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VELKOMMEN
Dette årsskrift henvender sig til alle med tilknytning til Vesthimmerlands Gym
nasium. Med artikler og billeder har redaktionsgruppen søgt at give et signale
ment af det forløbne skoleår, og set i tilbageblik er der også i år grund til at glæde 
sig over den mangfoldighed og de mange aktiviteter, der har præget skolen - bå
de til daglig og i de festlige stunder.

Samtidig ønsker vi i særlig grad at byde velkommen til vores nye elever. Hæf
tet er en god introduktion til jeres nye arbejdsplads, og forhåbentlig giver læs
ningen jer et billede af VHG som en levende skole med et samvær og et kamme
ratskab, som rækker langt ud over den almindelige undervisning. Jeg håber, at I 
har lyst til at komme i gang, og at I vil være med til både at holde gode traditioner 
vedlige og at skabe den nødvendige fornyelse.

Vel mødt til det nye skoleår, der begynder tirsdag den 4. august 1987, kl. 10.

Willy Mathiesen 
rektor
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AF SKOLENS DAGBOG
1986:
6/8: Første skoledag efter sommerferien. 125 nye elever og 5 nye lærere

modtages med åbne arme.

11/8: 1 .g’erne tager på 3 dages hyttetur med tutorer og lærere.

14/8: Elevrådet arrangerer høring med repræsentanter for DGS og
GLO.

15/8: 1. g holder fest som afslutning på introduktionsarrangementet.

29/8: HEBE-fest.

5/9: Anna-Grethe U. Jensen, 2.y, vælges til elevrådsformand for skoleå
ret 1986/87.

10/9: Dansk flygtningehjælp starter sprogundervisning på gymnasiet for
ca. 50 tamilske flygtninge. Vores tamilske gæster og den nye lærer
gruppe har siden været en velfungerende del af skolens dagligdag.

19/9: Fællestime med Steen Vig Band. Gedigen swingende jazzmusik.

Hyttetur  for de nye l.g’ere
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Steen Vig Band

20-27/9: Studierejser til udlandet: 3.x er i Prag, mens 3.y og 3.z slår pjalterne 
sammen i Paris.

25/9: Møde for 1 .g’s forældre.

29/9-3/10: Studieuge om flygtningeproblemer: arbejde på tværs af de traditio
nelle fag- og klassegrænser, teater, foredrag, musik, fremmedartet 
mad, afslutningsfest m.m.

6-10/10: Det årlige besøg af elever fra VHG’s venskabsgymnasium i Koln.

16/10: Fællestime: »Rita i Rom«. Det var ikke kedeligt 1

30/10: En amerikansk teatergruppe, Convenant Players, optræder som
led i engelskundervisningen.

6/11: Ca. 1/3 af skolens elever deltager i Operation Dagsværk.

10-14/11: 3.abN på studierejse til Koln og 3.abS på ekskursion til København.

18/11: Terminsprøver begynder.
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20/11: Koret på ekskursion til Aalborg.

25/11: Fællestime med forfatteren Henrik Bøegh og hans lyddiasshow:
»MANDALA - vibrationer fra en walk-man«. Et spændende ind
hold og en flot form, der gav anledning til en god debat.

28/11: Aalborg Teater besøger VHG med en særforestilling: Lars Norén’s
»Natten er dagens mor«. Elever ogforældre fylder salen ogfåren fin 
teateroplevelse.

2/12: Pigekoret på ekskursion til Aalborg.

6/12: Ulands-udstillingen åbner, og byens pensionister er inviteret til den
traditionelle hyggeeftermiddag med sang og musik.

8/12: Konsultationsmøde for 1 .g’s elever og forældre.

16/12: Konsultationsmøde vedrørende 2. og 3.g.

19/12: HEBE-fest.

23/12: Juleferien indledes med den traditionelle juleafslutning med et va
rieret program med musik, taler og underholdning.

»Rita i Rom«
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Juleafslutning

1987:

6/1: Efter mange forhandlinger går arbejdet med udskiftning af gymna
stiksalens asbestloft endelig i gang.

8/1: Basketballstævne for drenge.

19/1: Orienteringsmøde for kommende ansøgere til 1 .g.

26-30/1: Kemigrenens 3.g’ere i praktik på forskellige virksomheder.

29/1: Premiere på Teaterkredsens opførelse af Sven Holms »Struensee 
var her«, instrueret af Peter Bagger og Ole Christiansen. Et kæmpe
arbejde og en stor succes.

2/2: Store forventninger blev skuffede, da en fællestime med pianisten 
Stan Urban blev aflyst i sidste øjeblik p.g.a. kontraktlige misforstå
elser.

2/2: Konsultationsmøde vedrørende l.g.

6/2: Idrætsstævne i hallen.
HEBE-fest og vinterferie.
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19/2: Fællestime: Koncert med Bo Stief Band. Igen en god stemning og
vippende fødder i fællesområdet.

20/2: 1 .b og 1 .z på ekskursion til Århus.

3/3: Træningsaften i lancier for forældre.

7/3: Årets store skolefest med en tilslutning af elever, forældre og gamle
elever, der er ved at sprænge alle rammer. Revy, spisning og dans til 
»Heavy Cargo« og »Jazzterroristerne«.

11/3: Fællestime med Maria Lexa, der ene kvinde spiller alle roller i en
betagende »L’Odysée illustrée«.

19/3: 3.mK på ekskursion til Århus.

26/3: Fællestime med Benny Andersen.

1/4: Forårskoncert.

Bo Stief Band
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2/4: Amtets undervisnings- og kulturudvalg holder møde på gymnasiet 
for blandt andet at se Poul Gernes-udsmykningen i fællesområdet 
og give grønt lys for dens sidste etape: en indramning af sceneåbnin
gen med keramiske fliser.

3-11/4: Studierejser til udlandet: 2.a og 2.b i Rom, 2.x i Norge, 2.y i Prag og 
2.z i Provence.

7-10/4: Terminsprøver.

24/4: HEBE holder 25 års jubilæumsfest med Henning Stærk Band.

25-28/4: Fransk besøg: 50 gymnasieelever + lærere fra Sarcelles ved Paris 
besøger VHG. Efter nogle gode og festlige dage er der gribende af
skedsscener med kindkys til alle sider. En ny venskabsforbindelse 
synes at være godt grundlagt.

29/4: Per Kirkeby - skulptur nummer to opføres i det grønne område ved 
idrætsbanerne. En ny kunstattraktion på VHG med kunstnerens 
velvilje. Opført for midler fra Aars Bank og Sparekassen Himmer
land.

5/5: 3.g’s sidste skoledag.

3.g’s sidste skoledag
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KÆRE BRODER!
(eller Hej! som de siger her i landet)
Det er en sand glæde for mig at kunne fortælle, at jeg trives godt her i »Vestens 
paradis«, Danmark. Jeg føler mig som i den syvende himmel i byen Års (Tidens 
by kalder de den også), der er hovedstaden i Himmelland. Især føler jeg mig som 
blommen i et æg på den skole, hvor jeg lærer dansk. Vesthimmellandsk Gymna
sium kalder de den. Jeg kan snart læse H.C. Andersens eventyr på originalspro
get, »Den grimme ælling« og dem alle sammen. Alle her er så venlige og rare, ak
kurat som de danske turister, vi i sin tid mødte i vort hjemland Sri Lanka. Det er 
et sjældent gæstfrit folk. Aldrig så snart var vi begyndt på skolen her i slutningen 
af september, før de kom og spurgte os, om vi ikke havde lyst til at komme ind i 
deres klasser for at snakke. Og så åbne og imødekommende de var. De var me
get interesserede i at høre noget om os og vores baggrund: den politiske situa
tion på Sri Lanka, vore kønsroller og familiemønstre, klædedragt, religion 
osv..Nogle ville også vide, om vi havde været udsat for tortur. Andre bad om lov 
til at besøge os i Haubro, Ravnkilde og hvor vi nu bor. De tog også billeder afos 
og vore huse. Man kunne sågar læse interviews med os i en avis, som de lavede 
på skolen. FLUX tror jeg de kaldte den. Selv vores mad var de interesserede i. 
Det er en ren myte, når man på Sri Lanka siger, at danske turister kun spiser fri
kadeller med brun sovs og med rødgrød til dessert. De kan godt lide krydret 
mad. Jeg er stolt over at kunne vedlægge et fotografi, hvor du ser mig i gang med 
at instruere mine danske kammerater i at lave Koli Karry.

Koli Karry
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Vedlagt finder du også et avisudklip med mine opskrifter samt danskernes 
vurdering af den tamilske mad. Som du selv kan se, kan de lide den: 3 flammer ud 
af 5 mulige er ikke dårligt!

FLUX kigger i studieugens løb indenfor hos grupperne for at ta
ge temperaturen:

MADGRUPPEN er delt op i tre mindre grupper, som på 
skift står for madlavningen i ugen. Hver dag er der mad fra et nyt 
land, og mandag var det retter fra Sri Lanka, som stod på menu
en. Hvis nogen har fået lyst til at servere disse retter derhjemme, 
bringer vi opskrifterne her:

KOLI KARRY:
1 kylling, 2 store løg, 1 tsk. fennikel, 2 tsk. salt, 3. tsk. chilipulver, 
1 tsk. kanel, 3 tsk. kardemomme, 1/2 tsk. dild, 1 kop mælk, 4 tsk. 
olie.

Kyllingen skæres i småstykker. Hakket løg kommes i en gry
de med varm olie. Fennikel og dild kommes i. Kylling, salt og 
chilipulver samt lidt vand kommes i. Efter ca. 20 minutter kom
mes mælken i. Efter 5 minutter kommes kardemomme og kanel 
i. Retten serveres med kartofler eller ris.

BONDA (kartoffelboller):
1 kg kartofler, 1/2 kg løg, 1 grøn peber, lidt salt, 500 g mel, lidt 
chilipulver, 1 liter olie.

Kartoflerne koges og moses. Hakket løg og peber, salt og chi
lipulver blandes i. Massen formes til små boller, som dyppes i en 
blanding af mel og vand. Derefter frituresteges de i olien.

MANDAG - MANDAG - MANDAG

Der er givet 
3 Flammer 
ud af 5 
mulige.

Dagens mad vurderinger er baseret på praktiske erfarin
ger, efter indtagelse af den Tamilske koli karry.

FLUX Kokken.

MENU TIRSDAG:
I dag laves der mad fra Tyrkiet. Fra kl. 9,30 sælges der hjemme
lavet yoghurt og brød med figenmarmelade med nødder. Fra kl. 
10,30-11,30 sælges den varme ret, som består af lammeragout 
med bulgur.
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Undervisningssystemet her på stedet ligner slet ikke det, vi kender derhjemme
fra. Det er meget demokratisk. Lærer og elever sidder sammen i en stor gruppe, 
og man kan kun kende læreren på, at han er en del ældre end eleverne og som re
gel klædt i noget mere udflippet tøj. Man kan også kende ham på, at han som re
gel tager sig af fotokopieringsarbejdet. Hvis der er noget, som han ikke har for
stand på, inviterer han bare en gæstelærer ind på skolen. Iden uge, der lige er gå
et, har jeg set en masse gæster komme og gå: en læge, der fortalte om behandling 
af torturofre, en kvindelig psykolog, der berettede om især flygtningekvinders 
vilkår, altsammen eksempler på, hvor interesserede danskere er i andre menne-

»Torturofre«

skers tilværelse. F.eks. har man hele to organisationer til at hjælpe flygtningene. 
Den ene kalder sig Flygtningehjælpen og den anden Flygtningevennerne. De 
kom også en dag med hver sin repræsentant, og de skiftedes til at fremlægge der
es ideer om, hvordan man bedst hjælper flygtninge. For det er ikke blot os, ele
ver og lærere interesserer sig for. Nej, det er alle mulige flygtninge: iranere, liba
nesere, kurdere osv.. Og alle disse grupper har de inviteret ind at lave mad, synge 
og spille m.m.
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»Woza Albert«

Der har også været en sydafrikansk teatertrup, »Woza Albert« på skolen, der 
i cabaret-stil fremstillede vilkårene for sorte og hvide sydafrikanere. 1 det hele 
taget sker der noget hver eneste dag på denne her skole. Om eftermiddagen viser 
de gerne film, og om fredagen samles de om aftenen til det, de kalder hyggeligt 
samvær. Især det sidste var jeg meget spændt på, for hygge W.A være et specielt 
dansk fænomen, som man ikke kan oversætte til andre sprog. Men også fredag 
aften spiste de fremmed mad ogklappede i takt til en kurdisk folkemusikgruppe. 
Dog havde de selv lavet en revy, men stadigvæk om flygtninge. Ud på aftenen 
havde jeg alligevel lejlighed til at studere den danske kultur lidt nærmere. Den 
indtagespåflasker, også sker der noget. Så danser de ogalt muligt. Næste fredag 
skal jeg nok være klar for at studere den noget nærmere. Så skal du få en ny situa
tionsrapport. Kan du have det godt så længe!

Kærlig hilsen
Kumar

P.S.: Min dansklærer på Flygtningehjælpens Sprogskole har lige læst mit brev til 
dig og påstår, at jeghar misforstået en del. Hun siger, at den sidste uge her på sko
len ikke var helt normal. De holdt noget, som de kalder studieuge. Snart bliver 
det helt anderledes. Du hører nærmere.
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»STRUENSEE VAR HER«
- en rundsbordssamtale v. Peter Bacher og Ole Christiansen med tre af de 
medvirkende i teaterkredsens opsætning af Sven Holms stykke: Louise 2.b, 
Kim 3.z og Vivi 3.a

Hvilken af scenerne ku ’ I bedst lide ?
Louise: (uden betænkning) Europarejsen! Jeg kan så godt li’ starten på den. 

Der hvor de andre kommer ind og danner en bro, Momme og jeg går igennem. 
Måske er det især musikken. Den var jeg vild med. Så var der også nede i hjørnet 
ved indgangen, hvor vi bliver hvirvlet rundt og rundt...
Hvordan gik øvningen på den scene?

Jeg troede aldrig, vi ville nå det. At det ville kunne fungere. Der var jo næsten 
ingen tid til at øve den. Nu ser vi det ikke udefra, f.eks. så jeg aldrig de to, der spil
ler trompetfanfare,- (drømmende) men altså musikken! Og så også til sidst, hvor 
Momme styrter afsindig rundt...

Kim: Flere har også sagt, at det var godt, at vi brugte hele rummet. Totalteater 
eller så’nt.

L: Jeg ku' også godt li' stykkets afslutning. Altså især der hvor Caroline (Han
ne 2.b) og Christian d. VII (Momme 2.a) sidder med væggen imellem sig. (stort 
smil). Man var lige ved at græde. Og der hvor Christian bliver ført frem. Åh, det 
var så sørgeligt.
Stykketforegårfor 200år siden. Er det ikke et problem at spille noget så gammelt?

K: Det var kun i starten. Især navnene: Bernsdorff, Reventlow, Chr. d. VII el
ler var det IV?

Vivi: Det stive som f.eks. lå i menuetdansen i indledningen, - det kunne lige så 
godt have været fra vores egen tid.

K: Selve stykket, kunne man ikke se, var fra så længe siden. Det glemte vi hur
tigt at tænke på.
Hvordan øver 1 på jeres roller?

K: Jeg ville prøve en ny teknik i år. Jeg indspillede alle de andres roller på 
bånd. Med pauser ind imellem. Så kunne jeg fylde mine egne replikker ind un
dervejs, når jeg øvede.

L: Til daglig går man og siger replikker til hinanden i skolen. Man læser om af
tenen, også på skolen, så opdager man pludselig, at man kan huske det. Det siger 
én noget. Det er lettest, når man har modreplikker, stikord.
Hvad er sværest - replikkerne eller det at skulle føle sig som personen ?

L: personen, rollen, afgjort!
K: Det synes jeg ikke.
L: Jo, det er så svært: Man kan se ordene i rollehæftet, der står måske:»Han 

bliver sur«. Men hvordan sur? Hvordan skal det spilles? Når man skal spille to 
sammen - hvad Momme og jeg ofte måtte - skal man så stå helt stille under hans 
lange replikker, eller hvordan skal ens ansigtsudtryk være, så det passer til stem
ningen? Det er svært at stå »bare og se ud«.

K: Ok, nu er jeg nok lidt af en, hm, spasmager. Jeg synes, det var vanskeligst 
med replikkerne. Men min brandmajor. Det faldt mig egentlig let at sætte gri
masser på ham.
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V: Måske er det lettere at være morsom, at tage en klovnemaske på, sværere 
nok at udvise sorg, alvor ...

K: Det havde jeg i de to andre roller, jeg spillede, Reventlow og Enevold 
Brandt.

L: Det må være svært at have flere personer at koncentrere sig om. 
Hvordan havde I det med jeres roller?

L: Min er jo en manderolle. Da jeg læste stykket tænkte jeg mig først som fru 
von Piessen (som Ida 3.a kom til at spille). Bagefter kan jeg godt se, at det slet ik
ke var mig. (stort grin). Folk siger altid, at jeg ligner en dreng, en piget dreng må
ske. I al fald ville jeg helst ikke være andre end Warnstedt. Jeg er glad over at prø
ve at få en figur ud af ham.

K: Måske ville jeg godt have været Christian d. VII. Men allerede da vi havde 
de første læseprøver (ha, ha) da kunne jeg godt se brandmajoren med det sam
me.

L: Ret hurtigt når man går og spiller, så bliver man den person.
K: Selvom vi hele vejen igennem havde problemer med scenen hos skøgerne - 

så vidste jeg inderst inde: Det skal nok gå. Den er ikke svær at forstå. Den er 
skæg. Man ved jo, at folk griner, for man forsøger at se sådum ud som muligt. Og 
trækker den så lang tid, at de er færdige med at le.

L: Man ku’ se, det kom bag på skøgerne (Rikke, Malene og Karen), at folk 
klappede og lo så længe, da Kim kom ind første gang. Der gik nok et par replik
ker tabt til premieren, selvom det fungerede langt bedre end ved de sidste prø
ver.

Der er brand i majoren

18



Juliane Marie / Birgitte 2.b

K: Men det var den sværeste af mine roller. De andre ku’jeg faktisk ret tidligt. 
Men så havde jeg kemipraktik lige oveni. Jegfik bestemt også at vide af de andre, 
at jeg var for dårlig i den sidste uge. Da var jeg tæt på at opgive det hele. 
Hvad så med kostumer og teknik ? Det er ikke nogen hemmelighed, at du, Vivi, 
har fået meget ros for din indsats.

L: Ja, mine forældre kommenterede kostumerne før noget som helst andet i 
stykket!

V: Vi var jo fire. Judith og jeg som snakker meget sammen til daglig, også om 
teater, og desuden Helle og Jonna.

K: I starten hvor vi ikke har kostumer, da står folk bare med deres rollehæfter 
og lirer replikker af. Det hele bliver meget mere seriøst, når det tekniske kom
mer på.

V: men jeg vil godt sige, at skuespillerne ikke skal have kostumer for tidligt. 
For de giver nemlig tingene den sidste gejst, når det virkelig gælder. Til slut når 
man er kørt godt træt, og folk går og knurrer ad hinanden, og alting er stress, da 
er kostumer, lys og lyd prikken over i’et.
Hvilke kostumer tænkte 1 først på ?

V: (ha, ha) Skøgernes! De var spændende. Men det var ikke dem som vi blev 
først færdige med. Også borgernes påklædning var j eg god t tilfreds med. Og må
ske især da Palle havde lavet de skønne parykker til »skurkene«...

L: Jeg synes, den flotteste var Ove Guldbergs dragt (Jan 1.x)
V: Det var tanken, at han og Juliane Marie (Birgitte 2.b) skulle være meget 

frygtindgydende. Insektagtige. Han fik den her »edderkoppehat«. De personer 
er sorte. Modsætningen til Christian, altså fantasien, glæden osv. Men jeg synes 
egentlig ikke, det var dem, som vzrÆerfebedst, det er ikke altid det, man sidder og 
nørkler allerlængst med..
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Warnstedt og Chr. VII

L: Jeg var vild med dem.
Var der nogen, du ville have lavet afgørende anderledes i dag?

V: (lang tænkepause) Njae... Jeg synes godt, det hele måtte have været noget 
mere vildt. Og så måske Fru von Piessen (Ida) ikke skulle have været så udringet. 
Hun burde have haft noget mere stramt på. Nu er det andet år,jeg er med. Og al
lerede (suk) er det lidt mere selvfølgeligt, at man er med, at man gider, at man la
ver noget, og det sWblive godt...

L: Det kommer jo an på, om man kan li’ teater. Jeg synes, det er så dejligt. Jeg 
blev overhovedet ikke træt, selvom vores klasse tilfældigvis havde fri to timer 
før, og at vi altså måtte vente, hvergang vi skulle øve.

V: I den sidste uge, der var der stress på.
K: Og praktik oveni.
L: Men jeg tror, de allerfleste vil være med igen til næste år.

K: Jeg er blevet ret vild med at spille teater. Første år slæbte jeg kulisser. Det er 
morsomt at være på scenen.

V: Det tør jeg altså aldrig. Jeg ville ikke engang være med til at lave de drama
øvelser, I indledte med.

L: En af de ting,jeg er mest vild med er lige før, man skal på scenen. Man står 
ude i kulissen. Alle står i vejen, bander og er hysteriske, Man kan ikke finde no
get som helst. Hvordan sidder min kjole? Min make-up?!
Nu venter de derinde...og der er så meget lys på... og så går man ind.....
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LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN DER
Temaet for årets VHG-revy var narcissisme - den euforiserende fryd ved at se 
sit eget mærketøj sbehængte, solarieskinnende,standardiserede bøfstativ i spej
let.

En liden satire over tidens tendenser og over mangfoldighedens mærkelige 
uniformitet. »Et apollinsk multimedieshow som optakt til bordets diverse dio
nysiske glæder« - som vor lokale speedsnakker så følsomt beskrev det. De kan 
godt nok nogle lange ord, de gutter. Man tør slet ikke tænke på, hvad der sker, 
når vi får gymnasiereformen. Men det bliver svært at holde revyen nede på en ti
me.

Der var poesi og prosa, sange og sketches - og dans, musik og farver. Der var 
de høje løft - og dagens platte, kort sagt noget for enhver smag. Selv den gode.

Noget var romantisk, andet café. Narcissisme til nar er nu (undskyld!) ikke 
det værste man har. Når så mange så entusiastisk på en bette måned fik så meget 
op at stå (dette er ikkeen reference til kondomsketchen), så må det vel tilskrives 
en velsignet trang til at gøre sig selv og dagens VHG lidt til grin.

Man siger, latter er godt for blodomløbet. Hvis man skal dømme efter bølge
gangen i bassinet, så var der fin terapi i den revy.

Narcissus’ spejl fik muntre hak,
til dem som kom og sprak det - tak!

Hjørgensen

Det gule akvarium
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FÆLLESTIMER
Fællesskab og individ
Nogle steder i verden er fælleskab sat i højsædet, endog på bekostning af det in
dividuelle, andre steder forsøges fællesskab knægtet til fordel for individets 
muligheder og udskejelser. I såkaldte »primitive« kulturer er fællesskab og indi
vidualitet en nødvendighed, ligesom det var det i bystaten Athen i den klassiske 
periode.

Ovenstående signalement kan illustrere muligheder for menneskene. Disse 
muligheder praktiseres på Vesthimmerlands Gymnasium, ikke kun fordi det er 
formelt muligt, men også for at højne fællesskabsfølelsen. At være sammen om 
noget, at opleve noget sammen tillige med individuelle tolkninger kan være med 
til at flytte grænser, at skabe kræfter til nye udfordringer.

Fællestimerne i det forløbne skoleår har ført os vidt omkring. Vi har været i 
Thailand, illustreret af lysbilleder med musikledsagelse. Vi bevægede os rundt i 
Bangkoks vestligt orienterede byverden og især i dens slumområder, hvor by
ens velsignelser var svære at få øje på, men hvor fællesskabsfølelse og håb endnu 
ikke er slået ihjel, og ude på landet, hvor tiden var om ikke gået i stå, så vurderes 
den ikke med vores alen. Flos os er tiden en fremadskridende linie, hvor der hele 
tiden sker ikke blot almindelig udvikling, dvs. forbedring, men afgørende spring 
og brud. Vi har stort besvær med at følge med tiden, selv om der kommunikeres 
på livet løs. Derude kommunikeres der ikke så meget. Tiden står næsten stille. 
Tiden er ikke en linie, men en cirkelbevægelse. Det giver andre problemer, vær
dier og normer.

Denne konfrontation mellem det »vestlige« byliv og landets gamle buddhisti
ske rødder og traditioner blev fremhævet i »Mandala - Vibrationer fra en Walk- 
man« fortalt af Henrik Bøegh, en tidligere lærer, der i hvert fald foren tid harfor- 
ladt sine rødder for at rejse ad gamle hippiespor over Thailand, Nepal og Sri 
Lanka - derud »hvor jeg ikke er noget og ikke har noget, her er der ingen derfor- 
venter noget af mig«.

»Musa! Fortæl mig om manden, den vidtbefarne, som flakked 
meget omkring, da han havde forødt det hellige Troja, 
såe mangfoldige byer og fik deres sæder at kende«.

Sådan indleder Homer i Odysseen sin fortælling om manden, dvs. Odysseus. 
Endnu en gang drog vi uden for Danmarks grænser for at opleve andre verde
ner. Her ikke det moderne Grækenland, men det gamle antikke Hellas. Maria 
Lexa - en amerikansk kropskunstner - førte os på en uimodståelig måde ind i 
Homers skildring af først ogfremmest Odysseus, dette snu, nysgerrige og intelli
gente menneske med de meget menneskelige træk.

Odysseus’ hjemrejse tog 10 år, inden han satte sine ben på Ithaka, hans ø. 
Mangt og meget gennemgik og oplevede han - med og mod sin vilje.

Først mødte vi den mægtige nymfe Kalypso i tredobbelt menneskestørrelse 
(en dukke på et stativ), der i flere år havde haft Odysseus boende, men nu omsi
der gjorde forgæves forsøg på at holde på ham trods megen smigrende tale og 
mange løfter.
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Maria Lexa

I næste øjeblik skiftede scenen, og Maria Lexa spillede en forførerisk dollar
prinsesse mageligt henslængt på en sofa, der velvidende om sin skønheds magt 
med fryd i stemmen berettede om de mange store græske heltes trængsler på 
grund af hende. Dollarprinsessen var den skønne Helena, der forårsagede kri
gen mellem Trojanerne og grækerne.

Andre kvinder passerede revy: Nausikaa, den smukke prinsesse på Faiaker- 
nes ø, der finder Odysseus forkommen og nøgen på stranden og med nysgerrig 
blufærdighed tager sig af ham; troldkvinden Kirke, der gør hans mænd til grise 
og ham selv til sin elskerinde, opført som et skygge-silhouet-spil. Maria Lexa 
gengav mimisk de berømte scener med Odysseus og hans mænd og kyklopen. 
Kyklopen åd med stor appetit flere af Odysseus' mænd, og de store smerter og 
pinsler, som Kyklopen blev udsat for, da de blindede hans eneste øje, blev illu
streret af Maria Lexa med et ansigt forvredet i uendelig smerte. Ind imellem de 
mange personer og scener slog Maria Lexa over i rollen som fortæller for at for
binde de enkelte episoder. Afslutningsscenen blev også gensynsscenen. Gensy
net med hustruen Penelopeia. Efter at Odysseus har dræbt de fladpandede og 
påtrængende bejlere (spillet af marionetdukker), fik vi gensynsscenen - på 
fransk - mellem Odysseus og Penelopeia som to nøgne dukker, der ikke kunne 
få nok af hinanden. Odysseus er efter sin Odyssé kommet hjem, har fået fast 
grund under fødderne, og rodløsheden er endt.
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Forfatteren Benny Andersen, denne gang uden Poul Dissing, aflagde et kær
komment besøg. Ud over at vise sine eminente evner på flyglet læste Benny An
dersen op fra egne værker. Det være sig om ham, som fortalte pølsemanden, at 
han ingen pølser skulle have, om brugen af ordet øje i mange forskellige sam-

Benny Andersen

menhænge (at have øjne i nakken, at kigge med et halvt øje), om diætens velsig
nelser og meget mere. Benny Andersen leverede også sit bidrag til begrebet tid, 
her gengivet i sin helhed fra Antologien »Den ny poesi« ved Torben Brostrøm:

PÅ HØJE TID

Det er på tide 
vandet koger 
jorden brænder 
verden venter 
da Alexander var på Cæsars alder 
var han allerede Den Store 
da Cæsar var i min alder 
var han allerede færdig 
de spildte ikke tiden

tiden spildte ikke dem 
de brugte tiden som en skjorte 
sov med den på 
spiste med den på 
blev begravet i den 
og her sidder jeg 
holder avis
holder jul 
holder igen
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lader bedrifter gå min næse forbi 
i håbløs restance med opdagelser 
verden venter ikke 
da Mozart var fem år 
da Jesus var tolv
da Columbus lettede anker
da Homer
da Rembrandt
da Pasteur 
da Darwin

da Dalgas 
da Vinci 
da Gama 
Damokles 
det er på høje tid 
det er over tiden 
min hat 
min frakke 
mine cykelspænder 
det er nu eller aldrig.

DER SKER HELE TIDEN NOGET
»Biograferne blomstrer igen, fordi folk vil ud sammen med andre, i stedet for at 
sidde hjemme og spise chips alene. Der er noget umenneskeliggørelse i det, der 
foregår. Men jeger ikke sånervøs alligevel, for det danske musikliv, fx. kan jegda 
huske, da vi var på Års gymnasium, hvor folk var helt vilde og med hele vejen. 
Det skulle vel ellers være den nye »maskingeneration«?«.

Sådan sagde Bo Stief til »Rytme« i maj 87. Det siger jo en del om mentaliteten 
her på VHG - vi er ikke den nye »maskingeneration«.

Tidligere på året havde vi besøg af Steen Vig Band - et jazzorkester, som iøv- 
rigt også satte stemningen i bevægelse.

»RITA I ROM« (- og egen saft)
En molotovcocktail bestående af rappe bemærkninger og frække dialoger, til
sat en god portion garvet »husmoderrock«.

Nogenlunde sådan præsenterede 4 gange Rita sig selv.
Disse fire damer brugte en god times tid på at lære os noget omos selv og hin

anden. Intet var dem helligt, alt fra incest til fedmeproblemer blev serveret foros 
med et glimt i øjet og en charme, der fik det hele til at glide uhindret ned.

Bassinet kogte af latter og begejstring, publikum ville ikke slippe de fire Ri- 
ta’er igen.

Der var tankeføde nok at hente i denne musikalske cabaret, det overordnede 
tema var den evige magtkamp kønnene imellem.

Rita ta’r imod ministeren om torsdagen - og giver ham lidt fred i sindet. Rita er 
ondskabsfuld. Rita har humor. Rita går ind for spanking. Rita er en heks. Rita er 
en engel.

Rita er i os allesammen. Rita er os allesammen.

Dorte Mosbæk (l.a) og Preben Steen Sørensen.
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HYTTETUREN

Den første dag ankom vi alle meget stille og meget generte med frygten for at 
møde en koloenorm stak bøger, som skulle fy Ide de medbragte sække og kuffer
ter. Da vi blev delt ud i klasserne, mødte vi de første vurderende blikke fra de an
dre, men for at være helt ærlig, så tænkte man også selv sit. 3 år her ...!Men faktisk 
fandt vi utroligt hurtigt sammen, specielt efter hytteturen. Med på hytteturen 
havde vi 4 tutorer. Det var 2.g’ere, som skulle fortælle os noget om skolen og sør
ge for, at vi fik det sjovt. De arrangerede en masse ting, som vi vil fortælle om nu.

Vi ankom friske, men generte til Kølhøjhus.
Hytten var bare lækker, lækker, rimelig, nogenlunde, eller for at sige det rent 

ud - ikke noget særligt. Det bedste var omgivelserne (fluerne) og vejret. Der var 
masser af plads til at slå sig løs på.

Vi lagde hårdt ud med sociale lege, s.s. navnelege, rundkredslege og diskus
sioner om fortid, fremtid og nutid.

Om aftenen hyggede vi os og lærte hinanden godt at kende. Vi var bl.a. på nat
løb, og da vi kom hjem igen, hyggede vi os ved bålet med sang og musik. Om mor
genen blev vi igen delt ind i nogle aktive og sociale grupper, hvor vi bl.a. fik ud
delt et eventyr eller en tom tekst, som vi så efter bedste evne opførte.

Den sidste aften, festen. Først spiste vi, og derefter morede folk sig resten af 
natten.

Næste morgen vågnede vi trætte, men en oplevelse rigere. Efter oprydning og 
rengøring tog vi hjem.

1 .g generelt
Da vi kom hjem fra hytteturen kaglede vi, som havde vi kendt hinanden i årevis.

Vi synes selv, at overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er gået meget nemt. 
Lektielæsningen har heller ikke været så slem som forventet (det var ikke en op
fordring).

Den lette overgang skyldes måske også den klasse, vi er kommet i, 1 .x, som er 
en meget god blanding af både typer og meninger, hvilket ofte fremgår af heftige 
diskussioner, men som altid ender med en vis forståelse parterne imellem.

Dette første år har været dejligt, på trods af 3.g’ernes mobning og lærernes 
undervurdering af vores utrolige evner.

Feministerne
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POUL GERNES
For at trænge ind bag overfladen af den tilsyneladende enkle udsmyknings
kunst, Poul Gernes siden midten af 1970-erne i stigende grad har koncentreret 
sin virksomhed om, er det nødvendigt at gå tilbage til begyndelsen af tresserne til 
den opløsning af de billedkunstneriske udtryksmidler i mangfoldige og ofte im
materielle former, som fandt sted i US A og i store dele af Europa, og som i man
gel af bedre fællesbetegnelse går under navnet »Tressernes kunst«. Her forsvin
der ikke blot det naturefterlignende element, som man så det i den traditionelle 
abstrakte kunst, også billedets autonomi og dets funktion som afspejling af en 
kosmisk orden forsvinder. Billedelementerne er ikke længere hierarkisk ord
nede, men forholder sig sideordnede til hinanden og kan i princippet adderes 
uendeligt, svarende til den moderne verdens oplevelse af værdihierarkiets sam
menbrud. Der findes ikke noget overordnet styrende princip, alt er teoretisk set 
lige - gyldigt. Heller ikke kunsten er længere mere ophøjet end andet, og der fin
des ikke kunstneriske udtryksmåder eller -midler, der a priori udmærker sig 
frem for andre. Ordet er frit, man vælger udtryksmidler efter det, der skal siges, 
og man ser i disse år en række nye udtryksmåder: System-kunst, Concept-art, 
Land-art, Environments, Happenings osv.

Samtidig hermed sker der en stigende politisk bevidstgørelse, som medfører, 
at man forlader ideen om, at kunsten er og bør være politisk neutral. En kunst
nerisk handling er også en politisk handling, og kunstneren må være sig bevidst, 
hvorledes kunsten benyttes.

I Danmark finder disse tanker udtryk med dannelsen af Den Eksperimente
rende Kunstskole (normalt kaldet Eks-skolen) i 1962. En af initiativtagerne til 
skolen var Poul Gernes.

Af andre tilknyttede kan nævnes Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard. Skolen 
blev dannet som en protest mod den efterhånden veletablerede Cobra-bevæ
gelses dyrkelse af den spontane individualisme, og den nye kunsts nøgleord blev 
afpersonificering og kollektive arbejdsmåder.

Poul Gernes malerier umiddelbart inden Eks-skolens oprettelse karakteri
seres bedst som konstruktivisme i den traditionelle betydning af ordet. Fra be
gyndelsen af tresserne ændredes formsproget, således at billedrummet ophæ
ves, maleriet bliver »fladt«, kunstnerens penselstrøg forsvinder, ogfarven bliver 
lagt på i upersonlig ensartethed. Den kreative proces ligger ikke i penselførin
gen, men i udvælgelsen af farver og former. Samtidig sker der en anonymisering 
af motiverne, som bliver »præfabrikerede«: simple geometriske former, alfabe
tets bogstaver, signalflag, billeder udvalgt fra presse og bøger o.s.v. Et yderligere 
brud med det traditionelle maleris værkkarakter sker, da Poul Gernes begynder 
at arbejde i serier, hvor det strukturerende princip tilmed ikke er den kunstne
riske udvælgelse, men tilfældet.

Poul Gernes fortæller i et interview fra 1983, hvorledes han udførte sine før
ste eksperimenter med vilkårlighedsprincippet. Forsøget gik ud på at bemale 
felterne på to plader, hver inddelt i 6 X 8 kvadrater. På den ene malede han kva
draterne i farver, som han fandt smukke, og som dannede en smuk helhed. På 
den anden afsatte han farverne helt tilfældigt ved at vælge farvetuberne fra en 
bunke, der lå bag hans ryg. Om resultatet fortæller han: »Det viste sig, hvad jeg 
nok havde en formodning om i forvejen, at det lotterivalgte billede var langt det
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Elever og lærere laver fliser

mest interessante. Grunden hertil var, at nogle af de tilfældige farvesammen- 
stød, ikke dem alle, men nogle af dem, simpelthen var u-tænkelige. Den iagtta
gelse, at lotterivalget var langt mere kvalificeret end det, jeg selv kunne sidde og 
tænke mig frem til, har fået afgørende betydning for mig. Lotterivalget tager no
get af det overflødige jeg-bestemmende væk, og det viser sig, at billederne kan 
klare sig uden denne jeg-bestemmelse, hvilket for øvrigt er en meget smuk tan
kegang.«

Poul Gernes udfører i denne periode lange billedserier bestående af plader 
inddelt i identiske kvadratsystemer, og forsynet med farver efter forud fastlagte 
spilleregler. Betydningen ligger ikke i det enkelte billede, men i serien, forløbet, 
der anskueliggør et bestemt system. Serien udgør e/omfattende værk. I samme 
periode udfører han til udstillinger andre værker af store dimensioner: Et ca. 6 
m højt stribebillede til Charlottensborgs trappegang, et 7,5 m højt tårn opbygget 
af pap kasser dannet over geometriske grundformer, en gigantisk blomst af pa
pir, en stor skibsagtig form af sølvpapir og farvede bånd og mange andre forun
derlige ting. Fælles for dem alle var, at de ved deres tilstedeværelse dominerede 
og omskabte det rum, de befandt sig i.

Det var denne kunstner, der i så stort omfang havde arbejdet med monumen
tale udtryk, men i forgængelige materialer, som i 1970 fik til opgave at udsmyk
ke Københavns Amts Sygehus i Herlev, en af de største udsmykningsopgaver i 
Danmark i dette århundrede. Poul Gernes havde her mulighed for i stort format 
og i varig form at arbejde videre med de seneste års erfaringer: Serierne, det nye 
farvesyn, de ensartede farveflader uden personlige penselstrøg, kunstens socia
le funktion.

Udsmykningenbeståraf malede felter (2,44 X 2,44) anbragt som fortløben
de bånd i forhallens to etager. Motiverne er koncentriske cirkler i forskellige 
farver afvekslende med billeder af andre anonyme tegn: signalflag, kompasrose, 
børnepoesibogsvers, foldeklip (gækkebreve), bogstaver osv.
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Resten af det meget store hospital har Poul Gernes farvesat ned til mindste 
detalje med farver og farvesammenstød, som er resultat af det nye frigjorte far- 
vesyn, farvesammenstød, som er utænkelige, overskridende alle normer for slet 
ikke at tale om »den gode smag«. Til gengæld opnås virkninger, som i uventet 
skønhed har åbenbaringens karakter. Hospitalet er omskabt til et stort maleri, 
som man kan bevæge sig omkring i. Formålet med udsmykningen er ikke blot at 
give en afgrænset æstetisk oplevelse, men også via den ubevidste oplevelse af 
farverne at fremme helbredelsen for patienterne og arbejdsmiljøet for persona
let. Selv om der i begyndelsen var nogen opstandelse over de uvante farver, har 
det i løbet af de ca. 10 år, hospitalet har eksisteret, vist sig, at både patienter og 
personale finder omgivelserne gode og inspirerende at være i. Udsmykningen 
står som et hovedværk i dansk kunst i dette århundrede og har fået stor betyd
ning for senere billedkunstneres og arkitekters farvesætning af offentlige miljø
er.

Fra midten af 70-erne har Poul Gernes i stadig mindre grad deltaget i udstil
lingslivet, og i stedet koncentreret sin indsats om monumentaldekorationer, af 
hvilke han har udført omkring 15 i virksomheder, på læreanstalter og i forskelli
ge institutioner. Nævnes kan udsmykningen på Panuminstituttet (Københavns 
Universitets anatomiske institut), hvor undervisningsrum i kælderen hver har 
fået en udsmykning på den ene endevæg. Udsmykningen består af stiliserede 
blomster- og plantemotiver, som er spejlet omkring en midterakse. Blomster
feltet er indrammet afen bort bestående af geometriske former. Dekorationen 
er udført i skabelonteknik, hvor den samme skabelon anvendes to gange, blot 
henholdsvis ret- og spejlvendt. Metoden er ideel for Gernes, da den giver mulig
hed for, at flere kan deltage i arbejdets udførelse.

Motivet med de spejlede blomsterornamenter ses også i udsmykningen i 
kantinen på det store elektricitetsværk Skærbækværket i Jylland. Her er moti
vet spejlet i en vandret ogflere lodrette akser, således at motivet får karakter af el 
foldet papirklip. Det er karakteristisk for Poul Gernes, at man finder det samme 
motiv anvendt med kun få variationer i forskellige udsmykninger. Poul Gernes 
ønsker ikke at demonstrere originalitet og opfindsomhed, det vigtige er at skabe 
en smuk dekoration, der er til glæde for de mennesker, der færdes i den.

Et andet centralt motiv i Poul Gernes seneste udsmykninger er tulipanen set i 
silhouet. Man ser den i gigantstørrelse på gangene på Panuminstituttet, og i mi
ni-udgave på trapperne i børnehaven Hyldegården nord for København.

Motivet ses desuden anvendt i Carlsbergs tappehal, på Borgens forlag, i kol
legiet Rebæk Søpark ved København og i forbindelse med en teatersal i Nykø
bing Mors i Jylland. I forbindelse med disse udsmykninger ses et andet karakte
ristisk træk ved kunstnerens arbejdsmetode. Billedudsmykningen er ikke læn
gere afgrænset fra omgivelserne, der er ingen ramme, billede og væg er et.

I de sidste år har Gernes været optaget af udsmykningsformer, som er en inte
greret del af arkitekturen, og som i princippet kan realiseres uden kunstnerens 
deltagelse i selve udførelsesfasen. F.eks. er blomsterfrisen over panelet på Hyl
degårdens trappe i sit væsen en genoptagelse af de trappeudsmykninger, århun
dredskiftets malermestre ved hjælp af skabeloner udførte i beboelsesejendom
menes trappegange.

Poul Gernes har arbejdet videre med disse udsmykningsmåder i de forslag, 
han deltog med i udstillingen »Blomster til Vejle« (1984). Til denne udstilling
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havde et stort antal danske og udenlandske kunstnere givet forslag til udsmyk
ning af en by (i dette tilfælde Vejle). Medens de fleste øvrige kunstnere gav for
slag til egentlige kunstværker, malerier eller skulpturer, som nok var afpasset ef
ter det sted, de skulle placeres, men som dog var autonome, gav Poul Gernes 
forslag til dekorationer, som var en bestanddel af arkitekturen: På trapper 
blomsterornamenter udformet i skabelonteknik, på loftet ornamenter, hvor 
man tidligere havde stuk, på gulve stærktfarvet linoleum med geometriske 
mønstre eller planteornamenter, betonfliser med blomsterornamenter i et afvi
gende materiale opsat på facader eller nedlagt på gårdspladser og fortove.

Poul Gernes skriver i en artikel i udstillingens katalog: »Er det ikke sådan, at 
udsmykningsbegrebet, som så meget andet i vor tid, er ved at undergå en foran
dring f.eks.derved, at når der hænger tre billeder i en bank, er vi tilbøjelige til at 
sige, at banken er udsmykket, og dog er det kun en ophængning af tre billeder og 
burde derfor også kun hedde sådan, eller det kunne hedde en permanent udsti- 
ling af tre billeder«.

Op imod disse permanente ophængninger eller udstillinger sætter han tidli
gere kulturers kunstneriske udtryk, hvor arkitektur og billede var et: De gamle 
ægyptere, middelalderens katedraler, de norske stavkirker, de svenske dalmål- 
ninger osv. Her er arkitektur og billedkunst, funktion og billedkunst et. Men ik
ke blot de formelle træk ved disse kulturer fremhæves, også indholdsmæssigt 
ses disse udtryk som forbilledlige, idet deres billedindhold formentlig var aflæ
seligt for hovedparten af samtidens mennesker, og man står her over for et af 
den moderne kunsts problemer. »Billedkunst er blevet en interesse - ikke et fæl
lesudtryk for en hel kultur«. Men gives der i vor tid fælles symboler af samme ka
rakter som middelalderens religiøse billedverden?

Siden begyndelsen af forrige århundrede, da de feudale samfunds hierarkis
ke orden betvivledes og efterhånden ophævedes, har det ikke længere været 
kunstnerens opgave at afspejle et gudgivent univers, men gennem sin kunst at 
skabe en ny livstydning. Et kunstværk bliver en meddelelse fra et individ til et 
andet - altså et personligt anliggende. Op gennem århundredet mister disse 
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meddelelser i stigende grad forbindelsen med den ydre verden. Efterhånden 
bliver sandheden så personligt et anliggende, at man mister troen pådens objek
tive eksistens. Det er en illusion at ville søge den endelige sandhed. Den enes bud 
er i princippet lige så godt som den andens. Man taler i tresserne om Den monu
mentale tomhed.

Ud af denne værdinihilisme, som Poul Gernes også selv har været udtryk for, 
søger han at redde lidt glæde til menneskers liv. Kunsten kan måske ikke forsyne 
os med den guddommelige verdensforklaring, vi har mistet, men den kan mere 
nøgternt bruges til at gøre menneskers omgivelser smukkere og mere kvalifice
rede og dermed også øve indflydelse på deres liv.

Som Poul Gernes beskedent udtrykker det: »Mine anstrengelser går vist i al 
korthed ud på at underholde mine medmennesker«.

Poul Gernes søger et motiv, som har en fælles symbolfunktion, og vælger 
blomsten, som trods det generelle forfald i symbolernes indhold dog stadig taler 
et alment sprog. Blomsten som motiv er ikke et mål i sig selv, men et godt og ind
lysende redskab, hvis man vil skabe udsmykninger, som mange mennesker - 
principielt alle mennesker - skulle kunne få et udbytterigt forhold til.

Poul Gernes har de sidste par år udgivet et antal skrifter, hvori han søger at 
analysere den moderne kunstverdens situation. Heri kritiserer han hovedpar
ten af den moderne kunst for at være præget af enten ekspressionistiske eller in- 
tellektualiserende tendenser, begge dele tendenser, som trækker kunsten væk 
fra den almene tilgængelighed. Han ser disse træk som et resultat af kunstverde
nens og her maske især kunsthandelens krav om stadig nye udtryk. Det vigtige 
bliver i disse tilfælde, om man som kunstner præsenterer noget hidtil uset, ikke 
om man skaber noget til menneskers glæde. Kunstneren skal ikke fremhæve el
ler udstille sig selv, men ydmygt gøre sig til redskab for sine medmennesker ved 
at udsmykke de omgivelser og de genstande, der er en del af hverdagen. Kunst 
skal ikke være investeringspynt, men kunne opleves uden sideblik til penge og 
den hjemlige boligindretning.

I Gernes’ arbejdsmetode ligger der et ønske om at genoplive traditionen fra 
middelalderens og renaissancens kunstnerværksteder. De store dekorationer 
er udført af »Malerværkstedet Gernes«, som kunstnerenselv kalder det. Det be
slår foruden af Gernes selv af hans kone Aase og et skiftende antal hjælpere. Det 
er ikke udtryk for nostalgisk sværmeri, når han griber tilbage til tidligere tiders 
produktionsformer, tværtimod søger han at forene en kollektiv arbejdsmåde 
med moderne produktionsformer med det formål at skabe omfattende ud
smykninger til glæde for mange mennesker.

Den individualistiske måde, kunstværker normalt bliver skabt på, er kostbar. 
Der er. hvis man tænker helt praktisk, kun råd til få ophængninger eller udsmyk
ninger. Kunsten bliver således unik og sjælden og i sin sprogbrug ofte vanskeligt 
tilgængelig. Her overfor sætter Gernes en kunstform, hvis udtryk er mere al
ment, og som i sine elementer ikke søger det originale, men i sin helhed ergav- 
mild, smuk og i virkeligheden enestående. _ .. ,,b 6 Elisabeth Delin Hansen

(Artiklen er første gang offentliggjort i kataloget til Poul Gernes udstilling »Fle- 
urs« på Det danske Hus i Paris, 16. oktober til 24. november 1985. Det er første 
gang, den offentliggøres på dansk. Vi takker museumsinspektør Elisabeth De
lin Hansen for tilladelsen til at gengive artiklen).
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OM PER KIRKEBYS »AARS I«

I mine billeder er der et skelet 
et stillads, en struktur
- i mursten bygger jeg modeller af disse 
for at redegøre for det arkitektoniske princip 
der holder sammen på det hele.

Per Kirkeby 
GENSKÆR

1986

NATURFORMER

»Naturformer har tidligt gjort sig gældende som formmotiver, der på forskellig 
måde lod sig anvende som forbilleder for foreliggende byggeopgaver.

Denne anvendelse af naturformer sker navnlig på grundlag af tilnærmelses
vis symmetrisk opbyggedeformer, hvis regelmæssighed søges forøget eller gen
nemført som stilisering. En sådan proces synes alene at være mulig i forbindelse 
med menneskeligt initiativ, men naturen viser i sin udvikling en formgivning af 
tilsvarende art både inden for den organiske og den uorganiske natur, således at 
en række former som følge afen udviklingsproces fra naturens side fremtræder 
i så høj grad regelmæssigt opbygget, at de enten kan kopieres eller som motiver 
lader sig tilpasse eller gennem deres særlige karakter erindres som forbilleder 
for foreliggende byggeopgaver.

De ikke symmetriske naturformer af organisk og uorganisk natur spiller 
imidlertid en tilsvarende rolle for formafledningen. Også her synes at finde en 
lignende udvikling sted inden for naturformen, ikke i retning af symmetri, men 
med bibeholdelse og fortsat udvikling af den foreliggende formkarakter med en 
forøget formafklaring, mod enkelthed og systematik i opbygningen. Her kan og
så i forbindelse med motivbenyttelsen være tale om den direkte efterligning el
ler tilpasning samt om en linie- og formbehandling, der ikke umiddelbart kan af
ledes derfra, men alene søger at fastholde forbilledets karakter eller væsen.

De regler, der kan være gældende for formafledningen fra naturformen i for
bindelse med et bygværk vedrørende dettes helhed eller detailler, er således ko
piering, omdannende efterligning eller en karaktergengivelse af de naturformer, 
der i særlig grad er egnet for formålet.«

Gjerløv-Knudsen 
BYGNINGSKUNSTENS 

FORMLÆRE 
1963
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HEBE

Elevforeningen, som står for den mere festlige side af VHG.
HEBE er en årsunge fra ’62, som både gennem mod- og medvind har forsøgt 

at leve op til vor vigtigste formålsparagraf: »-gennnem diskussioner, foredrag, 
film, dramatik, musik og selskabeligt samvær at fremme samfølelsen mellem al
le, der har tilknytning til VHG«.

HEBE-bestyrelsen består af 12 medlemmer, som vælges på en generalfor
samling hvert år i januar måned. På dette møde har alle, der går på VHG stem
meret og er valgbare - først skal man dog være medlem af HEBE.

De 12 disciple fisker medlemmer i begyndelsen af hvert skoleår, hvor vort 
billige medlemsskab sælges.

Ejeren af et sådant kort har så adgang til diverse HEBE-arrangementer.
Året 1987 har jo stået i jubilæets tegn, og vi harforsøgt at »flotte« os lidt mere 

med hensyn til arrangementerne. Deraf kan bl.a. nævnes: tre HEBE-fester, 
hvor Henning Stærk var det store navn til jubi-heben. Koncerter til Aalborg 
med bl.a. Disneyland after Dark, TV2 og Gnags, HEBE’s filmklub ogforedrag/ 
fremvisning af »Next Stop Nevada« og »Hell’s Angels«. Dette var bare et ud
pluk, for 1987 er jo ikke endt endnu! Og hertil skal siges, at skulle der være no
get, du er utilfreds med, eller der er et arrangement, du gerne vil have til VHG, 
kan du henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne med dit forslag/kritik.

Den nuværende bestyrelse er:
formand: Astrid Helene Laurberg2.x
kasserer: Torsten Ployart Wetche 2.z
sekretær: Momme Maidahl Knudsen 2.a
revisor: Tine Krogh Hansen 2.b + Ole Riis
musik: Charlie Peter Jespergaard 2.a
koncert: Mikkel Thormod 1.x
film: Lars Jespersen 1.x
kultur: Marie-Louise Rannes 2.b
teater: Svend Bråten 2.z
p.r.: Dorte Nielsen l.a
materiale: Karen Ditte Nordsted 2.a
menig: Tine Jensen 2.z
suppleant: Anne-Grethe Jensen 2.y

Det er vigtigt, at elever og lærere bakker op omkring foreningen. Engagér jer, 
så det nye år bringer flere og nye muligheder frem, der kan samle jer under andre 
former end den sædvanlige skole/klasse situation.

HEBE-medlemmer gør det sammen - allesammen!

Astrid

36



HEBE - VHG’s ELEVFORENING 
GENNEM 25 ÅR
I det Herrens år 1962 deltog Eigil Siej i et møde i Kristeligt Studenterforbunds 
lokalafdeling på VHG. Her antydede han, at VHG’s elever var »nogle sløve pad
der«, eftersom de aldrig havde stiftet nogen elevforening. Dette tog eleverne ad 
notam, og den 13. april 1962 dannede de HEBE. Til forskel fra andre elevfore
ninger gav de lærere adgang til at blive medlemmer på lige fod med elever. Ved 
den første generalforsamling var der ca. 60 fremmødte. Den første fest i HEBE 
var en stiftelsesfest med rektor Ussing Jepsen som festtaler. Denne fest afhold
tes lørdag, den 28. april 1962. Et lille skridt - men dog et skridt - i HEBE’s »glor
værdige« karriere.

Gennem de næste år steg deltagerantallet til fester. Således var der fx i 1965 
ca. 100 deltagere, mens der i 1967 var 220.1 disse år var det årlige kontingent på 
5-7 kr., og entreen til festerne var 2-4 kr.

HEBEs første formand Hans Ølholm Larsen

1 1972 afholdtes 10-års jubilæumsfest på »Himmerland«. En elev faldt ned 
fra en flagstang og kom til skade - resten af aftenen var der lukket for ølsalget. 
Den 21. november samme år gav »Gasolin« koncert. Entre 10 og 12 kr. Koncer
ten gav overskud, eftersom der var 250 fremmødte.

Overskud var noget, som bestyrelsen var begyndt at lægge stor vægt på. (I dag 
er der så stort overskud i HEBE, at man kan holde fest, hvor man regner med 
underskud - fx jubilæumsfesten, den 24. april 87).
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1973 var et år, hvor der skete noget i HEBE. »Gnags« spillede for 80 frem
mødte, og HEBE arrangerede bus til »Rolling Stones«-koncert i Århus. Sidst på 
året spillede »Gasolin« igen - denne gang for 500 fremmødte.

Man sidder her og bladrer i HEBE’s gamle dagbøger. Kigger på referater af 
bestyrelsesmøder og arrangementer anno 1962, film anno 1963, referater og 
arrangementer 1964. Langsomt, men støt stiger årstallene. Man når op på 1979 
- 1980 - 1981 - 1982 —så tøver man et øjeblik, bladrer tilbage 1969 - 1970 - 
1971 — bladrer frem igen 1982-1983-1984-1985 —igen tilbage 1970-1971 
— atter frem 1986 - 1987. Så standser man brat! Begynder at sammenligne og fi
losofere, og hvis man gør dette længe nok, finder man ud af, at HEBE nuomdage 
skal have hældt meget mere øl indenbords end tidligere. Fra at have været et 
kulturelt samlingspunkt er HEBE næsten gået hen oger blevet et værtshus med 
orkester og diskotek fem gange om året. Stille og roligt er VHG’s elever gået bag
læns i tiden. Vi står faktisk igen i 1962. Denne gang har vi bare en elevorganisa
tion, men både lærerne og eleverne - pånær de 16 (tidligere mere end 60), der 
mødte op til generalforsamlingen - er NOGLE SLØVE PADDER.

MOMME

HEBE’s kulturelle fortid
På opfordring af HEBE følger her nogle ord om HEBE’s kulturelle aktiviteter i 
fordums tid. Det var HEBE, der tog initiativet til et skoleblad (SYMPOSION) 
og udgav det i 10 år fra 1962 til 1972. Det var folk fra HEBE, der-med støtte fra 
Siej - skabte TEATERKREDSEN, der i årene 1968-1974 bragtebl.a. Diirren- 
matts »Fysikerne« til opførelse og skabte traditionen med hjemmebryggede fo
restillinger. Højdepunkter iblandt disse gamle forestillinger var »A - fru Ditte 
fra Aars« (1971) og »Rhapsody In Black And Red« (1974). I den sidstnævnte 
forestilling var ikke mindre end 84 personer involveret, deraf 13 lærere! Denne 
gamle tradition blev genoplivet ved 20-års jubilæet med »Pædagogisk Teater« 
af Sandro Key-Åberg og ved morgensamlingen i anledning af 25-års jubilæet 
med en »scenisk situation«: »Fødselsdagsbesøg fra Olympen«.

TEATERKREDSEN består stadig som en selvstændig fraktion af HEBE, 
men har opgivet at »stå for« den årlige skolefestforestilling, for i stedet at kon
centrere sig om egne forestillinger. Gid noget af TEATERKREDSENS virke
lyst kunne genopvække de »sløve padder« til ny initiativrigdom!

Siej
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INTERNATIONALE KONTAKTER: 
KØLN - AARS - PARIS
I en lang årrække har VHG haft elevudveksling med Gymnasium Schaurte- 
strasse i Koln-Deutz takket være et godt initiativ fra to tysklærere: Jørgen Freil, 
dengang VHG, og Ulrich von Papen, der mødtes på Koln-gymnasiet i 1973. De 
to fik udvekslingen i gang året efter, hvor de tyske elever havde valget mellem 
storbyer som London, Wien, Rom, Paris og Budapest - og Vesthimmerland sej
rede, ganske vist efter en hård kamp. Siden har elever og lærere fra de to gymna
sier besøgt hinanden årligt, normalt med to arrangementer, ét i Koln og ét i Aars.

Disse besøg har nok i årenes løb ændret sig i detaljerne, men ikke i hovedsa
gen. De danske elever og lærere bor i de tyske elevers familier og plantes - vel ik
ke midt i den tyske families hverdag, for den præges nok noget af de »invaderen
de« - men under alle omstændigheder i en sammenhæng, der giver langt større 
kontakt med de »indfødte« og langt større brug af de mere eller mindre solide 
tyskkundskaber, end man ellers ville få.

Ved ankomsten til Koln spores naturligvis en vis beklemthed hos eleverne, 
og nogle tager - måske netop derfor - i starten tilflugt til engelsk, men efter kort 
tid er der løst op på grund af de mange fælles aktiviteter, der arrangeres af de ty
ske værter. Det »officielle« program spænder vidt, lige fra »Frtihshoppen« 
(»søndagformiddagsforfriskning«) på en husbåd på Rhinen over deltagelse i 
undervisning på gymnasiet, håndboldkamp Koln-Aars, hvor der er udsat en 
særlig pokal, »Die Rheinland-Jiitland-Vase«, ekskursioner til Rhinlandets se
værdigheder, museums- og teaterbesøg, gemytlig vandring i Kolns gamle bydel 
anført af en urægte Kblner til festlig afskedsaften med typisk »kolsch« mad og 
drikke i et historisk lokale.

Det »uofficielle« program er ikke det mindst vigtige. Det er nemlig alt det, 
som tyske og danske elever foretager sig i fællesskab i større eller mindre grup
per, når skolen og det faste program erforbi - det er her snakken og erfaringsud-

»Alte Liebe«
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vekslingen rigtigt tager fart, og det er her, man konstaterer, at nok er der stor for
skel på millionbyen Koln og Nørager, Aars eller Østerbølle, men i sidste ende 
har unge fra Rhinlandet og Vesthimmerland en mængde fælles holdninger, fø
lelser og problemer.

Lige så vigtig og udbytterig for begge parter er selvfølgelig Kolnernes besøg 
hos os, selv om det nok ikke har helt den samme effekt på deres danskkundska
ber som Kolnbesøget har på vores tysk-do. Indkvarteringsformen er normalt 
anderledes her end i Koln, idet tyskerne oftest bor det meste af tiden på Lejrgår
den i Dollerup, fordi de ikke har mange muligheder for at være sammen under 
sådanne forhold, som vi har det, men i en del tilfælde har de også været indkvar
teret hos de danske elevers familier. De deltager med interesse i undervisningen 
i visse fag hos os og misunder os i høj grad den skole og de faciliteter, vi har (de 
mange VHG-elever, der har besøgt Gymn. Schaurtestrasse kan bekræfte, at de 
/targrund til at være misundelige!).

Derudover arrangeres et tilsvarende program som i Koln med sportsarran
gementer, ekskursion til bl.a. Skagen, afsluttende festligt samvær og naturligvis 
private initiativer blandt eleverne.

Et bevis på, at udvekslingen opfattes positivt fra begge sider er, at den har 
medført mange gode kontakter og venskaber med private genbesøg til følge i 
Koln og i Vesthimmerland.

Henning Sørensen

Fransk visit
Fransklærerne på VHG har flere gange forsøgt at få en udveksling i stand med et 
fransk gymnasium i lighed med den, der eksisterer i tysk. Og endelig i år ser det 
ud til at lykkes!

I september var 3y og 3z på studierejse i Paris, og ét af programpunkterne var 
som sædvanligt et gymnasiebesøg. Vi kontaktede gymnasiet i Sarcelles, som er 
en forstad til Paris, og blev som altid godt modtaget afalle. I alt har 7 klasser i ti
dens løb været i Sarcelles, og hver gang har vi glædet os over den interesse og 
imødekommenhed, man har vist os. Men i år var besøget noget særligt: for første 
gang var der franske lærere og elever, der var interesseret i at komme på genbe
søg i Aars.

Også kom de: 48 elever og 7 lærere - i gymnasiets egen bus og med fysiklærer 
Flingou som chauffør! Efter et ophold i København skulle de privat indkvarte
res hos elever og lærere fra VHG i 3 dage. Alle, også franskmændene, viste det 
sig, var nervøse for, hvordan besøget ville forløbe. Der skulle snakkes fransk i 3 
dage! Og hvad mon det var for nogle underlige mennesker, man enten skulle bo 
hos eller have boende? Men det gik over al forventning: franskmændene var 
utroligt søde og begejstrede for vejret, Skagen, gymnasiet, danskerne. Og de 
»tavse danskere« snakkede fransk (og engelsk og tysk) på livet løs.

Det var lidt trist at tage afsked med dem, men dels har flere af eleverne planer 
om at ses igen i ferien, dels var man enige om at udbygge kontakten på skoleplan; 
i første omgang håber vi, at eleverne på den fransksproglige gren kommer til 
Sarcelles i efteråret.

Anne Marie Jespergaard
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STUDIEREJSER
TIL PROVENCALSK TYREFÆGTNING (JJ/RM)
2 .z var i Arles i Provence. Turen til Sydfrankrig foregik i bus, som man også hav
de til rådighed under opholdet. Udflugtsmålene var en blanding af gammelt og 
nyt. Byerne Nimes, Orange og Saint Rémy, som er så rige på gamle romerske 
monumenter, blev besøgt, ligesom man beså den imponerende akvædukt Pont 
du Gård. Samme dag, som klassen var inde i den velbevarede arena i Arles, var

man så heldig at komme til en tyrefægtning i en nærliggende landsby, hvor man 
havde lavet en moderne arena. Denne oplevelse forbandt så at sige fortid og nu
tid, og deltagerne i turen kunne pludselig se for sig, hvordan det var gået for sig i 
Colosseum og andre romerske arenaer.

Nu skal det straks siges, at der var tale om den provencalske form for tyre
fægtning, hvor der ikke flyder blod. 1 hvert fald ikke tyrens blod, men det må 
uvægerligt sommetider gå ud over mændene, der skal forsøge at fjerne kokar
derne og båndene mellem tyrenes lange, spidse horn. Det er en sport, der kræ
ver både udholdenhed og springkraft af sine udøvere, idet tyrene bliver skiftet 
ud efter tyve minutter, mens de samme mænd bliver ved i timevis. Det gælder 
om at få tyren efter sig og så i sidste øjeblik springe over det omgivende ræk
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værk. Da klassen i forvejen havde læst en bog på fransk om de nordafrikanske 
indvandrerbørns situation i Frankrig, gik turen også til millionbyen Marseille, 
hvor man havde en samtale med en repræsentant fra børneforsorgen. Eleverne 
fik et indtryk af den mangfoldighed af etniske grupper, der er i byen, ved at gå 
rundt til nogle af de steder, hvor handlingen i den læste bog udspiller sig.

MED DE SPROGLIGE 2g’ERE I ROM (AJ/LJ/HS/PS)
Hovedformålene med denne tur var med udgangspunkt i faget historie at stu
dere dels det antikke Rom med dets mange kendte og mindre kendte monumen
ter dels det fascistiske regimes brutale ændringer af Roms bymidte i propagan
daens tjeneste og den fascistiske arkitektur og byplanlægning i fuldt flor i byde
len EUR, der ligger et lille stykke uden for Rom, og som skulle have dannet ram
men om en verdensudstiling i 1942.

Mange aspekter af den gamle romerske verden indgik i programmet:Fo/7/w 
Romanum, det politiske og religiøse centrum, Forum Traiani, der bl.a. indehol
der et handelscenter i fire etager, Palatin, højen til kejserens præsentationsloka
ler og privatbolig, Colosseum, stedet for dyrekampe og gladiatorkampe med 
plads til 50.000 tilskuere, Circus Maximus, en bane for de hestevæddeløbsgale, 
Caracallas Thermer, en af flere kæmpemæssige offentlige badeanstalter med 
plads til flere tusinde ad gangen.

Rom er også andet end antikken og fascismen. En af de berømteste kirker, 
Peterskirken, var rammen om et besøg samt Vatikanmuseeti Vatikanstaten med 
bl.a. det berømte Sixtinske kapel. I programmet indgik også et besøg i en såkaldt 
katakombe, underjordiske gravsteder for især kristne underjorden i mange kil
ometers længde. Disse gravsteder blev udgravet i tuf og skulle løse problemet 
med manglende plads til de døde ved jordens overflade. Katakomberne går ofte 
over 20 meter ned underjordens overflade.

Turen afsluttedes med en tur til det nordlige Rom, hvor utallige idrætsanlæg 
befinder sig, herunder det olympiske stadion fra 1960 og Foro Italico, et stadion 
anlagt af Mussolini med 60 statuer omkring, der skal repræsentere Italiens pro
vinser.

2 .y I PRAG (Au/HJ)
Turen var meget vellykket, ikke mindst fordi hele det ønskede program blev op
fyldt. Dette er ikke altid en selvfølge, når rejsen går til et østland.

Det første indtryk af den gamle by er mistrøstighed. Alt virker ved første øje
kast gråt og trist. Huse og gader er snavsede og forfaldne. Efter ganske kort tid 
får man dog øjnene op for byens særpræg og helt specielle stemning. Igennem 
århundreder er Prag blevet kaldt »den gyldne stad«. Dette skyldes for en stor del 
den tysk-romerske kejser Karl d .4., der i slutningen af 1300-tallet gjorde byen til 
residensstad i sit store rige. Han kaldte kunstnere og bygmestre fra hele Europa 
til sit hof, og byens karakter af kulturelt centrum blev grundlagt. F.eks. kan næv
nes, at Europas første universitet nord for alperne netop blev bygget i Prag af 
samme Karl d.4. Kirker, katedraler, borgerhuse, paladser, klostre, borge og 
slotte er nogle af de ting, man kan fornøje øje og sjæl med i »den gyldne stad«.
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Der blev også tid til et blik ind i den moderne tjekkiske hverdag. Klassen be
søgte en handskefabrik med flere tusinde ansatte og et gymnasium med kunst 
som hovedlinje. Prag er kendt for sit rige teater- og musikliv, hvilket deltagerne 
fik et lille indtryk af, da de en aften hørte operaen Madame Butterfly på det 
smukke Smetana Teater og en anden aften så helt moderne teater, hvor man be
nytter sig af film, teater, musik og dans på én gang, i teatret Laterna Magica.

Stemningen i byen var præget af Gorbatjovs forestående besøg. I alle butiks
vinduer var der billeder af ham og den tjekkiske præsident Husak. Byen var 
smykket med russiske og tjekkiske flag, og fra mange officielle bygninger hang 
der store, røde bannere med opråb, bl.a. »Rusland og Tjekkoslovakiet - for al
tid«.

Alt i alt en udbytterig tur, som gav både lærere og elever et fint indtryk af 
Prags storhedstid, og ikke mindst et lærerigt indtryk af, hvordan livet former sig 
i et østland.

NORGES-TUREN (OC/Ei)
Gymnasiets 2.x havde valgt at henlægge sin studierejse til Oslo - en nærliggende 
ide i betragtning af Danmarks tætte forbindelse med Norge, historisk og kultu
relt set.

Rejseruten var Aars - Frederikshavn (bus) - Oslo (Stena Line). Indkvarte
ringsstedet i den norske hovedstad var den kendte Bogstad Campingplads i den 
nordvestlige udkant af byen, 5 km fra centrum. Her disponerede klassens 24 
elever og dens to medrejsende lærere, Ole Christiansen og Steen Eiberg, over 
syv hytter i et smukt sneklædt terræn - et dejligt udgangspunkt for de daglige 
ekskursioner og en hyggelig ramme om madlavningen, måltiderne og det glade 
sociale samvær om aftenen fyldt med musik og sang.

Klassen fik i Oslo lejlighed til at besøge Kon-Tikimuseet, Vikingeskibsmuse
et, Norsk Folkemuseum, Vigelandsparken, Edvard Munch-museet, Akershus- 
fæstningen (med Norges Hjemmefrontmuseum og Forsvarsmuseet) og Oslo 
Rådhus. Andre højdepunkter for klassen i Oslo var ikke mindst mødet med den 
kendte norske forfatter Kjartan Fløgstad (Nordisk Litteraturpris 1977), hvis 
bog, »Fyr og Flamme«, eleverne havde læst i uddrag inden rejsen. Det blev en 
usædvanlig forfatteraften: en yngre norsk forfatter og samfundsdebattør og 24 
spørgelystne unge mennesker fra Vesthimmerland, siddende rundt omkring på 
gulvet og få stole i en 10 kvm stor fjeldhytte i Oslos udkant, i en to timer lang me
ningsudveksling om litteratur og erfaringer. Af andre programpunkter på Nor- 
ges-turen kan endelig nævnes et teaterbesøg, samt et besøg på Forsøgsgymna
siet i Oslo. Derudover havde eleverne lejlighed til at opleve den smukke norske 
hovedstad på egen hånd, Karl Johan (Oslos hovedgade), Domkirken, Stortin
get, Nationaltheatret og Kongeslottet.

Studierejser i gymnasiet er naturligvis forskellige alt efter hvilke rejsemål og 
hvilke emner, man har valgt at koncentrere sig om. Men de har også noget til fæl
les: de fungerer som en konkret indfaldsvinkel til det fremmede lands sprog, 
kultur og historie, og de efterlader altid en nyttig og positiv erfaring om, at andre 
landes befolkninger må forstås og respekteres ud fra deres specielle forudsæt
ninger. De er med andre ord også med til at nedbryde myter og fordomme. Sam
tidig er enhver studierejse - også i planlægningsfasen - den bedste anledning for 
en gymnasieklasse til at lære en masse om organisering og samarbejde.
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SKOLENS PERSONALE
1. Hans Chr. Harder,(bio)
2. Knud Thomsen, (da/eng)
3. Henning Sørensen,(ty/studievejl.)
4. Henning Jørgensen, (eng/idræt)
5. Kirsten Freil, (idræt/studievejl.)
6. Steen Jacobsen, (da/eng)
7. Ole Christiansen, (da)
8. Lene Jeppesen, (hist/idræt)
9. Joan Rask, (eng/mus)

10. Eva Auken, (hist/idræt)

11. Christian Rode, (samf/hist)
12. Palle Rønde Møller, (da/fo/old)
13. Inger Poulsen, (geo/bio)
14. Carsten Svejstrup Sørensen, (fys/mat)
15. Anne Marie Jespergaard, (fr/boginsp.)
16. Tommy Bergstein, (Fys/mat)
17. Kirsten Jørgensen, (sekretær)
18. Søren Collstrup, (mat/fys/studievejl.)
19. Niels Kr. Houmøller, (mat/fys/insp)
21. Birgit Lassen, (da/russ)

22. Jørgen Jørgensen, (da/fr)
23. Preben Steen Sørensen, (lat/hist/old)
24. Carsten Poulsen, (ke/fys)
25. H. Peder Nielsen, (rel)
26. Knud Dybdahl, (da/ty/old)
27. Hugo Støttrup Jensen, (mat/fys)
28. Brian Danielsen (pedel)
29. Peter Stenild, (pedel)
30. Jens Friis-Topholm, (mat/fys)
31. Georg Harmsen, (geo)
32. Ole Buch, (mat/ke)
33. Frode Bisgaard, (eng/da)
34. Jacques Piloz (fr/AV)
35. Dorrit Piloz, (sekretær)
36. Willy Mathiesen, (rektor/mat)
37. Ole Riis Olsen, (ty/idræt)
38. Steen Eiberg, (fr/hist)
39. Ole Thielemann, (mus)
40. Peter Bacher, (da/samf)

Fraværende: Eilif Holle Jørgensen (bio/idræt)
Bjarne Nielsen (bio/idræt)



OPERATION DAGSVÆRK 86

I marts 1986 var repræsentanter for 120 elevråd og gymnasier landet over for
samlet på D.G.S.’s 24. landsmøde. Hovedpunktet var valget af hvilket af to fore
slåede projekter, vi skulle vælge at støtte ved det forestående Dagsværk 86’. Det 
ene var et skolebygningsprojekt i Namibia til fordel for sydafrikanske flygtnin
ge, og det andet var - som de fleste nok ved - et uddannelsesprojekt i Nicaraqua. 
Diskussionen gik længe frem og tilbage, og selvom begge projekter var velegne
de og velkvalificerede, faldt valget efter afstemning på Nicaraqua.

De væsentligste grunde dertil var
-at Folkekirkens Nødhjælp administrerede og garanterede for projektet, og 
-at Nicaraqua og Mellemamerika i det hele taget ville være meget aktuelle em
ner at tage op i undervisningen, så man på den måde fik lejlighed til at diskutere 
forhold og problemer i det meget krigshærgede land.

Projektet omfattede bygning af 7 skoler, indkøb af undervisningsmaterialer, 
uddannelse af lærere med videre og var oprindeligt berammet til 4,5 mili. kr.

I september måned blev en dagsværkgruppe af en blanding af elevrødder, 
d.g.s.ere og interesserede nedsat, og arbejdet med at arrangere foredrag, oplys
ning til eleverne i form af plancher, indslag til morgensamling og klassebesøg 
o.s.v. begyndte at tage form.

Selvom vi mødte en del forhindringer i arbejdet, blev Dagsværk 86’ en stor 
succes, såvel på landsplan som på VHG.

Over 100 elever fra VHG deltog i arbejdet den 6. november med forskellige 
aktiviteter lige fra skopudsning til budarbejde for den lokale købmand og have
arbejde. Mottoet: Vi rejser osfra skolebænken en dag, for at andre en anden dag 
kan sætte sig ned på deres«, blev således ikke gjort til skamme, og VHG’s bidrag 
på 19.000 kr. måbetragtes som meget fint. Det samlede resultat blev på 5,1 mili. 
kr., og dermed må operation Dagsværk være slået fast som en tradition i Dan
mark.

Dagsværkgruppen siger hermed tak til alle, der deltog i arbejdet den 6. no
vember eller på anden måde støttede os.

Og velkommen til operation Dagsværk ’88.

Rikke 2b
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Pigekoret 1986-87

VHG’S PIGEKOR
Pigekoret, som har eksisteret siden 1982, består af 12 -16 piger fra 1., 2. og 3. g. 
Koret øver en time hver uge og ekstra før en koncert. Repertoiret er varieret - 
klassisk, folkemusik og moderne pop såvel som evergreens - både a capella og 
med klaverakkompagnement. Koret er blandt andet med til at underholde ved 
den årlige »pensionist lørdag« i december. De foregående år har koret besøgt 
Musikhuset i Århus og Aarhus Musikkonservatorium, men i år var koret i no
vember i Aalborg for at overvære en generalprøve med Aalborg Byorkester og 
besøge Nordjydsk Musikkonservatorium, hvor vi blandt andet fik en oriente
ring om de forskellige musikuddannelser. I marts havde pigekoret den spæn
dende oplevelse at blive optaget af Nordjyllands Radio, og udsendelsen blev 
sendt tirsdag, den 21. april. Næste efterår har vi planer om at underholde på 
Farsø Plejehjem.

I løbet af skoleåret har skolens kor, sanggrupper og instrumentalgrupper un
derholdt ved juleafslutning, morgensamling, »pensionist lørdag«, forældremø
der og - sammen med musikklasserne - til forårskoncerten. Der er et aktivt mu
sikliv her på VHG, og vi byder 1 .g’erne velkommen med det håb, at de vil deltage 
aktivt i det.

Joan Rask
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IDRÆT PÅ VHG
Få gymnasieskoler i Danmark har så gode idrætsfaciliteter som VHG, og derfor 
har vi mulighed for at tilbyde en stor vifte af aktiviteter både i de obligatoriske 
idrætstimer og i frisporten.

På gymnasiet har man 2 idrætstimer om ugen, en ugentlig dobbelttime. Et af 
målene for idrætsundervisningen er alsidighed. Derfor prøver man mange for
skellige idrætsdiscipliner som f.eks.: volleyball, basketball, fodbold, håndbold, 
soft-ball, atletik, svømning, gymnastik og styrketræning. Mange af ovennævnte 
discipliner vil være obligatoriske i 1. g, da der må tages hensyn til, at de elever, 
der kommer på VHG møder med vidt forskellige forudsætninger.

Efter skoletid er der mulighed for at deltage i frivillig idræt, et tilbud, der gæl
der for alle, som gerne vil dyrke en eller anden specialidræt under mere tvang
frie former på tværs af klasserne. I år har vi kunnet tilbyde basketball, volleyball 
og gymnastik. Til friidrætten er knyttet skoleholdene, som deltager i gymnasie
skolernes turneringer. I forbindelse med gymnastikken har vi arbejdet med 
dansenumre til skolefestens revy og til forårskoncerten.

Efter skoletid arrangeres i skoleårets forløb klasseturneringer i fodbold, ba
sketball og volleyball.

Sidst men ikke mindst, har vi 2 kombinerede idræts- og festarrangementer 
med Fjerritslev Gymnasium. Om eftermiddagen dystes der i fodbold, basket
ball og volleyball, og om aftenen er der spisning og elevfest på værtsskolen.

I gymnasiets idrætsundervisning satser vi ikke i så høj grad på toppræstatio
ner som på at skabe et miljø, der giver mulighed for alle til at udfolde og dygtig
gøre sig og til at have det rart sammen med skolekammerater.

Kirsten Freil/Lene Jeppesen
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