 189, 8270 Højbjerg 
Elmehøjvej 24, 8270 Højbjerg 
Moselodden 1, 8320 Mårslet
Skåde Højgårdsvej 83, 
8270 Højbjerg
Elsdyrvej 32, 8270 Højbjerg 
Faistersgade 3, 4. tv.
Rugmarken 109, 8250 Lystrup

(07) 75 15 79
27 11 46
27 27 83
27 19 79

27 40 18
27 22 96
13 94 05
22 71 14
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Mogensen, John (da/old/psy) 
Münster, Käthe (mus/ty) 
Nielsen, Anders Ole (mat/fys) 
Nielsen, Henry (mat/fys) 
Nielsen, Jørgen Grønbæk (mat/fys) 
Nørgård, (Søs) Anne-Marie (gy/fr) 
Olesen, Bjarne Falch (sf/hi) 
Olsen, Kirsten (fo/fr) 
Parbo, Henrik (fy/ke)
Pedersen, Henning Damsgård (hi/re) 
Pedersen, Frits (fr/fo) 
Poulsen, Niels Helge (mu/rus) 
Primdahl, Mette Marie (mat) 
Qvortrup, Helge (hi/old/rel) 
Retbøll, Torben Ulf (hi/la) 
Rønsholt, Troels (hi/rel) 
Schjørring, Gerda (mu/la) 
Slottved, Ingegerd (eng/mu) 
Schiøtz, Maria (gy) 
Schmidt-Nielsen, Svend (da) 
Sørensen, Jens Vågholt (ke/fys) 
Sørensen, Johnny H. (da/hi)

Saltholmsgade 27, 8000 Århus C 19 16 96 
Paradisgade 2K, 8000 Århus C 18 29 69
Fenrisvej 27, 8230 Åbyhøj 15 91 70
Ormslewej 15, 8260 Viby J 14 26 72
Erantisvej 5, 8381 Mundelstrup 24 21 16
Trepkasgade 12, st. tv., 8000 Århus C
Sjællandsgade 133, 2., 8000 Århus C 12 27 82 
Montanagade 27, 8000 Århus C 19 90 83
Rungstedvej 26, 8000 Århus C 14 81 61
Fenrisvej 65, 8210 Århus V 15 12 16
Paradisgade 2 H, 8000 Århus C 18 20 83
Fornæsvej 10, 8240 Risskov 17 56 91
Elhøjvej 6, 1., 8210 Århus V 15 58 61
Engdalsvej 120, 8220 Brabrand 26 04 68
Faistersgade 3, 8000 Århus C 12 67 53
Rosensgade 99, 8300 Odder 54 46 24
Marselisvej 9, 8000 Århus C 11 33 39
Helgesgade 18, 8260 Viby J 14 38 41
Holtevej 12, 8000 Århus C 14 42 72
Oddervej 189, 8270 Højbjerg 27 11 46
Mejerivænget 2, 8310 Tranbjerg 29 25 73 
Nedergårdsvej 17 B, Skejby, 
8200 Århus N 10 15 79

Thomsen, Hans (mat/fys) Ny Munkegade 73, 2. th., 
8000 Århus C 19 18 86

Thomsen, H. Rask (fys/mat) 
Thyssen, Peter (bio/gy) 
Wedendal, Birger (geo/gy)

Set. Olufsgade 1,4. th., 8000 Århus C 19 49 73 
Rømøvænget 8, 8381 Mundelstrup 24 46 28 
c/o Quist, V. Skovvej 13, 
8240 Risskov

Westberg, Britt (fo) Tretommervej, 57, 8240 Risskov 17 96 60

Andersen, Else
Andersen, Lene
Jensen, Jørn Rom

Egensvej 13, 8240 Risskov 17 79 37
Thorshøjvej 60, 8361 Hasselager
Paludan Mullersvej 51, 1. tv., 
8210 Århus V 10 38 43

Juncker, Elisabeth 
Værum, Knud Verner 
Rasmussen, Else 
Kristensen, Solveig 
Petersen, Poul

Lyngbyvej 7, 8000 Århus C 14 22 70
Tornagervej 15, 8240 Risskov 17 85 59
Bjerringsvej 27, 8220 Brabrand 25 39 56
Runestenen 4, 8210 Århus V 24 38 28

22 58 47
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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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Er Lyset for de Lærde blot?
Grundtvig og den »sorte skole«

»Skolen for Døden kende vi kun alt for godt, ja, den kende ikke blot vi 
som gik i den Skole, der sætter en Ære i at hvile paa »de døde Sprog« 
og bekender, at grammatikalsk Fuldkommenhed og leksikalsk Fuld
stændighed er Idealet, den paa Livets Bekostning nærmer sig«. Sådan 
skrev Grundtvig - katedralskoleelev fra 1798-1800 - da han i 1840-erne 
begyndte at agitere for sine højskoletanker og udkastede ideer om en 
helt ny skole og en helt anden form for undervisning: »Skolen for 
livet«, der i et og alt skulle være et modstykke til »den sorte skole«, 
som han selv havde oplevet i sin tid på Katedralskolen. Terperi, pedan
tisk udenadslæren og åndløs koncentration om antikkens døde sprog og 
kultur skulle afløses af »Det levende Ord«, livserfaringer og nyttig 
viden formidlet på modersmålet. Mekanisk og formalistisk tilegnelse af 
sprog og matematik skulle skydes i baggrunden til fordel for en livsnær 
koncentration om nordisk litteratur og historie.

Bitre erindringer fra hans eget forsømte forår er tydeligvis stadig 
levende, når han betegner sin samtids latinskoler som »skolastiske 
Forbedringshuse, der for det virksomme Borgerliv er den rene Fordær
velse: Indpodning af Kælenskab, Dovenskab, Ubehjælpsomhed, Bog
ormevæsen og alle borgerlige Udyder«. Produktet af denne undervis
ning karakteriserer Grundtvig med foragt som »Drengevidenskabelig- 
hed«, en opstyltet, umoden og forvrænget holdning til livet og virkelig
heden: ... »jo mere Matematik og Grammatik en Dreng lærer, desmere 
fordærves han baade for Livet og Lærdommen, thi Vingerne, hvorpaa 
hans Sjæl skulle opsvinge sig, beklippes ved Roden for at gjøre Penne 
af dem, og der indledes Blæk i Stedet for Blod i hans Aarer, saa 
Livskilden forstoppes og Hjertekammeret forvandles til et Blækhus.«

I hvor høj grad Grundtvig her maler billedet for sort og lader sine 
erindringer om skoletiden farve af sin aktuelle kamp for højskoleideer
ne, er i dag svært at afgøre. Når han var engageret i en sag, var han 
tilbøjelig til at rive både andre og især sig selv voldsomt med. Men det 
kan under alle omstændigheder slås fast, at han på Katedralskolen 
hentede sig særdeles grundige og solide kundskaber i såvel latin som 
historie, som han senere kom til at trække kraftigt på i sit store forfat
terskab og ikke mindst i forbindelse med den mesterlige oversættelse af 
Saxos krønike. Skolens vidnesbyrd står da også i skærende modstrid til, 
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hvad han senere skrev i sine erindringer, hvor han skildrede årene i 
Århus som en dvaletid, præget af dovenskab, sløvhed, kortspil og 
snaps. I vidnesbyrdet hedder det rosende, at Grundtvig: ... »har ved 
heldigen at uddanne det Aandsanlæg, som er blevet ham til Del, i 
Sandhed givet mere end Drengens Forspil til en senere med Alderen 
voksende Berømmelse«. Nævnes skal det også, at han i katedralskole
tiden ved historielærerens - Konrektor Stougårds - hjælp kom i gang 
med studier af Suhm, Huidtfeldt og Saxo. I et senere skrift driver han 
det da også til følgende - noget modstræbende - indrømmelse: ... »lidt 
Dansk, baade af Mund og Bog, indsmugledes dog hos Mangen en, og 
jeg mindes endnu med Fornøjelse, hvordan jeg som latinsk Skoledreng 
læste gamle danske Krøniker om Aftenen paa et Skomagerværksted, 
men Sligt hører dog til Undtagelserne«. Det afgørende for Grundtvig 
var dog næppe at få luft for sine egne personlige aversioner mod 
latinskolen, men nok så meget at få ændret et skole- og undervisnings
system, som han anså for at være komplet uegnet til at uddanne vågne, 
selvstændige og engagerede borgere til et frit samfund.

Grundtvigs kamp for en fri og livsnær skole fik i hans egen livstid kun 
ringe indflydelse på det offentlige skolevæsen i Danmark, og de store 
visioner han udkastede om et folkeligt universitet i Sorø - »Skolen i 
Soer« - forblev skrivebordstanker, selvom tankerne om en dansk-nor
disk dannelse i modsætning til den klassisk-latinske egentlig var i god 
overensstemmelse med tidens stærke nationalisme og demokratiske 
gennembrud. Derimod fik hans skoletanker fodfæste inden for bonde
bevægelsen og kom til at sætte et afgørende præg på tidens folkelige 
vækkelser. Utallige bondehøjskoler blomstrede op som græsrødder ude 
i landet - overalt båret frem af den lokale befolknings initiativ og 
engagement.

Først i dette århundrede kom Grundtvigs tanker til at spille en rolle 
for skolen som helhed, og den udvikling, der har fundet sted, ville have 
været utænkelig uden Grundtvigs indsats. Hvad særligt gymnasieskolen 
- den »sorte« skoles afløser - angår, må man nok slå fast, at påvirknin
gen først og fremmest har kunnet spores inden for pædagogikken og 
med hensyn til fagenes indhold. Når det gælder skolens struktur og 
ramme, er sagen en helt anden: Eksamen er stadig den tap, hvorom 
systemet drejer, og »Det levende Ord« kan vel fortsat have trange kår.

Troels Rønsholdt.
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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 lm 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 lidt fra gymnasiet på flere punkter.

Den er 2-årig og er beregnet for lidt ældre elever, der vi) 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 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
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 18 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 årskaraktereme, 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 HFere, 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 var i 1981-82 tilmeldt fagorganisationen Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning, men er ikke tilmeldt for 82-83 og har derfor ikke stemmeret 
på DGS’ store møder. Netop af den grund er det af største vigtighed, at 
elevrådet bliver stort, og at der er repræsentanter fra alle klasser.

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

Udover den grundlæggende vejledning i studieteknik, som gives af de enkelte 
fags lærere, vil studievejlederne midt i september måned påbegynde et kursus i 
almen studieteknik for 1. HF-klasserne. Når der senere i kursusforløbet opstår 
behov for det, afsættes der timer til yderligere vejledning. Der vil således blive 
givet vejledning i forbindelse med specialeskrivning og eksamenslæsning samt i 
forbindelse med en grundig gennemgang af tilvalgsordningen.

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 10 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 8.30 til 14.00 for salg af håndmadder, mælk, 
yoghurt, kaffe, sodavand, frugt og slik.

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

Til daglig bestyres kantinen af fru Inger D. Rosendahl Olesen; hun assisteres 
af Gitte Poulsen.

16



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.

Skolegyde
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Dimittender 1982
K klassisk-sproglig, N nysproglig, M musiksproglig, S samfundssproglig; 
F matematisk-fysisk, N naturvidenskabelig (biologisk), S samfundsmate
matisk.

Studenter K
M

Smith, Christina Rantil 
Steffensen, Anne Jantzen

3.a
M Andersen, Dorte R.

S
N

Søndergaard, Søren 
Sørensen, Marianne

S Christensen, Susi N Thomsen, Juno
S Greve, Vinnie N Thomsen, Mette
S Herold, Bine S Vestergaard, Anette
M Jensen, Marianne L. N Vinter, Lone
S Jensen, Mette Haas
N Jeppesen, Grete
N Jørgensen, Jette D. S. A.

3.C
N Bennetsen, Claus

S Kristensen, Tina N Galker, Dorthe Louise
S Madsen, Annette N Hummeluhre, Karin
K Nørgaard, Cita N Johansen, Anne Friis
S Ottesen, Henrik N Johansson, Lone
M Pedersen, Ulla N Laursen, Mette Gravgaard
S Ree, Hanne N Lorenzen, Helene
N Schmidt, Gitte N Mikkelsen, Søren Højgaard
N Simonsen, Heidi Toft K Moesgaard, Jens Chr.
M Simonsen, Karin N Nielsen, Maria Rebecca
S Svantemann, Helle S Pedersen, Charlotte Egholm
S Svensson, Rikke (Karen) N Pedersen, Lone
S Sørensen, Helle L. N Pedersen, Morten
S Teilmann, Lars M Poulsen, Charlotte Snebæk
S Trangbæk, Michael N Preisler, Pernille

3.b.
M
M

Røjgaard, Charlotte Margrethe 
Skovbo, Mette Lode

S Andersen, Vibeke N Sørensen, Kirsten Marie Frier
M Birthin, Birgitte N Thomassen, Tine
N Havers-Christensen, Charlotte 
K Henriksen, Christine Bernt 
N Hertzum-Larsen, Anne Grethe

3.d
S Abildtrup, Maria Christina

N Jensen, Lotte . N Aidel, Marianne
N Johansen, Annette Engstrøm K Beier, Karin Thomsen
N Lunner, Christina Villadsen M Bertelsen, William Haumann
N Mathiesen, Lars Faurschou K Kukulas, Anette
K Nielsen, Katrine T. Jou N Ehrenreich, Anne Lene
N Nielsen, Maria Else Kastberg M Faber, Helle Brock
N Rokkjær, Thomas M Frederiksen, Ulla Holt
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N Jaquet, Lotte N Geday, Jacob Andreas
N Jensen, Helle Kjær F Havmøller, Ole
N Jensen, Katja S Holm, Peter Møller
N Lausen, Malene S Jepsen, Erik Thorlund
N Lindhardt, Anne F Knudsen, Tina Kirsten
N Mogensen, Susanne F Koch, Claus
S Mortensen, Anders Heide S Lauritzen, Bjarne Kaiser
N Mortensen, Jan Holm S Lauritzen, Oie Brock
M Møller, Ingelise Hoffmann N Leth-Jørgensen, Steen
M Nielsen, Marianne Sejer F Madsen, Ann Charlotte
M Post, Hanne Sølvsten F Madsen, Lars Lie
N Pouli, Helle N Neméc, Anne
S Poulsen, Anne Kathrine Hæstrup F Nielsen, Niels Chr. Johnsen
N Poulsen, Hanne N Ottesen, Lone Harild
M Sørensen, Helle Haagen F Poulsen, Bente
K Thorendahl, Johan F Purup, Niels Jesper
S Tovgaard, Jette N Svinth, Lene

F Thøgersen, Flemming Jørgen
3.x S Verdoner, Kirsten Gunta
F Andersen, Frank Maintz F Aagaard, Richard
N Beran, Bettina
S Buchwald, Jan 3.Z
S Christensen, Helle Bæk N Christensen, Steen Ravn
F Gottlieb, Jan Winther F Clausen, Henrik Ræder
S Holst, Lesley Patricia N Danielsen, Ingrid Charlotte
F Høyer, Lise N Graadal, Janie
F Jensen, Henning Forsberg F Jakobsen, Tina
F Johansen, Steen F Jensen, Allan
F Johnsen, Per Bøgeskov N Jensen, Hans Iver
S Knudsen, Lone S Jensen, Henrik Krogh
F Kornerup, Jacob F Knub, Peter Henrik Kristian
N Nielsen, Søren Vesterbæk N Kristensen, Vibeke Kahl
F Rasmussen, Lars Selling N Laursen, Susanne Edith
N Simonsen, Hanne F Nielsen, Mette Barslund
N Skovgaard, Peter N Petersen, Mikael Huber
F Sørensen, Troels F Pilgaard, Anders Bang
N Tholstrup, Tom N Rotne, Benedikte Salling
F Walther, Tina S Skaarup, Peter
F Warncke, Inger Marie N Teilmann, Bo

N Teilmann, Michael
3-y
F Andersen, Ole Damsgaard 3.U
N Bertram, Lars Bo N Arve, Peter Høgh
F Boyter, Kim Koch N Dalgaard, Torben
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N Daa-Hansen, Pia
F Hansen, Henrik Aldershåb Boje
F Hasager, Anne
M Himmelstrup, Jens Acton
M Holmelund, Mette Kobberup
F Jensen, Jens Chr. Bach
F Jensen, Peter Ibæk
S Johannsen, Jørgen
M Kjærulff, Jens
F Kristensen, Dorte
F Madsen, Gert Dalgaard
S Myrthu-Nielsen, Lars
F Nielsen, Irene Green
N Olsen, Bo Sanderhoff
S Salling, Michael
N Thygesen, Michael
F Østergaard, Berit

HF
2.p
Andersen, Bo
Christiansen, Karen
Hansen, Hans Kr. Lykke
Hansen, Jytte
Hegelund, Dorthe
Ladekjær-Mikkelsen, Anne
Madsen, Lars
Nielsen, Bodil Gade
Roved, Hanne
Sabroe, Eva
Sandersen, Gitte
Therkildsen, Charlotte
Thrane, Linda
Vestergaard, Henrik
Wolf, Charlotte

2q
Andersen, Karen
Andersen, Lisbeth
Andreasen, Berit
Beck, Bettina
Breum, Lone
Buttenschøn, Louise
Christensen, Lone

Christensen, Majken 
Christensen, Michael 
Crone, Michael 
Gyldenholm, Nina Karen 
Hansen, Lotte 
Jacobsen, Kirsten 
Justsen, Helle 
Larsen, Helle 
Nielsen, Anni 
Oschåtzchen, Vibeke 
Pedersen, Tina 
Rhode, Jette 
Sørensen, Lene

2.r
Andersen, Jane S. 
Asmussen, Tine 
Bellinger, Henriette 
Bjerre, Tavs 
Bukdahl, Inez 
Friis, Bettina 
Gønget, Anette 
Hannestad, Bo 
Hecht-Pedersen, Rikke 
Jeppesen, Birgit E. 
Kipp, Susan 
Knudsen, Jesper 
Lynge, Inger Cecilie 
Martinsen, Hans W. 
Pedersen, Charlotte 
Pedersen, Tom Jul 
Riismøller, Gro Klitgaard 
Sørensen, Anitta Overgaard 
Sørensen, Jane Lindgaard 
Sørensen, Ulla Bach 
Tatari, Amar

Som selvstuderende:
Andersen, Lena 
Andersen, Marianne 
Beck, Claus 
Birkelund, Simon 
Møllgaard, Frank 
Rasmussen, Kirsten
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Elevfortegnelse, 1982-83
3.a
Absalonsen, Merete 
Andersen, Tine Smedegaard 
Bang, Charlotte
Christensen, Lotte Wilchen 
Ebbesen, Bodil Munk 
Esmann, Ulla
From, Else Merete Haugstrup 
Havsteen, Beate 
Holm, Karen Klit 
Jensen, Julie Haagen 
Jensen, Lisbeth
Jørgensen, Hanne Gundlach 
Kragsberger, Benedikte Tine 
Larsen, Birgitte Søndergaard 
Larsen, Lasse Højgaard 
Loft, Tina
Myrting, Colette Grønhøj 
Neergaard-Petersen, Elisabeth 
Nielsen, Charlotte Jou 
Olesen, Pia 
Pedersen, Hanne Merete 
Pontoppidan, Charlotte Christine 
Severinsen, Tina 
Simonsen, Anne Mette 
Thinesen, Morten 
Thygesen, Annette
Vikjær, Simon.

3.b
Andersen, Helle Brøgger 
Andersen, Jette
Andersen, Michael 
Bregnballe, Jens Peter 
Carstensen, Elisabeth 
Christiansen, Thure 
Foss, Benedicte 
Gleerup, Marianne 
Grønborg, Anne Mette 
Halling, Anne Charlotte 
Holm, Niels Henrik Engelund 
Hougaard-Hansen, Susanne

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

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

Rasmussen, Pia
Rasmussen, Steen Kræmer
Rokkjær, Gorm

3.x
Simonsen, Dorte Højer
Thomsen, Steen

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

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

3y
Alstrøm, Franz Stefan 
Baungaard, Jens Rane 
Dahl, Klaus
Donner, Steen Michael 
Handberg, Ann Jette 
Hein-Sørensen, Tune 
Holm, Peter Engelund 
Jensen, Christian Errboe 
Jensen, Øivind Hummeluhre 
Jochumsen, Lone Thoudal 
Jørgensen, Per Lunde 
Liboriussen, Niels 
Mogensen, Birgitte 
Nielsen, Michael 
Olsen, Charlotte 
Pedersen, Frank Henning 
Pedersen, Hanne

Søndergaard, Frank Volker
Teilmann, Michael
Thyssen, Kirsten Pontoppidan 
Vaabengaard, Mette M. Christensen 
Østergaard, Merete

3.U
Andersen, Bo Norman
Andersen, Tina Burckhardt
Bertelsen, Lars Christian
Braae, Ellen Marie
Christensen, Annemette Lund
Christensen, Claus
Døpping, Jesper
Elbek, Christina
Ellerbæk, Gry
Holme-Pedersen, Susanne
Johansen, Anette
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Kierkegaard-Hansen, Mette Edlund 
Koch, Henrik
Ladefoged, Jesper Bundgaard 
Larsen, Jan Bo 
Laursen, Niels 
Nielsen, Helle Høj 
Nielsen, Søren Peter 
Pedersen, Heidi 
Petersen, Lisbeth Jess 
Strömgren, Peter Michael Sand 
Svendsen, Hanne 
Sølvsten, Henrik 
Sørensen, Jens Ravn 
Thostrup, Henrik 
Uglebjerg, Gitte Hansen

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

2.a
Alnor, Søren
Christensen, Eva Gram 
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, Anna Marie

2.b
Bendix, Nina
Carlsen, Ellen Weber 
Christensen, Pia Monrad 
Christensen, Tina Juul 
Hansen, Birgitte Krøis 
Handevitt-Haar, Henriette 
Jakobsen, Gitte Brochstedt 
Jensen, Lene Høj 
Jespersen, Morten 
Kjær, Vibeke
Kofoed, Christian Erik 
Kristensen, Tine Hylleberg 
Lindhardt, Eva Mila 
Madsen, Bente
Pedersen, Annemette Kanstrup 
Pedersen, Helle Vibeke 
Pedersen, Helle Bjerre 
Pedersen, Jesper Steen 
Pedersen, Jette Bjarno
Preisler, Lotte
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Schou, Louise
Schwincke, Christina Philipstadt 
Svendberg, Jesper 
Sørensen, Kirsten 
Thomsen, Lene

2.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 
Møller, Grete 
Nielsen, Søren Frost 
Pedersen, Signe Hoffmann 
Petersen, Charlotte Huber 
Plougmann, Lene Birgit 
Poulsen, Malene 
Raskin, Adina 
Schmidt, Lise Bach 
Staahlnacke, Hanne 
Staal, Jonna 
Sørensen, Henrik

2.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 
Spliid, Lars Bjørn 
Søgaard, Anne-Marie 
Sørensen, Anette 
Sørensen, Bjørn 
Sørensen, Bo Bæk 
Thomsen, Peter

2.y
Andersen, Christian Hørslev 
Andersen, Jens
Andersen, Susanne Dam Veng 
Ehrenreich, Peter Hass 
Geday, Elisabeth 
Hansen, Dorte
Hansen, Lisbeth Dalgaard 
Hansen, Lone Kiihnau 
Hougaard, Morten Bonde 
Jensen, Steen Kirkegaard 
Johnsen, Jan Dreschler 
Kjeldmand, Henrik 
Kongstad, Palle Conradsen 
Le vinsen, 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

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

2.U
Amdisen, Anja 
Andersen, Dorit Isager 
Andersen, Henrik Byrgiel 
Bak, Karsten 
Bundgaard, Susanne 
Chadha, Amrik 
Christensen, Ole Bent 
Clausen, Peter Würtz 
Hansen, Mette Fürsterling 
Holm, Kirsten Strand 
Hornum, Henrik 
Jacobsen, Kaare 
Jensen, John Hegewald 
Lund, Gert Møller 
Madsen, Elisabeth Sloth 
Martiny, Peter 
Marxen, Dorte 
Oehlenschlæger, Lone 
Pedersen, Hans Schmidt 
Petersen, Bettina

Pjengaard, Mette 
Svart, Brian 
Sørensen, Sten Bæk 
Thomsen, Casper Juul 
Voldby, Flemming

2.W
Andersen, Stig Møller 
Bentsen, Henrik 
Brauer, 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 
Rasmussen, Gunnar Hjort 
Rich, Anders 
Sandum, Ole 
Schousen, Morten 
Simonsen, Anne-Marie 
Skovsgaard, Marianne 
Trebbien, Henrik Christian

l.a
Absalonsen, Karin 
Adamsen, Søren 
Averhoff, Michael 
Barslev, Peter Enevold Thobo 
Brøgger, Lene
Christensen, Gitte Quist 
Gotfredsen, Katja 
Jensen, Helle Kjøller 
Jensen, Tina Vinding 
Kierulff, Rikke Karina
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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

l.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 
Ørnsholt, Vibeke

l.c
Andersen, Pia Møller 
Avnsbøl, Birgitte Amdi

Beck, Pia Malene
Borberg, Vibeke
Bruun, Marianne Haupt 
Christensen, Charlotte 
Gregersen, Rene 
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, Manko
Ovesen, Lotte Abild 
Petersen, Bettina 
Rasmussen, Anette 
Simonsen, Lone 
Sørensen, Bente Markvart 
Uttrup, Anne Kristina
Vølcker, Heidi
Werner, Charlotte 
Wraae, Thomas

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

iy
Albertsen, Ivar
Andersen, Claus Hovge 
Bove-Nielsen, Henrik 
Byskov, Mette
Carvalho, Ivens de Frank Bagge 
Christensen, Torben Faber 
Hansen, Hanne Ditlev 
Holmgren, Mette 
Horsholm, Ole 
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, Anna-Maria Spliid 
Pedersen, Martin Broch 
Petersen, Yvonne 
Rasmussen, Morten Kolind 
Schriver, Ole 
Stounberg, Charlotte 
Stræde, Steffen
Sørensen, Morten Ringgaard 
Warncke, Jørgen Kruse

l.z
Andersen, Anna Maria 
Bruun-Larsen, Morten 
Christensen, Ole 
Frigaard, Anders
Geday, Mikael Andreas Holm 
Hadberg, Henrik

Hansen, Peter Ruegaard 
Havsteen, Camilla 
Hiiche, Marianne 
Iversen, Regitze 
Jensen, Inge Fisker 
Jensen, Jens Indahl 
Jørgensen, Anders Balslev 
Kierstein, Tomas 
Kleberg, Eva 
Kops, Flemming 
Lose, Jarl 
Madsen, Jeannette 
Munch, Mette 
Nielsen, Trine Rath 
Olsen, Jan Gunnar 
Rasmussen, Torben 
Riis, Jens Østergaard 
Svendsen, Ole Juul 
Troelsen, Thomas 
Vestergaard, Henrik 
Vestergaard, Jens Erik

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

HF
2p
Andersen, Bethina 
Augustesen, Mette 
Boye-Hansen, Vibeke 
Christensen, Birgit 
Elming, Hans 
Hagelquist, René 
Jensen, Dorthe 
Jeppesen, Pia 
Jørgensen, Jørgen 
Lauenborg, Pia 
Mortensen, Lene 
Møller, Jonna 
Pallesen, Birgitte Lund 
Pedersen, Lene H. 
Pedersen, Poul Knud 
Rasmussen, Karin 
Reiche, Henrik 
Svendsen, Peter M. 
Sørensen, Vibeke B. 
Thomsen, Mariane H. 
Weile, Marianne 
Winge, Christian

2 q
Axelsen, Helle S. 
Buchwald, Gitte 
Christiansen, Thomas Bo 
Dennild, Birgitte 
Hansen, Anne-Marie 
Holbæk, Susanne 
Holst, Lene 
Jørgensen, Peter 
Larsen, Kirsten 
Larsen, Lone 
Løvstad, Lone 
Petersen, Gitte

Petersen, Jette 
Pilgaard, Niels Chr. 
Sørensen, Lisbeth B. 
Thulstrup, Naia

2 r
Ettrup, Allan 
Frandsen, Lise S. 
Frandsen, Pia 
Hansen, Jette D. 
Jakobsen, Jes 
Jensen, Lilian 
Kjellerup, Betina 
Kjær, Susse 
Kristensen, Lone Bro 
Larsen, Kirsten 0. 
Mikkelsen, Birgitte D. 
Munk-Hansen, Susan 
Nikolajsen, Birthe 
Pedersen, Morten R. 
Petersen, Grit 
Rasmussen, Helle B. 
Sørensen, Hanne K. 
Wichmann, Claus

lp
Bøjstrup, Lone M. 
Christensen, Lilli R. 
Christensen, René 
Dalsgaard, Mads H. 
Dybkjær, Helle 
Frederiksen, Charlotte G. 
Hedegaard, Anita B. 
Jensen, Lone 
Johnsen, Karin 
Kristensen, Conni 
Meier, Heidi 
Mikkelsen, Birgit 
Mogensen, Birgit 
Nielsen, Brit B.
Nissen, Lone 
Pedersen, Bente G. 
Pinz, Lars V. 
Rasmussen, Krista Berg 
Rønning, Tina Daa
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Sørensen, Dorte 0. 
Thomsen, Dorthe T. 
Tykesson, Lena T. 
Wagner, Nils H.

iq
Andreasen, Jeppe V. 
Bach, Karen S.
Deigaard, Eva B. 
Haug, Linda K. 
Hedegaard, Ellen 
Henriksen, Dorthe 
Hølmkjær, Birgitte 
Jensen, Lene H. 
Jørgensen, Peter 
Kamronn, Ingelise 
Laugesen, Morten 
Mahnecke, Mai 
Nielsen, Claus T. 
Nielsen, Jette 
Pedersen, Birgitte 
Pedersen, Poul H. 
Petersen, Claus V. 
Ravnå, Ann Mette 
Sauer, Birgitte N. 
Sommerlund, Hans

Svendsen, Sine 
Sørensen, Lene 
Tjerrild, Karin 
Valbæk, Lotte

Ir
Christiansen, Ivan 
Davidian, Henrik 
Fischer, Helle 
Grøn, Bente K. 
Hansen, Henrik 
Hansen, Johnny 
Hansen, Susanne K. 
Jørgensen, Mette W. 
Kronborg, Lisbeth 
Mikkelsen, Hanne M. 
Møller, Klaus 
Mørch, Hanne 
Nielsen, Kirsten 
Pedersen, Anette Lassen 
Pedersen, Birgitte Bo 
Sørensen, Lars B.
Tams, Marianne 
Ulsfort, Poul Martin 
Vørs, Diana 
Østergaard, Charlotte

Lærerkandidater
Efterår 1982
Andreas Heide Boelsmand, fransk 
Susanne Christiansen, dansk/tysk 
Hans Jørgen Madsen, biologi/geografi 
Jette Ovesen Nygaard, matematik 
Jens Åge Øland, historie/dansk

Forår 1983
Lisbeth Dam, engelsk/dansk
Tove Gerd Hansen, fysik/matematik
Niels Jørgen Sk. Friis, biologi
Jette Ovesen Nygaard, geografi 
Troels Lange, matematik/kemi 
Peter Edelhoff, dansk
Inger Emilie Neergaard Jensen, 

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

Der er korprøve én gang om ugen i 7.-8. time.
I det forløbne skoleår deltog koret i en række arrangementer:
1. I løbet af efteråret deltog vi et samarbejde med andre århusianske 

gymnasiekor og Klüvers Big Band. På vores skole blev der i denne 
forbindelse afholdt en koncert i en fællestime og en aftenkoncert, hvor 
der udover koret også medvirkede nogle af skolens elever som instru
mentalister.

2. Skolens juleafslutning blev som altid markeret med julemusik i 
domkirken.

3. Koncert i musikhuset i marts 1983 i fortsættelse af det ovennævnte 
projekt med Klüvers Big Band.

4. Ved skolens forårskoncert opførtes et jazzpræget program i sam
arbejde med en jazzgruppe af elever på skolen (bl.a. »Suite for kor og 
jazzgruppe« af Ole Kock Hansen).

I skoleåret 1983-84 kommer koret på en virkelig stor og spændende 
opgave, idet vi skal medvirke ved nogle opførelser i marts 1984 af 
Mozarts »Requiem«, der er et af kormusikkens helt store værker. Det 
er Randers Philharmoniske Orkester, der står for disse koncerter, og vi 
skal være sammen med gymnasiekor fra Skive, Grenå og Viborg.

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 
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Katedralskole i de seneste 7 år vundet adskillige nationale og interna
tionale mesterskaber.

Fodbold- og volleyball-holdene deltager desuden i årlige venskabs
kampe med Randers Statsskole, Aalborg Katedralskole og det danske 
gymnasium i Flensborg - Duborg-skolen.

Årets store clou er farve turneringen, hvor alle interesserede edb- 
programmeres og fordeles på hold. Turneringen har været afholdt hvert 
år siden 1942, og den 42 år gamle pokal, der spilles om, kan beses på 
rektors kontor.

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 1982 blev der ikke gennemført O.D., men 
u-pruppen har planer om, at O.D. under en eller anden form skal 
gennemføres i skoleåret 1983/84.

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 dette skoleår foreslår U-gruppen, at støtten fortsat skal gå til 
medicin og uddannelseshjælp gennem IMCC til frihedsbevægelser i 
Eritrea. Desuden til et uddannelses/sundhedsprojekt i Tanzania eller 
Kenya.
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J ule b azar
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.
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Medlemsblad for foreningen

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER
AARHUSIANERSAMFUNDET

ÆRESMEDLEMMER

Læge Laurentius Holm, født 7. marts 1893.
Foreningens formand i 30 år.

Civilingeniør Hakon Wied, født 31. maj 
1890. Kasserer 24 år i Å.K. V

Ved generalforsamlingen i »Aarhus Kathedralskoles Venner« den 19. 
april 1983 vedtoges det enstemmigt efter bestyrelsens indstilling at 
udnævne to æresmedlemmer, læge Laurentius Holm og civilingeniør 
Hakon Wied.
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Det er en meget stor glæde for os alle, at foreningen har fået denne 
lejlighed til at markere sin taknemmelighed for disse to mænds utrætte
lige og uvurderlige indsats for deres forening og deres skole.

Laurentius Holm blev født i Århus den 7. marts 1893 og blev klas- 
sisk-sproglig student i 1912. Sin medicinske embedseksamen tog han i 
1919, og efter nogle års hospitalstjeneste blev han i 1923 praktiserende 
læge i Brabrand. Sit arbejde der som huslæge og ven i mange familier 
fortsatte han i over 50 år.

I Aarhus Kathedralskole mødte Laurentius Holm sin senere hustru, 
Elisabeth Buur, og skolen kunne glæde sig over at modtage parrets 7 
døtre som elever. Det var således helt selvfølgeligt, at den travle læge 
tog sig tid til i 14 år at være medlem af skolenævnet; efter afgangen 
herfra blev Laurentius Holm 1952-53 fungerende formand for »Aarhus 
Kathedralskoles Venner«, og fortsatte som formand i 30 år.

I dette arbejde har det været en stadig glæde og opmuntring at møde 
Laurentius Holm, gennemstrømmet som han er af venlighed, optimis
me og en usvækket kærlighed til skolen.

Hakon Wied blev født i Århus den 31. maj 1890 og forlod Aarhus 
Kathedralskole som matematisk student i 1907. I 1914 blev Hakon 
Wied cand. polyt; efter at have gjort videre erfaringer i udlandet grund
lagde han sit eget rådgivende ingeniørfirma i Aarhus, og havde siden 
den glæde at se sin søn som medarbejder og viderefører af firmaet; ved 
de store nybygningsarbejder i 1950’erne på Aarhus Kathedralskole 
tegnede og udførte firmaet de tekniske installationer.

Hakon Wieds interesse for skolen viste sig i hans meget aktive 
medlemsskab af »Aarhus Kathedralskoles Venner«; i 24 år, fra 1951 til 
1974, var han foreningens omhyggelige og venlige kasserer.

Så ofte fælles arbejde og interesse førte os sammen, var det en 
oplevelse at møde denne fine og kloge gentleman; en særlig glæde var 
det, at skolens nuværende elever lærte ham at kende gennem hans 
erindringer om skoletiden på Aarhus Kathedralskole.

Må jeg endelig tilføje min meget personlige tak for den glæde, det 
har været for mig gennem årene at arbejde sammen med mine to gamle 
venner.

Helge Qvortrup.
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Meddelelser fra
Aarhus Katedralskoles Venner, 
Aarhusianersamfundet

For tredie gang udsendes årsberetningen som et fælles skrift for skolen 
og foreningen, og det har været spændende at modtage positive tilken
degivelser om dette samarbejde. Vi håber derfor, at den fælles redak
tionskomité fortsat med heldig hånd vil være i stand til at bringe 
læseværdige artikler til skolens gamle elever, og at en og anden måske 
kunne føle sig fristet til selv at bidrage til skriftet.

Foreningens formål og funktion kan kort resumeres som følger:
Den væsentligste del af Å.K.V.s midler, nemlig det indgåede kontin

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

Men vi vil også gerne holde sammen på vore gamle elever, og dertil 
kan tjene f. eks. skolens juleafslutning i Domkirken, den årlige skole
fest, skolens translokation og foreningens mindestue, som er tilgænge
lig efter aftale med rektor eller lektor Anton Boesen. Til denne minde
stue beder vi - igen - gamle elever og lærere sende deres evt. publika
tioner.

Der har i årets løb været afholdt et par bestyrelsesmøder, hvor man 
drøftede forskellige forslag og emner.

Den årlige generalforsamling fandt sted den 19. april 1983 - som 
varslet i sidste årsskrift.

Af væsentlige punkter fra denne skal nævnes, at man vedtog at 
udnævne to æresmedlemmer, nemlig læge Laurentius Holm, der har 
været formand siden foreningens start for 30 år siden, og som med sin 
ildhu og varme interesse har betydet uendelig meget for foreningens 
trivsel, samt civilingeniør Hakon Wied, der fra samme start og indtil for 
nylig har været foreningens kasserer, en opgave, som han røgtede med 
stor dygtighed og omhu. Foreningen - og dermed skolen - er dem 
begge megen tak skyldig, og den tak har vi altså gerne villet give udtryk 
for i denne form for æresbevisning.

I anledning af 60-året for stiftelsen af Aarhusianersamfundet og 
30-året for sammenslutningen af dette og Aarhus Kathedralskoles Ven
ner, nu samlet under navnet »Aarhus Katedralskoles Venner, Aarhu
sianersamfundet«, har bestyrelsen besluttet - og generalforsamlingen 
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konfirmeret - at der oprettes et jubilæumslegat 1983 med en årlig 
legatportion på kr. 1.000,00. Statutterne ses på en af de følgende sider.

Der forelå forslag til reviderede og å-jourførte vedtægter, som efter 
en kort diskussion blev vedtaget enstemmigt. Vedtægterne bringes 
på næste side.

Valgene var genvalg, og nyvalgt blev Marie-Louise Harms, som 
bestyrelsen i årets løb havde suppleret sig med.

Ved et bestyrelsesmøde den 18. maj konstituerede bestyrelsen sig 
således:

Ulla Hammerich, formand - bibliotekar
Helge Qvortrup, næstformand 
Sven Hammerich, kasserer 
Marie Louise Harms, sekretær

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Anton Boesen
Bodil Bøgesøe
Tom Christensen

Revisor er fortsat statsautoriseret revisor H. Gry.

Foreningen har godt 800 medlemmer, hvoraf ca. 170 er livsvarige 
medlemmer. Man vedtog allerede sidste år at opfordre disse til at 
overveje evt. at indtræde på normale medlemsvilkår, hvilken opfor
dring bringes her i »Arosia«.

Kassereren beder om indbetaling af kontingent nogenlunde hurtigt - 
med tydeligt afsendernavn og -adresse - og beder om at man, såfremt 
man ikke ønsker at fortsætte som medlem, meddeler dette skriftligt. 
Restanter slettes af kartoteket efter to år.

A. Boesen.

DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING 
ONSDAG DEN 25. APRIL 1984 KL. 20 

PÅ SKOLENS KONTOR
DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE
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Aarhus Katedralskoles Venner - Aarhusianersamfundet

VEDTÆGTER

§ 1.
Foreningens navn er »Aarhus Katedralskoles Venner, Aarhusianersamfundet«. 
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 dette 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 næstfor
mand, de øvrige medlemmer vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrel
sen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7 .
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år 
med følgende dagsorden:

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

§ 8.
Regnskab, årsberetning og tidspunkt for generalforsamlingen meddeles i års
skriftet.

§ 9.
Hvis foreningen ophører, overdrages dens midler til legater (jfr. § 5, stk 1). 
Foreningens arkiv opbevares på skolen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 1983.
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TIL LIVSVARIGE MEDLEMMER!
Det er ingen fejltagelse, at også De i år modtager en giroblanket. Skønt 
vi for et par år siden vedtog ikke at optage nye livsvarige medlemmer, 
har vi endnu 170 tilbage. Disse har for ret så mange år siden indbetalt et 
engangs-beløb, mange allerede da det årlige kontingent var kr. 5,00. 
Dette beløb er siden steget over 10,00, 15,00 til nu kr. 25,00 (+ porto). 
Således forårsager de livsvarige medlemmer nu en udgift på p.t. ca. 1800 
kr. årligt for foreningen. Disse penge kunne anvendes til noget andet. Vi 
spørger Dem derfor, om De kunne tænke Dem at betale et lille beløb 
eller eventuelt overgå til årsmedlem.

Aarhus Katedralskoles Venner
Aarhusianersamfundet
Resultatopgørelse og status pr. 31. marts 1983

Resultatopgørelse fra 1. april 1982 - 31. marts 1983 
Overførsel fra 1981/82 ............................................................................... 23.839,74
Kontingenter................................................................................................ 16.155,80
Renter af obligationer, bank- og girokonti ............................................. 5.925,22
Kursgevinst ved køb af obligationer under pari ....................................... 3.392,50

(Obligationerne optages til pari kurs) 49 313 26

Rejsetilskud til idrætstur til Holland ................................ 1.000,00
Legater ................................................................................ 1.120,00
Boggaver .............................................................................. 1.000,00
Skolens rådighedsbeløb ..................................................... 3.084,00
Fotografi og indramning ..................................................... 94,00
Biblioteket, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger.......  2.949,23 9.247,23

40.066,03
Sekretariatet: 

Tilskud til årsberetning ............................................... 5.000,00
Kontorartikler m. v............................................................ 1.316,18
Porto ................................................................................ 1.876,10
Kartoteksarbejde ............................................................ 1.783,30
Repræsentation .............................................................. 664,20
Depotgebyr ...................................................................... 160,35 10.800,13

Overførsel til 1983/84 .............................................................................kr. 29.265,90
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Status pr. 31. marts 1983
Aktiver:

Obligationer, pålydende værdi:
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening:

100,00
1.000,00

14.000,00

5% 11. serie 2018 ............................ 23.000,00
5%% 12. serie 2024 ............................ 3.000,00

6% 14. serie, 1. afd. 2009 ............... 2.000,00
6V2% 12. serie, 1. afd. 2024 ............... 4.000,00

7% 14. serie, 2. afd. 2014............... 13.000,00 45.000,00

Kreditforeningen Danmark: 
10% 41. serie 1989 .......................... 3.000,00
10% 42. serie 1994 .............................. 1.000,00
10% 43. serie 2004 .............................. 4.000,00
12% 63. serie 2012 .............................. 4.000,00 12.000,00

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 .......................... ................... 4.000,00
Danske Statsobligationer 5% 1957/92
Dansk Statslån 10% 1979/91 ...........
Dansk Statslån 10% 1979/89 ........... 90.100,00

Den Danske Provinsbank:
Indlån nr. 224749 ........
Indlån nr. 259853 ........

1.974,10
5.775,36 7.749,46

Postgirokonto 3.791,99

Kr. 101.641,45

Passiver:
Skyldigt udlæg til S. Hammerich ............................................................. 110,55
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 1983/84 ................................................................................. 29.265,90

Kr. 101.641,45

Aarhus, den 18. april 1983.

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

H. Gry, statsautoriseret revisor.
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Mindebiblioteket
Accession 1982-1983
Amdrup, Erik: Hvem førte kniven? 1983.
Blinkenberg, Lars: India-Pakistan. History of unsolved conflicts. 1972. 
Gulstad, Carsten: Min barndom på Sindssygeanstalten ved Aarhus.

Optryk fra julehefte 1970. (Gave).
Hald, Tonny: Kopierne. 1962. (Gave).
Kelstrup, Anders: Galskab, Psykiatri, Galebevægelse. 1983. (Gave).
Kaaberbøl, Lene: Den første bog om Tina og hestene. 1975. (Gave).
Kaaberbøl, Lene: Den anden bog om Tina og hestene. 1975. (Gave).
Kaaberbøl, Lene: Tinas Rideskole. Den fjerde bog. 1977. (Gave).
Kaaberbøl, Lene: Den lange vej til hesteryggen. 1978.
Lindhardt, Bjarne: Allierede forstærkninger til Danmark. 1981. (Gave).
Lindhardt, Jan/Bo Bojesen: Samvittigheden. 1979.

Desværre er listen i år ikke ret stor, der har ikke været meget at købe 
(vi savner også stadig oplysninger om forfattere, vi har heller ikke 
mulighed for at kende alle), men, som man vil se, er over halvdelen af 
årets høst gaver, hvilket vi er meget glade for, men som sagt: vi vil også 
meget gerne have oplysninger.

Ulla Hammerich.

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNERS 
JUBILÆUMSLEGAT 1983

FUNDATS
I anledning af 60 året for Aarhusianersamfundets oprettelse og 
30 året for sammenslutningen af denne forening og Aarhus Kate
dralskoles Venner oprettes et legat:

- nom. kr. 10.000
hvoraf der årligt uddeles en legatportion på 

kr. 1.000 - Et tusind
til en dygtig og alsidig elev fra en af afgangsklasserne i Aarhus 
Katedralskole efter lærerrådets indstilling.
Den første legatportion uddeltes ved translokationen 17. juni 
1983 og blev tildelt:

Charlotte Thye-Pedersen, 3.b.K. (student)
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Discipel
i Aarhuus
Cathedralskole

Efter en årrække er mange, må
ske de fleste, tilbøjelige til med 
glæde at se tilbage på deres sko
letid i et rosenrødt skær og glem
me fortrædeligheder, men der 
findes dog mennesker, der for
bliver kritiske og utilfredse og 
ikke lader årene mildne deres 
tid i skolen, og det vil netop i år være højaktuelt at høre lidt, delvis med 
hans egne ord, om den utilfredse discipel:

NIKOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG

i 200-året for hans fødsel (8. september 1783) i Udby Præstegaard ved 
Vordingborg, hvor han tilbragte sine første år. Her blev han oplært af 
sin mor, og som 5-årig kunne han både læse og skrive. Da han var 9 år 
kunne man ikke mere give ham den fornødne lærdom i hjemmet, og da 
familiens tidligere huslærer, kandidat Laurids Feld, var blevet præst i 
Thyregod ved Vejle, sendte man Frederik, som han selv kaldte sig og 
blev kaldt hjemme, over til den »sorte jyske hede«, hvor han af pastor 
Feld i Thyregod blev oplært i latin, græsk og religion. Desuden læste 
han alt, hvad han kunne overkomme, af historie og litteratur, samt 
hvad der kom af nyere skrifter, og spankulerede ellers om og forkyndte 
»med brask og med bram«, hvor meget vidende Frederik var. Kun én 
gang om året kom han på besøg i hjemmet.

September 1798 var Frederik nået så vidt, at han kunne indstilles til 
Aarhuus Cathedralskole. Fra hans dagbogsoptegnelser: »Med banken
de Hjerte traskede han bag efter Hr. Feld - med sine Bøger under 
Armen - til Rektor Thure Krarup, som skulle overhøre ham og fastsæt
te hans Plads i Skolen. Den gamle snurrige Mand fandt, han ei fremvi
ste mere, end han godt kunne gjøre Rede for, men der var adskilligt, 
der udfordrede til at komme i Mesterlexen (øverste Klasse), hvor han 

41



blev optaget og fik Rektor og Konrektor som sine eneste to Lærere, de 
havde hver deres tre Dage om Ugen.

Her var Mosjø Frederik i en gandske ny Verden, hvor han ei fornøje
de sig synderlig, thi hans honette Ambition tillod ham ei at høre til 
nederste Part, og det var strængt af følge den mellemste. Rektor var 
ham bevaagen, og i de Dele, han havde, var Frederik temmelig hjem
me. Men Konrektoren - Jens Stougaard - gjorde adskillige Forsøg paa 
at flytte Nylingen til nederste Part. I en god Hensigt gjorde han det, 
fordi han troede, det var bedst for ham, men Frederiks Ærgjerrighed 
blev saaret, og han glemte ei saasnart den værdige Lærer den Fornær
melse. Ved den første Skoleexamen Frederik bivaanede, forsonedes 
han dog tildels med Konrektor, da denne offentligt berømte ham for 
Stedets høieste Høiærværdighed.« - Konrektoren kom dog til at betyde 
mest for Frederik, men i skoletiden kom det ofte til sammenstød 
mellem den strenge lærer og hans begavede, men selvrådige elev.

I de to år, Frederik tilbragte i skolen, »stræbte han at fordrive 
Kjedsomheden ved at læse historiske Værker og gjøre Vers«. Hans to 
store passioner var tobakspiben og kortspillet, og i øvrigt havde han 
også som andre skoledrenge sine småforelskelser:

»O, min muntre blide Pige! 
Jeg kan ej med Ord udsige 
hvor inderlig jeg elsker dig, 
du som har fortryllet mig.

Hun nu efter en Anden gaar, 
som biir Student til Eftervaar 
som Hører let kan blive, 
om hans Broder biir i live!«

Det var altså ikke gensidigt og ikke særlig Grundtvigsk!
Frederik omtalte altid siden skolen med foragt. Åndløshed, terperi 

og dagdriveri er blandt de ord, han anvender, og dette er uretfærdigt, 
thi både rektor Krarup og konrektor Stougaard var dygtige folk. Rek
tor underviste i latin, og det skyldes ganske givet ham, at Grundtvig
resten af sit liv var særdeles stiv i 
dette verseuddrag:

»Aarhus med dit gyldne Spir! 
Du, som har til Danmarks Sir 
i dit Skød og i din Skole, 
fostret mangen Hædersmand.

latin. I »Udby Have« findes bl. a.

bredte ud min lille Vinge.
Al den Tid blev jeg ved at flagre 
om paa golde Tidselagre, ...

Dine Visere omsonst 
med al Ømhed, med al Kunst

Intet morsomt mer jeg fandt, 
lagde Bogen under Stolen 
og udsov mig gjennem Skolen.«
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Frederik må vel af og til have været vågen, eftersom han forlod 
skolen med et meget rosende Testimonium. - Der undervistes i latin, 
græsk, religion, historie og geografi, desuden lidt astronomi og he
braisk samt for nogles vedkommende sang, men til dem hørte Frederik 
dog næppe. Der var tvungen kirkegang, og disciplene havde tvungen 
sangopvartning i kirken og ved festlige lejligheder. Selv betragtede 
Frederik kirken som et sted, hvor man skulle gøre spilopper eller sove. 
I skolen blev der ikke givet karakterer, og undervisningstiden var som 
regel 4 timer om formiddagen (fra kl. 7 eller 8) og 3 om eftermiddagen 
(kl. 2-5 eller til mørkets frembrud). Der var dog mange ekstra fridage, 
men kun 14 dages sommerferie.

I Påsken begik Frederik en synd, der havde mange ubehageligheder 
til følge. De få penge, han ejede, havde han tabt i spil. Der var den 
højpriselige skik, at skoledisciplene skulle ofre i kirken for at foregå 
menigheden med et godt eksempel. Selv mente han, at det måtte være 
nok, at han kom der. Han ejede ikke mere end 2 skilling, så for 
halvdelen af sin formue købte han et ark papir, delte det i visse parter 
og »ofrede« det. Der blev lidt larm, men - hvem havde gjort det? Så 
kom Pinsedag, Frederik var ikke blevet rigere - tværimod, han havde 
kun 1 skilling, og den ofrede han - forvandlet til papir, ganske vist lidt 
bange for, at det blev opdaget, og det gjorde det. Rektor skændte 
offentlig på ham, og konrektor forhørte ham privat, men han ville 
hverken tilstå sig fattig eller at have spillet. Hans meddisciple anså ham 
næsten for kirketyv, og han måtte høre meget for det lige til Mikkels
dag, da de ældste dimitteredes, og han selv kom på højbænken.

Nu var Frederiks andet og sidste skoleår begyndt. Han havde kun 
bestilt lidt forrige år, men bestilte endnu mindre i dette. Hans lette 
fatteevne og gode hukommelse passede godt med hans dovenskab.

Aarhuus Cathedralskole på Grundtvigs tid. Mesterlexen varede to år og havde i skolens 
yderste venstre del sit eget lokale med dobbelt kateder. Resten af venstre fløj husede 
underskolen i eet stort lokale med 4 lærere, der havde lejligheder i højre del.
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F. eks. havde man 6 lexer til hver dag under konrektor; Frederik læste 
aldrig på mere end den ene, Qvinctillian el. Virgil, Herodot læste han, 
mens den latinske autor blev gennemgået, og de øvrige så han aldrig 
på, dem havde han lært hos hr. Feld, og ham kunne man lide på. 
Konrektor bar over med dette uvæsen, fordi han aldrig fandt Frederik 
uforberedt, når han skulle eksamineres, men alligevel miskendte Fre
derik Stougaard og gjorde meget for at ærgre ham. Ret sent fandt 
Frederik ud af, at Stougaards irettesættelser skyldtes »faderlig« og 
»venlig« omsorg for hans sande vel, mens konrektor på sin side med 
dyb sorg iagttog, hvorledes eleven på grund af dovenskab ikke udnytte
de sine evner. I september 1800 forlod han skolen for at tage sin 
eksamen artium i København, som sædvane var på den tid. Han fik et 
meget rosende testimonium med, »men Konrektorens mundtlige var 
ham mange Prosent kjærere og nyttigere end Rektors skriftlige«. Efter 
den tid taler han i varme ord om Stougaard, som f. eks. i »Udby Have«:

»Gjæve Stougaard! Til mig hen 
tit du saa med ædel Smerte, 
bød som Fader, bad som Ven 
men selvraadig var mit Hjærte, 
lukkede sig flux igjen.
Dog hvordan end jeg mig skabte, 
Haabet du dog aldrig tabte, 
dine Ønsker og den Taare

hvormed du mig unge Daare 
sagde faderlig Farvel, - 
de mig rørte, dem jeg gjemte, 
og, hvormeget jeg end glemte, 
dem har jeg dog aldrig glemt; 
Taaren staar mig klar i Øje, 
tak, vor Fader i det Høje! 
Stougaard brave Lærer, tak!

Men rektors rosende testimonium, der var skrevet i tidens stive 
akademiske stil, viste dog tydeligt, at den mand, der har kunnet se så 
klart og forudanende på sin elev, har været mere en »en snurrig 
gammel mand«. Frederik klarede sig godt, fik sin examen artium i 
København med laud i alle fag (undtagen hebraisk), i latin ovenikøbet 
præ ceteris. I oktober 1803 bestod han teologisk embedseksamen.

Grundtvig glemte aldrig sine skoleår og erfaringer derfra og førte i 
adskillige år voldsomme kampe mod »den latinske Skole og al dens 
Væsen«. - Mange år senere blev der indsat en mindeplade i muren på 
skolebygningen overfor Domkirken, hvor der fortælles om Aarhus 
Katedralskoles berømteste elev, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, 
og nederst to verselinier af ham selv:

»og brænder kun Hjærtet for Sandhed og Ret, 
skal Tiden nok vise: vi tænkte ej slet«.

Ulla Hammerich.
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Erindringer fra 
skolen i tyverne

Skolegården 1928. Til højre Inga Sahlertz, 
gift Brammer.

Vi skal se fremad, siges der. Men at se tilbage kan også være nyttigt, 
bl. a. for at kunne sammenligne og vurdere udviklingen. Da jeg for 
mere en 50 år siden var gymnasieelev på Aarhus Kathedralskole, var 
der i Århus-området kun to gymnasier: Marselisborg og Kathedralsko- 
len, og kampen for at få adgang til »det forjættede land« var hård, idet 
vi skulle igennem en optagelsesprøve, der omfattede samtlige fag.

Men jeg var en af de heldige, og det har jeg alle dage været meget 
taknemmelig for, nemlig fordi jeg på denne skole lærte meget, både 
kundskabsmæssigt og menneskeligt, af gode og dygtige lærere. F. eks. 
at have en personlighed som digteren Olaf Hansen til dansk var en 
oplevelse, som aldrig glemmes. Når han i en time læste op for os, var 
det som at overvære et spændende skuespil.

Jeg vil fortælle lidt om de traditioner, der var på den tid i skolen. Det 
årlige skolebal afholdtes på »Vennelyst«, som ikke eksisterer mere. 
Der var en scene, og festen blev indledt med en komedie, som regel 
opført af elever fra l.G. Derefter spiste vi smørrebrød, og så dansede 
vi. Forud for ballet fik pigerne et lille fint balkort, hvorpå var opført: 
Polonaise - Fox-trot - Quick-step - Lanciers - Trekant - Vals - Tango 
o. s. v. Drengene tegnede sig så for en eller flere af disse danse, og på 
den store aften blev disse forhåndsaftaler nøje overholdt. Pigerne var i 
fine korte balkjoler af tyl, silke el. lign., og ingen drømte om at møde 
op i lange bukser, ej heller til daglig. Enkelte af de store drenge bar 
smoking, andre mørkt tøj. Jo, det var meget festligt og stilfuldt.

Og så var der skovturen med madbragt madpakke. Jeg husker en til 
Svejbæk og en anden til Vester-Mølle ved Skanderborg. Der var arran
geret forskellige konkurrencer, vi dansede, drak sodavand og morede 
os godt.
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Ekskursionerne glædede vi os altid til. De blev ledet af vore geologi
lærere Mathias og V. R. Møller. Et år gik turen til Ribe, Esbjerg og 
Fanø. Den strakte sig over flere dage med privat indkvartering i Ribe. 
Jeg boede hos en kvindelig læge og smagte der mit livs første glas 
rødvin, den har sikkert været af god kvalitet, men jeg syntes, det var 
væmmelig surt, men drak selvfølgelig pænt op. Siden er det blevet 
bedre desangående.

Om aftenen var der dans på Hotel Dagmar. Der blev i det hele taget 
danset meget dengang; også om majstangen i skolegården, hvor vi gav 
opvisning i folkedans iklædt farvestrålende folkedragter.

Jeg erindrer også et stort gymnastikstævne i Odense. Vi optrådte i, til 
lejligheden designede, mørkeblå læggede gymnastikdragter, der gik til 
under knæet, tækkelige med korte ærmer, shantungskrave og skolens | 
monogram på brystlommen.

Gymnasieforeningerne Heimdal og Gefion trivedes såre vel i disse j 
år. Vi var seriøse i Gefion. Skrev digte, diskuterede og holdt foredrag, 
hvilket sidstnævnte for mig viste sig at være af stor værdi, idet jeg talte 
om Selma Lagerløf. Jeg satte mig grundigt ind i hendes liv og virke, og 
så minsandten om ikke et af emnerne ved skriftlig studentereksamen 
kort tid efter lød: »En nordisk forfatter eller forfatterinde og et eller 
flere af hans eller hendes værker«. Jeg havde det hele present, og 1 
erhvervede mig en fin karakter, som pyntede på et ellers meget beske- ] 
dent eksamensresultat.

Det årlige Heimdalbal blev imødeset med spænding, for der var kun 
adgang for pigerne, hvis vi blev inviteret af en af drengene. Det foregik 
på Hotel Regina og blev indledt med en fin middag; der var altid bedt 
en lærer med.

Hvert år afholdtes i gymnastiksalen en koncert, hvor skolens kor og | 
orkester medvirkede. Forældre og pårørende mødte pligtskyldigt op. |

I 1928 havde skolen 364 elever, deraf 42 i vores klasse: 6 klassisk- | 
sproglige, 19 ny-sproglige og 17 matematikere. Det var sandelig ikke 
gratis at være elev på Aarhus Kathedralskole. Forældre med 16.000 kr. I 
i årsindtægt eller derover måtte erlægge 16 kr. om måneden pr. elev i j 
gymnasiet og 14 kr. for en mellemskoleelev. For forældre med en । 
indkomst på 5.000 kr. om året var betalingen 4 kr. pr. måned.

Nå, men til slut kom så studentereksamen, og det var en barski 
omgang, idet vi var oppe i samtlige fag. Translokationen foregik i 
gymnastiksalen, og det var der, jeg i 1928 fik rektor L. Christiansens | 
håndtryk. Bagefter kørte vi i hestevogn rundt til forældrene og endte på J 
»Ørnereden«, som heller ikke er der mere. Og der festede vi til den' 
lyse morgen.
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Der var i vores klasse et utroligt godt sammenhold, hvilket manife
sterede sig i et fremmøde til årsafslutningen i Århus ved 25-års studen
terjubilæet på 25, efter 40 år var vi 15 og nu sidst ved 50-års jubilæet 
kunne vi mønstre 11, der deltog i translokationen i en solbeskinnet 
skolegaard og derefter festede sammen resten af dagen. En dejlig 
oplevelse! Mange blev mine venner for livet og een af dem blev jeg gift 
med. Familiemæssigt fortsætter traditionen. Vores datter blev student 
fra skolen 1956. En søn tog realeksamen, og nu går et barnebarn i 
gymnasiet. Så alt taget i betragtning har jeg meget at takke Aarhus 
Kathedralskole for, og det gør jeg så hermed.

Inga Brammer.

Forfatteren og digteren, 
lektor Olaf Hansen, 1928. 
Både her og på det 
foregående billede 
ses den nu nedrevne fløj, 
som afgrænsede skolegården 
mod nord.
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