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VEL MØDT!
Dette årsskrift vil give dig, kære nye elev, det første håndgribelige indtryk af 
din nye skole. Du har sikkert allerede været på besøg hos os, men her har du 
noget, som du kan hente oplysninger fra, noget, du kan putte i tasken og hive 
op igen, noget, du kan vise familie og kammerater.

Samtidig skulle årsskriftet også give dig et indtryk af, hvordan et skoleår 
kan forme sig - og i hvert fald hvordan året 1990-91 er forløbet. Derfor er det 
også en ting, nuværende elever og lærere har glæde af. Det kommende skoleår 
vil både ligne det gamle og være sig selv på en række punkter. Det er du - sam
men med alle, der færdes på skolen - herre over.

I de sidste 12 år har det været rektor Willy Mathiesen, der også i årsskriftet 
har budt velkommen. I år er det undertegnede, men - for dem, der har kendt 
VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM i de senere år - skulle dette skifte 
ikke betyde større kursændringer.

Det er i hvert fald mit håb, at de nye 1 .g’ere vil føle sig lige så hurtigt hjemme 
på VHG, som jeg har indtryk af, langt de fleste af deres ældre »kolleger« har 
gjort i al den tid, gymnasiet har eksisteret.

På gensyn til jer, »gamle«, og til alle:
Vel mødt til et godt, udbytterigt og forhåbentlig spændende skoleår 1991-92.

Jacques Piloz, rektor.



ASGER USSING-JEPSEN
7.1.1912-7.6.1990

Skolens første rektor, Asger Ussing-Jepsen, døde i juni måned 1990. Han blev 
78 år.

Ussing-Jepsen ledede Vesthimmerlands Gymnasium fra dets oprettelse i 
1960 indtil 1979 og blev efter sin fratræden boende i sin gamle rektorbolig ved 
skolen.

Han fik den opgave at skabe et gymnasium af intet i en egn uden tradition for 
højere uddannelse, og han løste den, så skolen vandt respekt og tillid. Han ag
tedes for sin pædagogiske indsigt, sin omhu for eleverne og sin personlige lø
dighed.

I Ussing-Jepsens valg af sange til dimissionsfesterne indgik altid Thøger 
Larsens »Bøgernes verden er som stille gemmer, rummer tit undre, øjeblikket 
glemmer« - i de ord så han udtrykt et grundlag for skolens arbejde, og han delte 
det mål, som sangen nævner: »Lad os da vogte skatte, vi har arvet, vogte på an
dre, af vor samtid farvet«.

Knud Dybdahl



INDHOLDSFORTEGNELSE

Jacques Piloz: Vel mødt!.................................................................................. side 3

Knud Dybdahl: Asger Ussing-Jepsen...............................................................side 4

Palle Rønde Møller: Af skolens dagbog.......................................................... side 6

Willy Mathiesen: Vibeke Poulsen.................................................................... side 13

Frode Bisgaard: Vidt ud i verden......................................................................side 14

Ba/GH/IP/Ro: Polen på programmet............................................................ side 19

Hans Peder Nielsen: Da klokken ikke ringede for nogen..............................side 22

Henning Eriksen/Evan H. Bollesen: Astronomi åbnede..............................side 25

Palle Rønde Møller: Ølkassen og universet....................................................side 27

A.M. Jespergaard/J. Jørgensen: Sesame, Sesame, luk dig op!................side 30

Inger Poulsen: Tale ved WMs afgangsom rektor............................................ side 33

Lise Voetman: En sørgeode.............................................................................side 35

Willy Mathiesen: »Mor jer nu godt«.................................................................side 38

Palle Rønde Møller: WM - hvem ?................................................................... side 42

Mikael Stegger/Sille Vejlby: Historien om historien bag »Vaskepot«.... side 44

Skolens personale............................................................................................. side 46

Skolens rengøringspersonale...........................................................................side 48

Hebe................................................................................................................... side 49



AF SKOLENS DAGBOG
AUGUST:
8 . Det nye skoleår begynder, bl.a. med velkomst for de nye kolleger: 

Birgit Hyldahl Jensen (historie), Henning Bøtner Hansen (dansk), 
Heine Berg Norsk (engelsk), Kirsten Sørensen (billedkunst) og Kir
sten Brevig Blomkvist efter 4 års orlov.

13 .-15. Hytteture for 1.g med flg. lærere: BL, LJ, HS, PS, KF, KT, SC, Gr.
13.-17. Ekskursion til Langeland (BN og biologi, højniveau, 3.g)
29. Per Kirkeby og Myko besøger gymnasiet sammen med tyske kunst

skribenter.

SEPTEMBER:
7. Marcela Esquivel, AFJ-udvekslingsstudent fra Mexico, begynder i 

2.a.
13. Fællestime: BERLUC, rockorkester fra DDR - et grænseoverskri

dende møde mellem øst og vest. Omkring 160 inviterede elever fra 
Østermarkskolen og Aars skole deltog i arrangementet.

13. Geografi-mellemniveauholdet deltager med GH i geografiprojekt: 
»Er der langt mellem Aars og Aalborg? - Eller er tilværelsen forskel
lig, når den leves i en småby og i en storby?«.

17. PS drager 3 uger til Athen som led i EF-støttet lærerudvekslings
program.

Berluc
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»Parat-start-dans«

20. Første møde i studiegrupperne for at forberede og planlægge stu
dieugen: »Et nyt verdensbillede?«.

20. GHog 3geM på ekskursion til Aalborg.
21. Galina Nielsen, Svenstrup, besøger russisk-eleverne.
21. VHG fylder 30 år!
24. LJ og AHi Hilversum som led i ESHA’s historieprojekt.
28. Folketingets formand, H.P. Clausen, besøger skolen for at se Kir- 

keby-projektet i det grønne område.

OKTOBER:
1. -5. Studierejser for 3.g til udvekslingsgymnasier: Samfundsfag (RO/ 

/P/Krakow; Fransk (Pi/JJ): Sarcelles; Tysk (OR/AH): Koln.
8. Andet planlægningsmøde i studiegrupperne (»Et nyt verdensbil

lede ?«).
9. Fællestime: »Uppercut Danseteater« med forestillingen: »Parat - 

start - dans«.
9. Møde for 1 .g’s forældre og elever.
20. Aftenkoncert med Lillian Boutté. Et stormende genhør.
22. 4 elever fra Bakkeskolen følger undervisningen i l.g i 4 dage.
23. Murerarbejdet på ny Kirkeby-skulptur påbegyndes af Myko og 

Erik.
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Steen Vig og Paul Banks

25. Skolen modtager kikkertudstyret til observatoriet.
30. Fællestime: »Motorsavsmassakren« v. Jan Hougaardog Bendt Hil-

debrandt. Et arrangement med tænder og bid i.

NOVEMBER:
6. Fagkonsulent i geografi, Grethe Heer, besøger skolen.
8. Ca. 100 elever deltager i Operation Dagsværk.
12. Dorte Helle Dalbøge ansættes som kantinemedhjælper i en syv må

neders periode.
12. Indvielse af observatoriet som en festlig optakt til studieugen.
12. -16. Studieugen: »Et nyt verdensbillede?«-en uge, hvor den vante pæda

gogik kunne gå i tænkeboks.
19. To ugers udvekslingsbesøg af svensk gæstelærer, Ingvar Johansson,

påbegyndes. J/ud i kulden: Haparanda.
19. Irina Otto, gæsteelev fra Vestberlin, begynder i 1 .b.
19. W'/W til europæisk rektorkonference i England (Bath).
20. Hanne Lavér Hansen, vikar i latin og oldtidskundskab, påbegynder 

undervisningen.
20. Besøg af 20 elever fra Aars skole.
22. Møde for de nordjyske pedeller.
29. Fællestime: Vælgermøde med lokale folketingskandidater; Ba ord

styrer.
29. Erhvervsøkonomiholdet og Ro på virksomhedsbesøg.
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DECEMBER:
4. Besøg af elever fra Aalestrup Realskole.
5. Fællestime: Steen Vig og Paul Banks. Folkelig virtuositet.
6. Det årlige idrætsarrangement med elever fra Aars skole.
8. U-landsudstillingen åbner.
10. Konsultationsmøde for 1.g.
10. Besøg af elever fra Aars skole.
12. Konsultationsmøde for 2. og 3.g.
17. H/og drengehold til volleyballstævne.
21. Juleafslutning med morgenkaffe og rundstykker fra kantinen. Fest

lig underholdning af elever og lærere med assistance af skuespille
ren Gorm Worsåe, Aalborg Teater.» Ventilators« ventilerede og pi
gekoret sang: He’s Gone Away, Forårsvisen, Somewhere Over the 
Rainbow og Vem kan segla forutan vind?

JANUAR 1991:
8. Gæsteeleverne Andrea Riley og Rachael Youngforlader VHG for 

at vende hjem til Australien.
9. Møde for alle interesserede om brugen af observatoriet. Be laver 

studiekreds om moderne astronomi, og der oprettes studiekreds 
om praktisk astronomi i tilknytning til kikkertudstyret under le
delse af amatørastronomer fra observatoriet i Aalborg.

Ne w Age?
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Per Kirkeby /Ib Michael: Et nyt verdensbillede? - Nej!

15. Fællesudvalget beslutter at gøre forsøg med kun én ugentlig mor
gensamling p.g.a. svigtende fremmøde.

16. 3.g’erne påbegynder besvarelsen af den større skriftlige opgave.
17. Pigehold og OR til basketballstævne i Støvring.
21. Valg til den nye skolebestyrelse. Forældrerepræsentanter: Poul 

Broe (Aars), John Nielsen (Aars), Grethe Stæhr (Aars), Jette Troest 
(Nørager).

23. 3.g’erne afleverer den større skriftlige opgave.
28. -29. Studieorienteringsmøde for 2. og 3.g.
29. Orienteringsmøde for ansøgere til 1 .g.
31. Besøg af 36 elever fra Sortebakkeskolen.

FEBRUAR:
1. WM byder alle ansatte på et glas vin og meddeler sin ansættelse som

forvaltningschef for undervisning og kultur i Viborg amt fra 1. april.
1. Besøg af elever fra Løgstør skole og Borremose Ungdomsskole.
6. Fællestime: Teaterkredsen opfører Dario Fo ’s: »Smid ikke liget ud, 

før damen er klædt af«. Opføres også som aftenforestilling.
6. Besøg af 25 elever fra Østermarkskolen.
7. Valgorientering for 1.g.
7. 3.y og KSpå kunst-ekskursion til Skagen.
19. 24 elever og 3 lærere fra venskabsgymnasiet i Krakow gæster sko

len en uge.
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21. -22. Besøg af Gerard Reijndrira Holland, der med historielærerne 
drøfter skolens videre deltagelse i ESHA-projektet (europæisk 
klasse med deltagelse af elever fra en række EF-lande).

26. Ro og erhvervsøkonomiholdet på virksomhedsbesøg.
28. Lærerforsamlingsmøde.

MARTS:
2. Festlig skolefest. Som sædvanlig stort fremmøde af forældre og 

gamle og nuværende elever.
5. Marie Bernadette Koesner, fransk udvekslingslærer på Aars skole, 

besøger VHG.
11. Studierejser for 2.g: 2.a og OR/J0'\ Wien; 2.bxog GH/KTpå Malta; 

2.yog AH/HS i Rom; 2.z og LH/PN\ Skotland.
12. Terminsprøver for 3.g påbegyndes.
14. LJ til EF-konference i Barcelona om VHGs deltagelse i ESHA- 

projektet.
15. LH udpeget til ny studievejleder efter HS.
18. Pi ansættes som konstitueret rektor i perioden 1.4.91-31.7.92.
18. LJ og Anne-Louise Jensen, 2.b; Mette Sannemann, 2.b; Rikke An

dersen, 2.z; Lisa Madsen, 2.z og Christian Sørensen, 2.z deltager en 
uge i undervisningen af en »europæisk klasse« i Holland som led i 
ESHA-projektet.

Doktorerne Vamp et Pyr. »Vaskepot«s crazy-alkemister
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21. 151 ansøgere til 1 .g!
22. Afskedssammenkomst for hele skolen og indbudte gæster i anled

ning af WMs fratrædelse.

APRIL:
2. Besøg af fransk rugby hold fra venskabsgymnasiet i Sarcelles; 19 

elever og 1 lærer.
4. Lærerforsamlingsmøde.
8. Fyraftensmøde med undervisningsminister Bertel Haarder. Om

kring 60 kolleger fra de øvrige uddannelsesinstitutioner i kommu
nen deltog. - Ministeren holdt ikke fyraften.

12. Fællestime: Gorm Rye Olsen talte inspireret om situationen i Mel
lemøsten efter Golf-krigen. Beklageligt at så få mødte op.

15. Ro og erhvervsøkonomiholdet på virksomhedsbesøg.
18. Forårskoncert og billedkunst-udstilling.
19. Kursus i erhvervsøkonomi med Ro og skolen som værter.
22. -26. Besøg af 42 elever, 8 lærere og 2 lærerbørn fra venskabsgymnasiet i

Sarcelles. En travl og fin uge for de implicerede.
24. Hans Edvard Nørregård-Nielsen, formand for Ny Carlsberg-fon- 

det, besøger gymnasiet for at se Per Kirkebys murstensskulpturer 
og observatorium.

MAJ:
3. Lærerforsamlingsmøde om 3.g.
8. 3.g’s sidste skoledag. - Same procedure as last year?
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Første skoledag efter sommerferien samledes hele skolen, og rektor udtalte 
følgende mindeord:

Vibeke Poulsen skulle i dag have været med os, klar til at starte i 2.a. Men tirs
dag i sidste uge døde hun, dræbt ved en trafikulykke, 16 år gammel.

Det fylder os, der kendte Vibeke, med en sorg, der er så tung, at det synes 
fattigt og umuligt at søge at sætte ord på vore følelser. Døden er ikke altid sør
gelig, men når den rammer et ungt menneske, hvis muligheder og forhåbninger 
så brat knuses, så føles det meningsløst, og vi må erkende vores magtesløshed 
over for en skæbne, der rammer i blinde.

Ved Vibekes begravelse bad hendes mor om, at vi ville huske Vibe som en 
glad pige. Det gør vi! Hun havde mod på livet, og hun levede det fuldt ud. Hun 
havde alle antenner ude, var nysgerrig og engageret, men også reflekterende, 
opmærksom og klog. Men det vi husker bedst - fra skolen, privat eller i samvær 
med hende blandt hendes elskede heste - er nok hendes ukuelige humør. I e- 
rindringen vil vi bevare billedet af Vibe, hendes pragtfulde røde hår, fregnerne, 
hendes smil og hendes latter. En dejlig tøs, på kanten til at springe ud som en 
voksen pige med alle muligheder.

Det fik hun ikke lov til. Det kan trøste at vide, at hun døde glad. Hun nåede 
ikke at opfatte, hvad der skulle ske. Hun havde travlt, var fuld af oplevelser og 
aktivitet. Hun døde midt på en god dag, og hun døde midt i et godt liv.

Men det gør ikke tabet og sorgen mindre for alle os, der kendte Vibe. I 
denne stund går vores tanker og medfølelse til Vibekes mor, vores kollega, je
res lærer. Jeg er sikker på, at alle vil være parat med den støtte og forståelse, 
som Inger får så hårdt brug for i den kommende svære tid.

Jeg vil bedejer rejse jer, så vi kan være stille sammen og ære Vibekes minde.
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VIDT UD I VERDEN!
Kære studenter årgang 1990!
»Der gives een Lyksalighed, som endnu ingen Digter har ret besjunget, ingen nok 
saa elskværdig Læserinde har oplevet eller vil komme til at opleve i denne Ver
den; det er en Lyksaligheds-Tilstand, som kun er den mandlige Classe tildeelt og 
selv af denne kun de Udvalgte. Det er et Livsøieblik, som griber vore Følelser, vor 
Aand, vort hele Væsen. Der er flydt Uskyldiges Taarer, hengaaet søvnløse Næt
ter, i hvilke den fromme Moder og de kjærlige Søstre have bedet til Gud for dette 
Sønnens og Broderens kritiske Livsmoment.

Lyksalige Øieblik, som ingen Qvinde, hun være nok saa god, nok saa smuk og 
aandrig, kan opleve - at blive Student, eller, for almindeligere at betegne det, faae 
sin første Examen.

Kadetten, der bliver Officeer, Discipelen, som bliver academisk Borger, Læ
redrengen, der bliver Svend, Alle kjende de, i større eller mindre Grad, denne 
Vingernes Løsnen, denne Hoppen over Artiumsgjærdet ind paa Philosophiens 
Carrouselplads. A Ile hige vi efter en større Bane, bruse af sted som Floden, der ta
ber sig i Havet.

Det er første Gang, den ungdommelige Sjæl ret føler sin Frihed, og den føler 
den altsaa dobbelt; den higer efter at virke, den fatter sit Jeg, det er jo prøvet og 
ikke fundet for let; den eier endnu alle Barnets uskujfede Drømme. Ikke Kjærlig- 
heds Lykke, ikke Begeistring for Kunst og Videnskab, electriserer saaledes alle 
Nerver, som dette: nu er jeg Student!«

Det er såmænd H.C. Andersen, måske vores største forfatter, der skriver det 
som indledning til romanen O.T. Det var i det Herrens år - det må man vel pas
sende kunne sige her - 1836. Nu til dags kendes romanen sikkert bedst af 
kryds-og-tværs-løsere - ikke sandt? Roman, to bogstaver: O.T.! De sælsomme 
bogstaver O.T. står ikke for Ole Thielemann, men derimod for Otto Thostrup 
eller Odense Tugthus. Men det skal man nu slet ikke lægge noget i i denne for
bindelse!

Derimod er det jo sjovt at bemærke sig både det, vi med lethed kan nikke 
genkendende til i dag, og det, der kan virke temmelig chokerende. Det sidste 
først: Jeg må bede alle de både gode, smukke og åndrige piger, der sidder her 
for at lade sig lykønske og hylde i anledning af deres vel overståede studenter
eksamen, om tilgivelse for det, Andersen sagde om kvindekønnets handicaps. 
I må tilgive ham, for han vidstejo ikke bedre! Jeg tror, jeg kender ham godt nok 
til at vide, at han ville være mere end lykkelig ved at sejer piger som ligeberetti
gede borgere, på arbejdsmarkedet såvel som i uddannelsesmæssig sammen
hæng! Piger fik for første gang adgang til universitetet i 1875. Det er Ander
sens dødsår, så han har måske lige netop haft mulighed for at se sin profeti 
gjort til skamme. - Det er egentlig fantastisk, at man har fundet sig i den for
skelsbehandling - affundet sig med den - i så lang tid. Men lad os i hvert fald 
glæde os over, at ikke alt er, som det var!

Men selv om det med forskelsbehandlingen lykkeligvis er historie nu, så er 
der sandelig også meget i Andersen-citatet, som må have fuld gyldighed for jer 
i dag - og her taler jeg til begge køn! I kan med garanti allesammen kende denne 
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vingernes løsnen, som han talte om, og også I vil sikkert styrte ind på en eller an
den karruselplads. Måske bliver det ikke netop filosofiens, men tilværelsen er 
jo for jer én eneste stor karruselplads, og der er en mængde heste at ride på for 
jer...

I er studenter fra 1990. Jeg selv har et meget skævt studenterjubilæum i dag 
- 41 års jubilæum - og jeg kan ikke lade være med at sammenligne »dengang« 
med nu. Vi, der var unge dengang, havde oplevet den krig, som man hurtigt 
døbte den anden verdenskrig, og I kan sikkert godt fornemme, at der lå noget 
skæbnesvangert og truende i den nummerering: Det er alt for nærliggende at 
føle, at talrækken er uendelig, og at der er plads til fortsættelser og fortsættel
sers fortsættelser. Den kolde krig var godt i gang, jerntæppet havde hårdt og 
ubarmhjertigt spærret de to dele af Europa ude fra hinanden, og man havde en 
følelse af desillusion. Håbet om, at krigen skulle have gjort en ende på magtbe
gæret og uretfærdigheden én gang for alle, det håb blev hurtigt slukket. Man 
havde en popsang fra 1945 eller 1946, som hed »Nu skinner solen igen på vor 
lille jord«. Den blev hurtigt forældet. Måske hørte I den i »Matador« i et af de 
første efterkrigsafsnit.

Det hele blev altså i temmelig høj grad præget af de grå farvetoner - Det sku ’ 
vær’ så godt, og så ble ’ det faktisk skidt!

Krigen var afsluttet, eller var den? Nogen formel fredsslutning er det som 
bekendt ikke kommet til endnu den dag i dag, og jeg ser det som et tydeligt 
symptom, at så mange, også af jeres årgang, har givet udtryk for angst. Som læ
rer får man et klart indtryk af sådan noget, både i den daglige omgang og sam
tale med jer, og når man læser jeres stile. Det kunne være en diffus angst, og 
den kunne konkretiseres som angst for atombomben - eller blot BOMBEN!

Verdensordenen så ud til at være nogenlunde stabil; men stabiliteten be
roede på en brutal terrorbalance, og det var alligevel ikke så tillidvækkende.

Nu lægger jeg selv mærke til, at jeg har stået og talt til jer i datid om disse for
hold. For der er virkelig sket noget afgørende nyt - i 89.

Den engelske digter William Wordsworth var født i 1770, altså næsten nøj
agtig 200 år før I selv. Han oplevede den franske revolution i 1789. Han så den 
med egne øjne, og han blev begejstret, som unge og levende mennesker i almin
delighed blev det. Han sagde om den tid noget i retning af: »At være født i året 
1789 er en lykke. Men at være ung i 1789, det er Himmelen selv!«

Og her er det så, jeg gerne vil henvende mig til hans unge efterfølgere 200 år 
senere, til jer, som har oplevet, og i hvert fald på fjernsynsskærmen set med 
egne øjne, nogle begivenheder i 1989, som vist nok vil vise sig at være lige så 
skelsættende som de gamle fra for 200 år siden.

I ved, at vi i det kommende skoleår her på VHG skal have en studieuge med 
temaet »Et nyt verdensbillede?«. Det er vel næsten for meget forlangt at bede 
jer om at tage en tørn lige et enkelt år til, så I kan være med til det - det kunne el
lers være sjovt!------Nå nej, selvfølgelig vil I ikke blive her et år mere for at 
være med i en studieuge om det nye verdensbillede: I vil selv ud for at male bil
ledet! Det ved vi andre godt, og vi kan se med næsten misundelige blikke efter 
jer, når I drager af sted herfra for at kaste jer ud i det!

I den tid, I har gået i gymnasiet, har I, når vi nu selv skal sige det, modtaget en 
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ganske solid undervisning i en række basale fag og områder. Hvis I selv har vil
let det, har I haft mulighed for at få en almen orientering om den brogede tilvæ
relse. Men har I fået sandheden ? En klog mand har engang sammenlignet 
sandheden med en stor og funklende sleben juvel. Man kan se den fra mange 
sider, og for hver gang man ændrer synsvinklen en smule, får man nye og over
raskende synsindtryk - for juvelen har facetter! Sådan er det med sandheden: 
Mange hævder, at de kender den, men hvis de mener, at den kan sættes på en 
enkel formel, og at man kan fremstille en facitliste, hvor man kan hente de en
degyldige svar på spørgsmålene, så narrer de sig selv - og andre! På den måde 
er der mange, der er blevet narret, og man ser det måske med større klarhed 
netop nu end i mange år: I en opbrudstid som denne er det en anselig række af 
klippefaste dogmer, som må tages op til revision, og mange mennesker er på 
vild og hovedkulds flugt fra de bastioner, som de for ganske nylig ikke var til at 
rokke fra.

Det var noget om dogmatismen. Den modsatte yderlighed ser vi, hvor to 
mænd en dejlig forårsdag går hen ad landevejen ude på landet. »Nå, de får er 
nok allerede blevet klippet!« siger den ene. »Ja, i hvert fald på den ene side«, sva
rer den anden. Logisk må man naturligvis give ham ret - vi kan ikke se den side, 
der vender bort fra os; men i dagligdagen tør vi nok alligevel slutte fra det sete 
til det usete. En sund skepsis er nyttig bagage, men lad os ikke glemme ordet 
sund!

Med den bagage, som I nu har fået med jer, skal I så ud i livet. I har gået i 
skole i mange år - langt den største del af jeres liv - og det er let at forstå, hvis I 
synes, at I trænger til luftforandring. Det er jo i de senere år blevet mere og 
mere almindeligt, at man tager sig et »sabbatår«, eller hvad man nu vil kalde 
det, efter den afsluttede skolegang. Det kan man nævne mange gode grunde til 
at gøre. Selv om I har gået i skole i 12-13 år, er I jo langt fra færdige med at ud
danne jer, og der kan være noget foruroligende ved at fortsætte lige efter næ
sen præcis der, hvor man slap. For det indtryk af tilværelsen, som man får fra 
diverse uddannelsesinstitutioner, fra børnehave via folkeskole og gymnasium 
til en af de videregående uddannelser, er i hvert fald ikke et dækkende billede! 
Det levende liv, som det udspiller sig uden for skolens mure, er betydeligt mere 
mangfoldigt, og det, man med en gammel floskel kalder livets skole, er i hvert 
fald et helt uundværligt supplement til den skolegang, I nu er i færd med at af
slutte!

Der har været delte meninger om, hvordan det påvirker jeres chancer for at 
gå glat igennem de videregående uddannelser, hvis I på den måde tager en af
stikker væk fra den slagne landevej. Mange har ment, at det bliver sværere at 
komme i gang efter sådan en pause, og de har derfor fundet det nødvendigt at 
fraråde »svinkeærinder«. Men der er godt nyt til dem, der gerne vil lade sig 
lokke: Nye undersøgelser ser ud til at vise, at der er mere gevinst end tab at 
hente i det, og det kan da kun være en ekstra tilskyndelse for dem afjer, der har 
lagt planer, sommetider store og ambitiøse planer, om rejser.

Rejs bare ud, hvis I føler kaldet til det! Men så skal I også vide, at der er den 
gode måde at rejse på, så vel som den dårlige. Den, der tager på Inter Rail og 
stort set kun lærer Europas banegårde og diskoteker at kende, kan såmænd 
lige så godt blive hjemme! Men den, der rejser ud med et åbent sind og opdager 
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både alt det, der ligner det hjemlige, og alt det, der er anderledes, og som så 
tænker over begge dele, han eller hun er på vej til at få en positiv forrentning ud 
af sin investering. Det er nu engang en kendsgerning, at man meget lettere får 
sin sans for perspektiver og proportioner udviklet, når man kan se tingene på 
afstand; det gælder i høj grad også de hjemlige ting. Det er derfor ingen tilfæl
dighed, at måske de tre største af vores forfattere: Holberg, H. C. Andersen og 
Johs. V. Jensen, alle var store rejsende. Ingen af dem var blevet, hvad de blev, 
hvis de havde stillet sig tilfreds med de hjemlige horisonter. Og den glorie, som 
nogle mennesker så bestemt synes, de kan se om deres egne hoveder, ganske 
lidt over øjenhøjde, er i virkeligheden ikke andet end deres indsnævrede hori
sont!

Jeg ved om i hvert fald et par stykker afjer, der har planlagt en jordomrejse. 
Umiddelbart kunne man spørge: Hvorfor dog rejse så langt bare for at komme 
hjem igen til udgangspunktet? Men det er jo dumt spurgt! For den, der kom
mer hjem fra sådan en rejse, er slet ikke den samme som den, der drog ud! Man 
bliver belæsset, og beriget, med indtryk og erfaringer, og man har en helt ny 
evne til at skelne mellem stort og småt, væsentligt og uvæsentligt, ægte og 
uægte.

Og den, der kommer hjem fra den gode rejse, har helt konkret forbedret sine 
muligheder for at se tingene i deres rette sammenhæng. Det er en evne, der gi
ver sikker gevinst i uddannelsen. Det er en uddannelse i sig selv!

Men lad os lige prøve at komme tilbage til begyndelsen: Den ny verden, der 
ligger vidåben for jer. Den er ny på to måder: Den er ny for jer, som for alle an
dre, der bryder ud af barndommens beskyttede miljø - og det er jo ingen hem
melighed, at gymnasiet giver jer en forlænget barndom, på godt og ondt... Men 
den er ny på en helt ny måde (hvis I vil tilgive mig udtrykket). I lever i et nyt Eu
ropa, hvor grænserne spiller en mindre og mindre rolle. Et Europa, hvor vi på 
en helt ny måde kommer hinanden ved, og hvor vi har et kolossalt behov for at 
lære hinanden at kende - og at lære a/hinanden. Et Europa, hvor vi har fået en 
ufattelig mulighed for at hjælpe og bistå hinanden til at nå frem til en fælles 
fremtid.

For der er visselig opgaver nok at tage fat på! Nu, da den kolde krig er af
blæst, og Europa, og forhåbentlig på lidt længere sigt verden, går ind i en ny 
tidsalder, er der et arbejde at tage op, som ikke er mindre end fredens beva
relse - og ikke mindre betydningsfuldt for os alle til hobe. Jeg talte før om 
angsten for »Bomben« som et almindeligt fænomen hos jer indtil for temmelig 
kort tid siden. Denne angst har, for visse vidunderlige årsagers skyld, fortaget 
sig, men den er blevet afløst af angsten for et andet, og vist nok mindst lige så 
farligt, monster: Den globale forurening. Ikke alt, der bliver sagt i den forbin
delse, er lige vel underbygget, men der er alligevel ingen tvivl om, at det er et af 
vores største problemer - nej, det er det største! Det er os selv, der har forårsa
get svineriet -1 er selv en smule medskyldige! - men det er jer, der har fremtiden 
for jer, så det bliver jer, der først og fremmest kommer til at rage kastanierne ud 
af ilden. Men ved I hvad - jeg har egentlig stor tillid til, at I vil vise jer opgaven 
voksne! Man kan ikke undgå at mærke et klart og ægte engagement hos jer. 
Når en af mine klasser bad om at få fotokopierne med de engelske gloser trykt 
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på begge sider af papiret, var det ikke så meget med henblik på Nordjyllands 
Amts anstrengte økonomi som for at give et lille bidrag til at værne om sko
vene. Et meget lille bidrag i sig selv, en dråbe i havet, kunne man sige - men 
tænk så på, at havet består af lutter dråber!

Det er med et stænk af vemod, man sender jer ud i den store verden, men I 
skal vide, at det er med alle de bedste ønsker, vi i det hele taget kan udtrykke. 
Det har været dejligt at kende jer, at arbejde sammen med jer, at sejer udvikle 
jer, at føle, at I er fuldt ud i stand til at tage stafetten og løbe videre med den!

H.C. Andersen satte som motto oven over den indledning, som jeg læste op 
til at begynde med, de latinske ord fra »det akademiske borgerbrev«, som man 
får, når man bliver indskrevet ved Københavns Universitet: Quod felix faus- 
tumque sit, eller på dansk: Gid det må være til lykke og fremgang, eller på godt 
jysk: Tegu’løk'l

Og så kan jeg ikke tænke mig en bedre sang til lejligheden end Johs. V. Jen
sens »Den grønne søde vår«. Den passer så godt til jer, netop nu - med omkvæ
det: Vidt ud i verden!

O.T. (altså Ole Thielemann, ikke Odense Tugthus) siger, at I godt kan synge 
den. Det vil jeg gerne have, at I beviser nu!

Frode Bisgaard.



POLEN PÅ PROGRAMMET
I efteråret 1988 var et samfundsfagligt hold fra Vesthimmerlands Gymnasium 
for første gang i Krakow. Det var en »almindelig turistrejse« som vi havde fået 
lavet om efter vort behov, således at vi med en dygtig dansktalende guides 
hjælp fik set de ting vi havde ønsket hjemmefra. Turens programpunkter ind
gik i samfundsfag - geografiundervisningen i 3.G.

Ud over de rent faglige ting fik vi på denne tur også et generelt indtryk af et 
Østland med et centralt styre og planøkonomi. - Eleverne skrev bagefter i en 
rapport:»... i fødevarebutikkerne var der næsten ingenting, på restauranterne 
kunne man ikke få alle retterne på menukortet; men der var ingen arbejdsløse - 
vi så syv mand gå og feje en vej ren for blade«.

Året efter, i november 1989, tager samfundsfagsholdene igen afsted med 
geografi- og samfundsfagslærerne, denne gang med bus, som henter os i Års. 
Efteråret 89 var en spændende tid i Østeuropa. Grænsepassagen mellem 
Vesttyskland og DDR forløb hurtigere og venligere end tidligere - og vi så med 
egne øjne alle »Trabbierne« holde i kø for at komme en tur til Vesten.

Også i Polen kunne vi mærke friheden. Blandt andet kunne vi nu frit tale 
med Solidaritets ledere på stålværket Nova Huta, og den studenteravis, der 
året før havde været en undergrundsavis, var nu kommet frem i dagslyset. Pri
serne var steget, inflationen havde været på 100%, og fødevareforsyningen var 
ikke meget bedre end året før.

Sightseeing i Krakow
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Rynek Glowny

På denne tur fik vi kontakt med IV Liceum Ogolnoksztacace, hvor Grze- 
gorz Techmanski underviser i engelsk. Her var de meget interesserede i et ud
vekslingsarrangement. Dette forsøgte vi så i 1990/91.

Da vi i den mellemliggende periode havde fået ny gymnasieordning, var det 
nu samfundsfagshøjniveau-holdet der tog afsted. I begyndelsen af oktober 
1990 rejste 22 elever og to lærere med tog, færge og tog til Krakow. På skolen 
blev vi modtaget af både elever, lærere og rektor, alle havde de svære navne og 
skolen flagede med dansk flag.

Dagene i Krakow blev lærerige. Vi fik et indblik i polsk hverdag og polsk fa
milieliv, som man ellers ingen muligheder ville have haft for. Som lærer var det 
interessant at lytte til de forskellige erfaringer eleverne kom tilbage med. Alle 
følte sig meget overdådigt modtaget. Da vi hjemmefra vidste, at de polske løn
ninger - trods forbedringer hos visse samfundsgrupper i løbet af 1990 - lå langt 
under de danske - og at fødevareforsyningerne stadig ikke var på højde med 
vores, var det imponerende hvad der blev ofret på os. »Min gæst er min konge« 
siger et polsk ordsprog, og sådan følte alle det.

Ud over at opleve et privat polsk hjem, opnåede vi også at få et indblik i 
polsk skolestruktur og Krakow bys lange og indviklede historie. Det polske 
gymnasium er fireårigt, svarende til at man begynder i gymnasiet efter 8. 
klasse. De elever vi havde kontakt med gik på en sproglig linje, hvis fagrække 
ikke afviger så meget fra vores sproglige linje i den gamle gymnasieordning. De 
havde fastere læseplaner end hos os og lærerne havde en meget højere grad af 
bogføringspligt over hver enkelt time end vi kender i Danmark.

En nyskabelse var kommet til indenfor det sidste år, efter at Solidaritet var 
kommet til magten. Man havde fået religion på skemaet. Hermed menes ikke 
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faget religion som hos os, hvor faget er bredt favnende, men egentlig kristen
domsundervisning under ledelse af den lokale kirkes pater. Forskellen på kir
kens indflydelse på dagligdagen i Polen og Danmark var nok en af de ting der 
sprang mest i øjnene. Polakkerne tager deres kirke og deres tro væsentligt 
mere alvorligt end flertallet i den danske befolkning. Da deres religionslærer 
(pateren) sluttede sin gennemgang af kirkens stilling i Polen i dag med, at vi alle 
skulle bede »Fader Vor« - hver på vores sprog - var der mange danskere der 
blev påfaldende forlegne.

Som ægte danskere hængte vi os meget i forskellen i spisevaner. De andre 
tidspunkter hovedmåltidet blev serveret på var forvirrende, det var sjældent 
en polsk familie spiste samlet, og så var det selvfølgelig også andre produkter 
der kom på bordet. En ting der voldte problemer var at vandet i Krakow ikke 
kan drikkes p.g.a. den voldsomme forurening af dette område.

Krakow by havde ændret sig fra året før. Mange statsejede COOP-forret- 
ninger var lukkede. I stedet var der kommet et væld af små privatejede butik
ker. Man mærkede med det samme forskellen, specielt på ekspedienternes 
tjenstvillighed. På Rynek Glowny, det store centrale torv og i gaderne der om
kring var fortovscaféer skudt op som paddehatte, og man kunne oven i købet 
købe øl der. Mange folk virkede gladere, mere åbne, og de talte mere frit om 
problemerne. En bagside af medaljen var dog, at der nu var mange arbejdsløse. 
De stod i kø foran de lokale arbejdsformidlingskontorer, og disse køer var lige 
så lange som køerne foran fødevareforretningerne for to år siden.

Vi rejste hjem belæsset med indtryk og gaver fra vore værtsfolk - og mange 
kilo tungere.

I februar 1991 havde vi så genvisit. Vi var noget nervøse for ikke at kunne 
gøre ordentligt gengæld, men bortset fra vejret, der var meget dårligere end i 
Krakow, er vi overbeviste om, at det lykkedes.

På forhånd havde vi ventet, at det der ville imponere vore gæster var vore 
flotte ydre rammer. Vores skole er stor, lys og velholdt, skolen i Krakow er i et 
slemt forfald. Men det der imponerede mest var den frie omgangstone lærere 
og elever imellem. Hvor frie forhold eleverne havde, og at der alligevel var ro i 
klasserne. - Så det er nok på tide, at vi holder op med at begræde at eleverne si
ger du og bliver siddende, når vi kommer ind i klassen!

Man kan ikke se forskel på en polsk og en dansk elev, og når begge taler en
gelsk kan man heller ikke høre forskel. Men kulturkløften er stadig svær at 
skræve over.

GH, BA, Ro, 1P



DA KLOKKEN IKKE RINGEDE
FOR NOGEN
- om studieugen 1990: ET NYT VERDENSBILLEDE?

Det mest karakteristiske ved gymnasieskolens hverdag er, at klokken ringer 
med faste intervaller. Ud og ind. Ændres der på tidspunkterne, opstår der ikke 
sjældent en vis forvirring. Når det ringer ind, går en lærer og et antal elever ind i 
et klasseværelse, lukker døren og tager fat på undervisningen inden for de 
rammer, fagets bekendtgørelse fastsætter. Læreren har på grundlag af sin fag
lige indsigt, sin pædagogiske erfaring og sin forberedelse en plan for timen. 
Derfor fører han også i de fleste tilfælde det store ord. Går man sig en tur i 
VHG’s gange, hører man altovervejende kollegernes velkendte stemmeføring, 
eftersom man passerer dør efter dør. Eleverne sidder og hører så meget. Klas
seundervisningen med læreren i centrum er - til trods for at andre former af
prøves i ugens 33X45 minutter - helt dominerende i gymnasiet. Sammen med 
den regelmæssige karaktergivning og den altid tilstundende eksamen er denne 
velafprøvede undervisningsform det kit, der holder sammen på skolen og sik
rer den faglige standard.

I en studieuge har arbejdsfællesskabet en anden karakter. Klokken ringer 
ikke. Bekendtgørelsen fastsætter ikke vore emner. Der står ikke en faglig eks
pert ved tavlen og dirigerer slagets gang. Eleverne evalueres ikke, og der er in
gen eksamen i stoffet. Alle rammer og roller er brudt ned. En studieuge er kort 
sagt ren mulighed. Mulighed for at elever og lærere sammen kan få indtryk, til
egne sig stof, men i lige så høj grad bearbejde, skabe og udtrykke sig inden for 
selvvalgte emner.

For mig var der to højdepunkter. Det første var den indledende fællestime, 
hvor Ib Michael og Per Kirkeby manede til forsigtighed over for den megen 
snak om et nyt verdensbillede. Nedbrydningen af det gamle verdensbillede be
tød for dem først og fremmest frihed, og de var betænkelige ved, at angste 
sjæle, som ikke kunne holde friheden ud uden på forhånd fastlagte rammer og 
roller - den er jo besværlig - nu var ved at flygte fra denne frihed ind i et nyt alt
omfattende systembyggeri.

Det andet var forsøget på i astronomigruppen, sammen med elever, der var 
lige så forudsætningsløse som jeg selv, at sætte sig ind i astronomiens myste
rier. Efter den uge kikker vi lidt mere op i nattehimlen, lidt mere vidende, lidt 
mere fascineret, med lidt større glæde og lidt bedre orienteringssans.

Deltagere fra andre grupper har det formodentligt ligesådan på andre om
råder i samme udstrækning, de indså, at det var for dem, klokken ikke ringede.

Et af de problemer, der undertiden melder sig i gymnasiet, er netop, at fasci
nation og viden splittes op, så den lærde tale fra katederet opleves som dræ
bende kedsommelig og uvedkommende. Eleverne bliver trætte af at høre på 
den og »forlader« klasseværelset til fordel for en verden, de finder mere spæn
dende. Walt Whitman har udtrykt det således:
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N. H. Bothel-Christensen



When I heard the learn’d astronomer,
When the proofs, the figures, were ranged in columns before me,
When I was shown the charts and diagrams, to add, divide and 

measure them,
When I sitting heard the astronomer where he lectured with much 

applause in the lecture-room,
How soon unaccountable I became tired and sick, 
Till rising and gliding out I wander’d off by myself, 
In the mystical moist night-air, and from time to time, 
Look’d up in perfect silence at the stars.

Studieugen er en af de måder, hvorpå vi tager en sådan indvending al
vorligt.

Hans Peder Nielsen



ASTRONOMI ÅBNEDE GYMNASIET

Menneskets trang til at udforske rummet, en stjernekikkert skænket til Aars 
Nutidsmuseum, dybt engagerede gymnasielærere og en rektor med et stærkt 
ønske om en bred opbakning i lokalbefolkningen bag det nye observatorium 
ved gymnasiet blev baggrunden for et spændende eksperiment: En studie
kreds i gymnasiets regi, men åben for alle interesserede i Vesthimmerland - en 
nyskabelse, som blev modtaget i den ånd, den blev tilbudt.

Gymnasiets initiativ, studiekredsen »Moderne astronomi«, blev belønnet 
med flot tilslutning. Den første aften, der var af orienterende karakter, samlede 
50-60 deltagere, og det store deltagerantal holdt hele studiekredsforløbet 
igennem takket være lektor Tommy Bergsteins inspirerende forelæsnings
form. Deltagerne oplevede den ene rumrejse efter den anden, som bragte dem 
ud til grænserne af vort solsystem og lod dem fornemme fremmede, ukendte 
galaxer.

Ingen af deltagerne var vist i tvivl om, hvilket kæmpe arbejde Bergstein har 
måttet igennem forud for hver studiekredsaften. Ikke nok med at stoffet skulle 
forberedes, men de pædagogiske hjælpemidler, bl.a. til illustration af himmel
legemers indbyrdes placering, havde Bergstein også selv konstrueret. Hjælpe
midler, som gav de mindre teorikyndige en fremragende mulighed for at forstå 
de store sammenhænge. Tommy Bergsteins begejstring for den moderne 
astronomi var så smittende og engagerende, at han uden tvivl har inspireret til, 
at der nu bliver samlet en kreds af astronomiinteresserede omkring det nye ob
servatorium. Og dermed er målet med studiekredsen nået.

Det smukke observatorium, hvis ydre rammer er skabt af kunstneren Per 
Kirkeby, og som er udstyret med tidligere urmager Bothel-Christensens astro
nomiske kikkert, vil fremover være til rådighed for en bred kreds af interesse
rede, der har astronomi som hobby. De første tiltag i den retning er allerede ta
get. Der er etableret kontakt med andre astronomiinteresserede i Nordjylland 
og en arbejdsgruppe er i gang med at nedfælde retningslinier for, hvordan man 
bedst kan udnytte observatoriet. Foruden Tommy Bergstein er også lektor 
H.C. Harder engageret i arbejdet omkring observatoriet, som naturligvis også 
vil blive brugt til undervisningsformål.

Som deltagere i studiekredsen, uden tilknytning til gymnasiet iøvrigt, kan vi 
med glæde konstatere, at studiekredsen blev en stor, positiv oplevelse, og vi 
glæder os med initiativtagerne over, at deres mål med dette tiltag blev nået.

Henning Eriksen, Evan H. Bollesen

25





ØLKASSEN OG UNIVERSET
- i anledning af observatoriet og studieugen.

Bogen »Mayalandet« (1973) handler om Per Kirkebys og Ib Michaels ekspe
dition til Mayaindianernes Mellemamerika. I den beskriver Michael mayaob- 
servatoriet i Chichen Itza: »El Caracol, SNEGLEHUSET. Står i den gamle 
mayas sektion af byen. Konstrueret som en massiv cylinder gennemskåret af 
sneglegange og med en snæver, snæver vindeltrappe, der fører op til det øver
ste kammer med sigtehullerne ud mod stjernerne«.

På dagen for indvielsen af observatoriet indledte han fællestimen sådan: »Et 
observatorium? Det lyder som noget meget indviklet. En bygning, hvor man 
kan aflæse stjernernes gang over himlen o.s.v. Men jeg mener, at et observato
rium ikke er noget som helst andet end en ølkasse, stillet på højkant. Det vigtige 
ved et observatorium, det er at man stiller sig op på en platform og begynder at 
tænke«.

Sneglehus eller ølkasse? I den levende avis blev observatoriet kaldt en mel
lemting mellem et tempel og en fabrik, og i murer Peitersens forelæsning for 
indviede blev det udlagt som en mega food-processor. Kirkeby kalder selv ob
servatoriet for en dinosaur, d.v.s. en akavet kæmpeklods med fortiden indbyg
get i sig. Fortiden som kunst og idé. En af disse henviser til Platons udspekule
rede verdensbillede.

Platon lader i dialogen »Timaios« naturfilosoffen af samme navn forklare 
verdens indretning. Han kommer bl.a. ind på de ideallegemer, partikler, der 
opbygger elementerne ild, vand, jord og luft. Jordens legeme er terningen (ku
bus). Om den siger han: »Jord vil vi give den kubiske figur, for af de fire slags er 
jord den mest ubevægelige og den mest plastiske, og den figur, der bedst svarer 
til denne beskrivelse, må være den, der har de mest stabile flader«.

Om universets skabelse og form filosoferer han sådan: »For det levende væ
sen, der i sig selv skulle omslutte alle væsener, må den passende figur være den, 
der i sig selv indeholder alle levende figurer. Derfor drejede han (Zeus, den lu
rendrejer) den sådan, at den blev sfærisk og rund, med overalt samme afstand 
fra centrum til det yderste, den figur der er mest fuldendt og mest lig sig selv«. 
(...) »Sådan indrettede han en roterende kugle, den eneste ene i verden«.

Timaios’ forestillinger om universet er en tankevækkende antagelse for vor 
tid. Det er antagelsen om The big Ball, hvor nutidens som bekendt er The big 
Bang. - Tankevækkende osse fordi nutidens antagelse om universets tilblivelse 
er begyndt at skride. Jfr. Nature.

I kunsten har til gengæld kvadrat/kubus og cirkel/kugle siden Platons dage 
været magiske tegn for jord og univers. De genfindes i observatoriet som 
grundplaner med afledninger: trappe, platform, cylinder, bue og halvkugle, ne
defra og op som en himmelfart. Det arkitektoniske henviser til sin funktion: at 
være mødested for jord og univers. Via os på ølkassen. Observation og kos
misk oplevelse inde i cylinderen. Udenfor på platformen tænkning eller medi
tation, gerne transcendental.

I sit manuskript til fællestimen beskriver Kirkeby kunstnerens måde at se/ 
male på som en »skuen«: »Skuen er kunstnerens oplevelse af »at se«hvor de an-
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dre blot antager. Antager at virkeligheden er sådan en simpel, fælles, »sprog
lig« kode, som menneskeheden er blevet dygtigere og dygtigere til at beskrive 
ad teknisk vej. Med film og TV, feriens Kodakcolorbillede som den absolutte 
sandhed om hvordan der ser ud derude, i den optiske virkelighed«. Den sku
ende kunstner er iflg. Kirkeby en slags outsider m.h.t. dette at se. Hans sanseap
parat (medfødte natur) og forståelseskode (tilegnede kultur) er skruet anderle
des sammen end vores. Derfor bliver hans måde at se på en anden. Det ses bl.a. 
af kunstværket.

Om videnskabsmanden siger han: »Videnskaben ændrer som bekendt vort 
syn, i det lange løb. Men det er en proces der går meget langsomt, og ofte uden 
at de implicerede videnskabsmænd selv kommer til at se anderledes. Ud
gangspunktet er yderst sjældent en »skuen«. Faktisk så sjældent at det ikke 
tæller når vi i almindelighed taler om videnskab. Der er sjældne øjeblikke, 
hvor det ikke er til at se forskel på Newton og Blake. Men også det som et stjer
neskud. Videnskabens udøvere er ikke outsiderne, de ser udpræget sig selv 
som en del af den fælles kode. Og de ændringer og brud der indtræffer er mere 
noget der sker mod videnskabens egen erklærede hensigt. Uønskede virknin
ger af en procedure der skulle bekræfte og konsolidere normalkoden«. Læs 
bare Per Højholts: Lynmuseet.

Pointen i disse citater er, at den kunstneriske skuen har synsmæssige konse
kvenser for kunstneren og hans kunst og dermed for det verdensbillede vi an
dre kan aflæse af kunstværket. Men den videnskabelige måde at se på fører 
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kun sjældent til en ændring af verdensbilledet. Af den grund bl.a. tager Kir
keby (og Michael) afstand fra snakken om et paradigmeskift, et nyt verdensbil
lede: »Derfor tror jeg heller ikke på proklamerede paradigmeskift. De er ikke 
synlige for samtiden. Det er et rent retrospektivt, historisk begreb. Ren histo
rieskrivning, et behov for kapiteloverskrifter«.

På VHG fandt der heller ikke noget paradigmeskift sted i studieugen. Men 
med den og observatoriet kan kunst og videnskab alligevel mødes. William 
Blake kan sige pænt goddag til Isaac Newton. Eller omvendt. Den bevidst
hedsudvidende oplevelse af verdensrummets psykedeliske skønhed (jfr. salig 
van Gogh) kan forenes med den nøgterne observation af samme rums gud
dommelige mekanik. Med observatoriet som semaskine. Skønhed og viden 
under samme tag. Peterskuplen. Chichen Itza og Aars - den globale landsby før 
og nu. Aars med VHG og studiekredsenes nysgerrighed på vej mod stjernerne 
i alt andet end sneglefart. Skål og tillykke!

Palle Rønde Møller



SESAME, SESAME, LUK DIG OP!

Sammen med 19 andre danske gymnasier har VHG i skoleåret 90-91 deltaget 
i et forsøg med telekommunikation i franskundervisningen. 2 klasser på fransk 
overgangsordning (en 2.g og en 3.g) var straks med på idéen.

Efter nogle begyndervanskeligheder, hvor vores datavejleder, Søren Coll- 
strup, udviste en engleagtig tålmodighed, kan vi nu, via Datapak eller Teledata, 
hurtigt komme i kontakt med Frankrig. Egentlig skulle vi kommunikere med et 
fransk gymnasium i Senlis, en by ca. 100 km nord for Paris, gennem et elektro
nisk postkassesystem, der hedder SESAME, men da den computer, som de 
skal bruge til at sende og modtage på, er anbragt lidt uhensigtsmæssigt (rektors 
kontor!), er det mest »snail-mail«, vi har modtaget fra dem.

Så har vi haft større succes med vores deltagelse i telekonferencer. Emnet 
og datoerne for disse bliver i forvejen annonceret på SESAME-nettet, og så er 
det bare med at forberede sit indlæg. Der har vi kunnet følge med i, hvad man 
rundt om i verden (fra Hawaii til Hadsten) har ment om Golfkrigen og Olfert 
Fischers tilstedeværelse dernede. Der har også været uger, hvor deltagerne 
skrev digte eller eventyr, sendte interviews med deres forældre eller bedstefor
ældre om levevilkårene under 2. verdenskrig, o.s.v. Altså en masse spændende 
materiale, som ofte kan kombineres med det, man læser på klassen.

I foråret deltog vi i et projekt, hvor man skulle lave en lille, alternativ turist
guide for sin egn. Vore elever fik lavet en fin præsentation af Himmerland og 
Nordjylland i det hele taget. Så man skal ikke blive forbavset, hvis tilstrømnin
gen af fransktalende turister i år bliver ekstra stor!

Gennem forsøget har vi også fået mulighed for at hente oplysninger i franske 
databaser gennem Télétel, og det betyder, at franskundervisningen får et helt 
andet autentisk præg. Nu »lader vi ikke som om«, men det er virkeligheden 
»her og nu«, vi beskæftiger os med (nyheder, vejrmeldinger, togtider o.s.v.).

Der er for os ingen tvivl om, at kommunikationen gennem de elektroniske 
medier er kommet for at blive, og i fremtiden vil alle klasser komme til at nyde 
godt af den i franskundervisningen.

Anne Marie Jespergaard og Jørgen Jørgensen
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Virkeligheden »herognu«

Linie 258

A Aars se trouve un ausee. qui expose des decouvertes 
archeologiques tres interessantes. D’ailleurs on y expose 
l’histoire d'Aars en photos du dix-huitieae siede jusqu'a 
environ 1960.<
A Aars il y a aussi un cmeii avec 4-5 seances par seaaine. 
On peut s'aauser a la discotheque et dans plusieurs cafes 
et bars. Si on veuti on peut utiliser la piscine et la 
bibliotheque aussi.< 
Il y a la possibilite de louer un cheval a l'ecole 
d'eqitation.<
L'entourage d'Aars est tres beau. On peut aller a 
bicyclette ou a pied dans la nature. Il y a aussi des
possibilites de pecher dans des lacs environnants.< 
A Aars il y a plusieurs hotels, ou on peut habiter. quand
on visite la perle de Hiaaerland: AARS.< 
Aars est une ville avec beaucoup de possibilites pour faire 

Konsol«0 RCTEKST

autant de possibilites pour nous. Si on ane faire de la 
radio« il y a une station locale a Aars.<

arrange beaucoup d'activites en plus des ordinaires. Par

Skriveri



Willy Mathiesen, Vesthimmerlands Gymnasiums rektor 1979-1991



TALE VED WILLY MATHIESENS AF
GANG SOM REKTOR DEN 22.3.1991

Kære Willy!
På alle ansattes vegne er det min opgave at sige nogle ord, nu da du forlader 

os efter næsten 12 år. Det er lige før du kunne have holdt kobberbryllup med 
skolen her! Når man har været sammen med hinanden i 12 år, kan det ikke 
undgås, at man kender hinanden godt - kender hinandens tænkemåde og ruti
ner - og de værste kanter er blevet slebet af.

Uden at parallellen skal føre for vidt, har jeg en fornemmelse af, at det netop 
er det rutinemæssige - vaneægteskabet om man vil - med skolen der får dig til 
at søge nye udfordringer, men der er sket meget i de 12 år.

Da du kom til skolen i 1979 var de fysiske rammer snævre. Mindre end et 
år efter fik vi at vide, at amtet havde afsat et millionbeløb til udvidelse og om
bygning i 1981 -82.1 oktober 81 blev de første symbolske spadestik til den byg
ning, vi nu er i, taget. Fra det tidspunkt og frem til indvielsen i april 8 3 havde du 
god brug for din praktiske sans og dit organisationstalent. Når hele skolen 
skulle være på den halve plads og når der skulle undervises i laboratoriefagene 
uden faglokaler. Men du fandt på løsninger der var tilfredsstillende, og vi fik da 
også lavet studenter det år.

Ganske kort tid før ombygningen gik igang, fik skolen endelig den ud
smykning som Statens kunstfond havde lovet at støtte - nemlig det store Per 
Kirkeby-maleri ude i trappehallen. Du har en stor del af æren for, at Per Kirke
bys interesse for Aars er blevet fastholdt, og at skolen nu har fem murstens
skulpturer og et observatorium, tegnet af Kirkeby. Du har altid formået at 
trykke på de rigtige knapper, således at det er blevet økonomisk muligt.

Din interesse for kunst har også medført, at Poul Gernes- projektet her i tea
tersalen har haft gode vilkår. Du var idémanden bag den tanke, at Aars kom
mune og gymnasiet kunne deles om teatersalen her, og der kom flere midler til 
udsmykningen. En del af udsmykningen er lavet her på stedet af elever og læ
rere, og du var også med til - helt bogstaveligt - at lave fingeraftryk i fliserne.

Men kunst og fine ydre rammer er jo ikke det eneste, der har betydning for 
et gymnasium, selv om vi er mange der dagligt nyder at arbejde i smukke omgi
velser.

Du har været med til at give mange flyvske idéer en chance for at blive ført 
ud i livet. I november 1982 havde vi den første egentlige studieuge her på ste
det; den blev da mødt med megen skepsis - måske mest fra lærerside - og den 
skulle foregå, mens vi var midt i det værste byggerod. Det er din helhjertede 
støtte til projektet der bevirkede, at vi i den uge fik set på 60’erne fra 80’erne og 
mange fik en kæmpeoplevelse.

Skolens kontakt til andre lande har du også været med til at støtte; du har 
gjort det muligt for os at lave flere udvekslingsture for eleverne, således at vi nu 
har venskabsgymnasier i Koln, Sarcelles og Krakow, og når vi har haft genvisit, 
har du tappert budt velkommen på tysk, fransk og engelsk. På polsk fik vi det 
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desværre ikke. Du har støttet de af mine kolleger der har deltaget i job-swop- 
projekter, og det er takket være dit engagement i den europæiske rektorfore
ning, at vi netop i denne uge har 5 elever og en lærer i Holland, hvor de er med i 
den første europæiske historieklasse.

Nej - snæversyn er ikke dit varemærke.
Også forældrene er i den tid blevet inddraget i skolens liv på en anden måde 

end tidligere. Der har hver vinter været et eller andet arrangement - teater eller 
koncert - hvor forældrene har kunnet deltage, og rigtigt mange har benyttet sig 
af det. Mange vil givet mindes koncerterne med Lillian Boutté som nogle spe
cielt dejlige oplevelser.

Også de årlige skolefester er blevet festligere. Den store fællesspisning er 
kommet til i begyndelsen af firserne. Det er mit indtryk, at det er et tilløbs
stykke for forældrene. 11984 var vi 6 50; i år hvor vi har en del færre elever, var 
vi tæt ved 1000 til spisning. Det er godt for en skole, når forældrekredsen slut
ter op om den både til hverdag og fest - og at forældrene føler sig velkomne.

Meget af det der. er sket i din rektorperiode har været med til at åbne gymna
siet for omverdenen - både den nære og den fjerne. Selv har du været meget 
ude, specielt i forbindelse med dit hverv som formand for rektorforeningen. 
Nogen gange har vi jo nok syntes du var lige lovlig meget væk, men vi måtte jo 
så trøste os med, at vi ofte kunne få at vide, hvad Bertel Haarder mente om 
dette og hint, inden det kom på tryk i landets aviser. Du har i den forbindelse 
været med til at sætte dit præg på den gymnasieordning, vi startede på for 
knapt tre år siden - og så forsvinder du minsandten fra skolen, inden vi får af
prøvet om den virker!

I din tale til studenterne ved dimissionen i 1988 brugte du en digtsamling af 
lyrikeren Marianne Larsen som udgangspunkt. Et af digtene hedder »Tænk 
hvis« - tænk hvis tingene kunne være anderledes end vi er vænnet til. - Det mener 
jeg er det, der har været karakteristisk for din måde at lede skolen på - tænk 
utraditionelt. Lad os prøve noget nyt. Til tider kunne du virke utålmodig, når vi 
var lidt langsomme i optrækket. Lad os få nye spændende fællestimer, idræts
arrangementer, udvekslingsrejser, pædagogiske dage, andre måder at organi
sere hverdagen på, lad os lære noget nyt! Og på den måde lever du fint op til 
skolens gamle motto: Semper tiro.

Da du startede her for knapt tolv år siden, sagde du i en tale, at du ville støtte 
alle bestræbelser på at bevare en levende skole, hvor der er plads til debat og 
forsøg og gerne med lidt festivitas ind imellem.

Det løfte har du holdt - det er vi glade for - og det siger vi dig tak for.
For at du ikke for nemt skal glemme os, vil vi gerne give dig en gave, som vi 

håber du vil placere, hvor du dagligt kan se den.
Vi har fået en kendt kunstner til at lave et portræt af dig. Det er ikke sikkert 

du synes det ligner dig, men det gør det nu alligevel. Det er dynamisk og farve
rigt, men samtidig ikke så nemt at komme ind under overfladen på.

Hermed vil jeg på de ansattes vegne sige tak for de tolv år og ønske held og 
lykke fremover.

Inger Poulsen, formand for pædagogisk råd
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EN SØRGEODE
VED EN TÅREVÆDET AFSKED
Den 22. marts 1991

WILLY’s FORSINKEDE PUBERTET

Det er nu man må spørge: »Hvad er det, der sker, 
siden Willy slet ikke vil være her mér, 
men skal afgi’sin sidste parole ?«

At sku’sige: »Tillykke!«, det er ikke nemt, 
når man sidder tilbage betuttet, beklemt, 
og man har det, som man skulle fole.

Men måske, hvis vi tænker os ordentligt om, 
er det ikke så mærkeligt, dertil det kom, 
at han ta ’r til en amts-metropole.

I en lilleby er det et tyngende kors, 
når det dages for én, man er kommet til års 
og endnu, som et barn, går i skole.

WILLY’s KULTURCHOCK

Vi er jævne folk hér, som det tjener sig bedst.
Vi går ikke omkring og får nykker.
Vores skomager bli’r på sin bag, ved sin læst. 
Intet luftigt kastel vi os bygger.

Og hver bonde han pløjer sin jord med sin plov, 
og han sår, og han harver og tromler.
Vore katte miaver, og hunde si’r vov; 
vore køer står bare og gumler.

Hver en bonde, som fjerner sit høreværn, 
og stopper sin traktor, han ville 
endnu kunne høre en, ganske vist fjern, 
reminiscens afen sanglærke’s trille.
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Det er al denne herlighed, Willy, du snart 
vil ha ’ ofret på Domkirkens alter 
for at komme til byen og spille kong smart 
med en titel som kultur-forvalter.

Det er gylle og pjat, - under himmelens hvælv 
vi, de jævne folk, dyrker i tønder 
kultur på kultur, - og vi æder den selv, 
og vi nøj’s med at kalde os bønder.

HVAD HAR DOG VIBORG, SOM ÅRS IKKE HAR?

På visse folk kan det jo virke fatalt, 
at Års, den har intet, men Viborg har alt. 
Kun for dén, som i nøjsomhed nøjes med lidt, 
kan Viborg bli’ toer og Års nummer ét.

Som by for sit opland er Års pastoral;
men Viborg, den har dog et statshospital;
dér kan man vær’ sikker, hvis hjernen slår klik, 
på at blive spændt fast på et kort øjeblik.

Når Års vil marchere, så sker det med trut 
i den kimbriske garde; men rigtig rekrut, 
dét bli'r Willy i Viborg, - han glæder sig spændt 
på at gå i geled i et fodregiment.

Hvis man er lidt stridbar og kræver sin ret, 
så lægger man sag an, - men får man en bét, 
Viborggenseren anker sin sag til sin lands
ret, hvis dommer han kender, som ankeinstans.

I kirken i Års har man bare en præst, 
men biskopper prædker naturligvis bedst, 
så Willy han vælger den høj’re instans, 
og desuden gi’r Domkirker god resonnans.

Bli’r helgener hædret i Års ? - Nej vel?
Men i Viborg de får sig en vej for sig sel’.
Set. Mathias, Set. Mogens, - et helgen-parnas 
snart grupperet omkring Set. Mathiesens Plads.
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EN MATEMATIKERS FORUNDERLIGE REJSE 
eller WILLY PÅ EVENTYR

Vor 'Willy ved godt, at en differentialkvotient 
man bruger til at måle hældningen på en tangent; 
men faktisk tror jeg ikke, han forstået har pointen, 
som er at følge kurven, - ikke fare ad tangenten.

Før du nu farer udensogns, jeg giver dig et tip.
Husk, hvis man tér sig som et skrog, så er man som et skib, 
som sjældent kan den simple rette linjes ligning følge, 
men danse må på sinuskurvens bølge efter bølge.

Forvaltning af kultur, det stiller ganske andre krav 
end dem, du kender fra din færd på mat’matikkens hav. 
Pas på, at din erfarings sum bli’r ej som integraler, 
af mange små, indbyrdes uforbundne arealer.

Når du nu rejser, tager vi det løfte som dit pant, 
at datoen er fastsat som en arbitrær konstant. 
Og hvis du hen ad vejen syns, du får for mange béter, 
så ændrer vi værdien på din afskedsparameter.

Vi håber faktisk, at vi atter ser dig i din stol, 
hvis sæde du med egen bag har gjort til parabol. 
Rejs udensogns, men gør nu ikke færden asymptotisk. 
Fra nu af tælles dage, én og kronologisk.

Med hilsen fra ZW og LV



»Mor jer nu godt, når jeg er borte, 
jeg ønsker jer sange og kærlighed«
Ved afskedsfesten den 22. marts 1991 sagde den afgående rektor, Willy Mathie
sen, blandt andet:

Min glæde over alle de pæne ord og varme hilsner, som i dag er givet mig med 
på vejen, er selvfølgelig blandet med vemod. Jeg forlader nu et arbejde og et 
sted, som jeg har haft det godt med, og som jeg stadig trives med. Det har været 
dejligt at være plantet midt i den brogede mangfoldighed, som et gymnasium 
fuld af unge mennesker er. Rektorjobbet er bestemt ikke lutter idyl, og det er 
ikke blevet lettere eller mere taknemligt med årene; men det er spændende, og 
i bakspejlet er det mest positive erindringer og gode oplevelser, der fylder fel
tet.

Mine første år på VHG var helt optaget af den store byggesag, hvor den 
gamle, slidte og overfyldte bygning blev forvandlet til en helt ny skole. Det var 
en spændende proces at være med i, fra forhandlinger om økonomi og de store 
linier til stillingtagen til de mindste detaljer om farvenuancer og formgivning af 
kroge til pegepinden. Og helheden og de gode fysiske rammer, som blev resul
tatet, har været en forudsætning for mange af de aktiviteter, som siden er ble
vet realiseret.

Efterfølgende har vores kunstprojekter været en hjertesag for mig. Hus
kunstnere som Poul Gernes og Per Kirkeby vil de fleste misunde os, og det er 
en daglig glæde at arbejde i omgivelser, som de i den grad har sat deres præg 
på. Begge projekter er ved at være færdige, men jeg håber, at det i de kom
mende år må lykkes at fastholde VHG’s profil som et sted, hvor kunsten har 
gode vilkår. Og Palle bliver her jo heldigvis!

Men det vigtigste ved en skole er selvfølgelig indholdet: eleverne, undervis
ningen, aktiviteterne. Også i denne henseende er VHG - og hele gymnasiesko
len - en anden end for 12 år siden. Det ville også være mærkeligt andet, når 
man tænker på den hastige udvikling, som i denne periode er sket på alle områ
der. Det er ikke altid sjovt at blive konfronteret med sine egne gamle udtalel
ser, men jeg vil godt stå ved det, som jeg sagde i min første tale her i sin tid:

»På enhver skole må der foregå en stadig fornyelse, diskussion og debat, hvis 
skolen skal bevares som et levende miljø. De mange ændringer, som sker i sam
fundet omkring os, må naturligvis også smitte af på skolens indre liv. I dag får vi 
elever med andre forudsætninger og andre forventninger end for blot få år siden, 
og det stiller nye krav til gymnasiet, der må indstille sig på, at mange tilvante fo
restillinger jævnligt må tages op til diskussion og revision«.
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Det er unægtelig også sket. Gymnasiestrukturen er lavet om, fagenes ind
hold er ændret, styringsvilkårene er under forandring. Alt er blevet endevendt 
under ministerens lup. Jeg skal være den sidste til at beklage, at der sker noget; 
men man kunne unægtelig godt ønske sig, at de enkelte initiativer var mere 
præget af omsorg, omtanke og den kvalitet, som man i Undervisningsministe
riet taler så meget om.

En rektor hverken kan eller skal styre den udvikling og fornyelse, som en 
skole hele tiden må være engageret i. Men han skal selvfølgelig være med til at 
præge den, og jeg mener ikke, at en rektor bare skal være administrator af love 
og regler. Så kunne man klare sig med en dygtig sekretær og en regelsamling. 
Jeg tror på, at en leder må erklære sig og melde ud, hvad han vil med jobbet og 
den indflydelse, som følger med. For selvfølgelig vil man noget - ellers skulle 
man have holdt sig væk! Kun hvis alle ved, hvor man har ham rektor, har elever 
og lærere mulighed for at levere det med- og modspil, som er afgørende, hvis 
dialogen og debatten skal holdes i gang og være frugtbar. Intet kan trumfes 
igennem i vores system. Hvis ikke elever og medarbejdere vil være med og får 
mulighed for medindflydelse, så kommer man ingen vegne. I den henseende 
har alt naturligvis ikke været fryd og gammen gennem årene. Der har været pe
rioder med begejstring, aktivitet og høj cigarføring, og der har været perioder 
med frustration, træthed og konflikt. Selvfølgelig! Men mest har samarbejdet 
fungeret og hverdagen været præget af god stemning og flot indsats fra mange 
sider. Ikke alle har været enige i den kurs, som jeg har forsøgt at pejle efter; men 
forhåbentlig har man kunnet spore en rimelig grad af konsistens i den grund
holdning, som gerne skulle være basis for håndteringen af de utallige små og 
store sager, som passerer over rektors bord.

I hvert fald har jeg aldrig lagt skjul på, at jeg opfatter VHG som andet og 
mere end et sted, hvor man giver eller får undervisning. Kloge, gamle professor 
Løgstrup holdt for nogle år siden en forelæsning, hvor han fremhævede, at 
skolens vigtigste opgave er »tilværelsesoplysning«. Om det sagde han:

» Vi må ikke lade os forlede af vort samfunds karakter af arbejdssamfund til at 
reducere skolens opgave til at kvalificere til uddannelse. Når det er vanskeligt at 
holde skole i dag, er grunden bl.a., at samfundet kulturelt og socialt er splittet. 
Meget mislykkes i samfundet og i familien, mens forventningen fortsat er, at det 
SKAL lykkes i skolen. Ellers kritiseres skolens disciplin og kundskabsniveau. 
Der er imidlertid en risiko. Når det er vanskeligt at holde skole, så koncentrerer 
vi os om detaljer, såvel fagligt som pædagogisk. Men helheden er mere end sum
men af elementerne. For at skaffe orden risikerer vi at udnævne en biopgave til at 
være hovedopgaven. Dannelse og tilværelsesoplysning glider stille ud af synsfel
tet, mens vi indøver Europas floder og byer. Skolen får et éndimensionalt kvali
tetsbegreb nemlig kundskaber og færdigheder, mens ligegyldighed overfor sam
menhængen i tilværelsen ogi skolen breder sig.«

Hvis man skal leve op til disse synspunkter - og det synes jeg, at man skal -, så 
skal der i gymnasiet også være plads til eksperimentet, nysgerrigheden og op
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leveisen. Og netop samværet om fælles oplevelser, der rækker ud over den 
daglige undervisning, er for mig en vigtig del af gymnasietilværelsen. De gode 
fællestimer, koncerterne, teater, revy og festivitas; alt dette er også en del af til
værelsesoplysningen. Også for os lærere! Når en fælles aktivitet for hele skolen 
lykkes, og det swinger, så er det sjovere at arbejde på et gymnasium end de 
fleste andre steder.

Avisoverskriften forleden var: »Rektor vil savne sine elever«. Deraf kan 
man ikke slutte, at de andre og det andet vil han ikke savne. Men det er rigtigt, 
at det er I unge, der først og fremmest gør det umagen værd at være rektor; og 
det er jer, der holder liv i os gamle. I årenes løb har jeg besøgt mange gymnasier 
over hele landet, og hver gang har jeg været glad for at komme tilbage til min 
egen skole. Det skyldes først og fremmest den gode stemning, som vores rare 
og dygtige elever er med til at sætte på hverdagen. I embeds medfør har jeg 
også skullet være bussemand nu og da, og selvfølgelig er der nogle slubberter, 
der skal holdes i kort snor. Men også denne rolle har eleverne accepteret, og 
det har varmet, at selv de største forsømmere har haft et smil og kammeratligt 
»hej« til overs, når vi har mødtes i Brugsen. Det vil jeg savne!

»Hvorfor pokker rejser han så?« vil én og anden naturligt spørge.
Det spørgsmål har jeg da også nu og da stillet mig selv i den seneste tid, når 

jeg har ryddet op, og når alting har været for sidste gang. Men at være vemodig 
er ikke det samme som at være ked af det, og fornuften siger mig, at det er et 
rigtigt valg,jeg har truffet. Jeg løber ikke fra noget, som jeg ikke kan klare, eller 
som ikke fungerer. Det kan lyde ubeskedent, men jeg synes, at jeg kan det her 
job, og netop derfor kan det være nødvendigt at trække sig selv op ved hårene 
og prøve kræfter med noget helt andet. Det er somme tider for nemt og for ma
geligt bare at køre videre, som man plejer. Jeg befinder mig godt på VHG i øje
blikket, men når man

- 12 gange har budt velkommen til nye 1 .g’ere,
- 100 gange har søgt at skabe entusiasme omkring et fællesarrangement,
- mere end 1000 gange har diskuteret forsømmelser med elever,
- og næsten lige så mange gange har snakket rejseregler med lærerne, 

så lurer rutinen og det forudsigelige. Og jeg er ikke sikker på, at jeg vil synes, at 
det altsammen bliver ved med at være lige så sjovt i de næste 20 år. Når man 
selv begynder at blive træt af sine egne gentagelser (og man kan jo ikke skifte 
holdninger bare for at underholde folk), hvordan har andre det så ikke? Også 
de kommende elever har krav på entusiasme og inspiration fra skolens leder, 
og en rektor, der sidder for tungt på posten, kan blokere for initiativ og ny
tænkning. Derfor tror jeg ikke, at det er sundt for hverken institutionen eller 
for chefen selv, hvis man sidder i samme lederstilling gennem en meget lang år
række. Når man har været gennem de samme problemstillinger et vist antal 
gange, så ved man godt, hvad hinanden mener, og man ender let i nogle fast
låste roller, hvor man ikke længere er så lydhør og åben, som man burde være. 
Og det gælder begge veje.
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Så jeg tror også, at det er en god chance for VHG at få en ny chef, der kan se 
på hele menageriet med friske øjne og måske puste nyt liv i nogle af traditio
nerne og de sædvanlige rutiner. Det kan der blive god brug for i de kommende 
år, som ikke bliver så sjove som den periode med vækst, som nu er på retur. 
VHG er et gymnasium, som vi godt kan være bekendt, og som lige nu har ople
vet de flotteste ansøgertal i flere år. Så der er ingen grund til pessimisme eller 
dommedagsstemning, men der bliver behov for, at man også her skal oppe sig 
og udvikle nye aktiviteter og undervisningstilbud, så skolens samlede ressour
cer kan fastholdes og udnyttes bedst muligt. Et generationsskifte på rektorpos
ten kan i den forbindelse være med til at bryde den inerti, som altid er en risiko, 
når de samme mennesker har lavet det samme sammen i lang tid.

I overgangsperioden er jeg glad for, at det bliver Jacques, som skal holde 
sammen på forretningen. VHG’s fremtid ligger mig meget på sinde, og jeg er 
sikker på, at den konstituerede rektor vil være den rette til at formidle det sam
arbejde, som er ekstra nødvendigt i en fase, hvor ledelsessituationen på læn
gere sigt er uafklaret.

Jeg vil gerne sige tusind tak til jer allesammen. VHG er en skole med mange 
ressourcer og alle muligheder for også i fremtiden at være et godt sted at være 
ansat eller elev. Jeg vil give jer alle mine bedste ønsker med på vejen og sige tak 
for 12 gode år, som har betydet utroligt meget for mig selv og forhåbentligt 
også en smule for stedet her.



WM-HVEM?
(uofficiel portrætskitse)

Års var ikke ringe 
da Mathies kom til Års.
Men da han kom 
gik verden i skred. 
Afrikas unge løve, 
nomade med kone og fire børn på slæb. 
Allerede da 
det usædvanlige nået.

Traditioner:
gode 
når de er levende.
Mindre gode 
når de er døde.

Et system blev sat på skinner 
med blik for 
mangfoldighedens dynamik. 
Et gymnasialt lokomotiv 
støvet af 
og smurt 
i de ædlere dele, 
sat på sporet med humor eller indignation, 
smil eller vibrerende næsefløje, 
»Velwilly eller Vrangwilly!«

Metoden:
den grundige forberedelse, 
den hurtige replik.
»En god indsæbning er en halv barbering«. 
- Det glatte lag i det muntre lag.

I stedet for en satsning 
på systemets inerti 
en lokomotivisk opbakning 
til dem der havde noget på hjerte. 
Skolen for livet - osse forlystelseslivet.

42



I privatlivet astronomisk, gastronom 
og gourmet 
med hang til det toscanske.
Skolens ansigt udadtil
plus mæcen for murstenenes synkoper, 
plottet aldrig planløst, 
og bag den officielle maske 
tindrende bartender og nighthawk 
for et mødigt kuld natteravne 
ved »Jydepotten«s zink.

Eller Ridder af Dannebrog 
- rød og hvid - 
rektorforeningens primus motor, 
Bertels onde ånd
og kompetente sparringpartner: 
»LIVET ER EN KAMP!« 
resultat:
inside-information 
for outsidere ved ringside, 
krystalklart til kæben.

Altid nærværende, 
altid fraværende, 
på den gule seddel, 
kaldt »dagsbefalingen«. 
- »Hvor er skolens leder?«

Men han var der jo altid, 
når det virkelig brændte på: 
time-fagfordelingens troldmand, 
kollegernes trøster.

Men da Mathiesen kom til års 
ville han forvalte både u og k, 
gik mens legen var god 
med en vished om 
at ingen er uundværlig 
- selv om han er det.

Års var i gårs.
Og det var aldrig kedeligt.

Palle Rønde Møller
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HISTORIEN OM HISTORIEN
BAG »VASKEPOT«
I maj 1990 var der to gymnasieelever, der sad på den enes kollegieværelse og 
snakkede, som man nu gør, når man er i den alder. Hun begyndte at fable om 
en idé, som hun havde fået. En musical! »Hey, hvorfor ikke?«, tænkte han og 
kiggede nærsynet på hende...

Efter et par dage, hvor den forskruede idé havde brygget i deres tågede hjer
ner, og hvor de havde lagt de første rammer, hoppede de på jernhestene og 
drog ned til en bekendt lektor, der før havde været medskyldig i lignende for
hold. Han var med på idéen, og det samme var de øvrige lektorer og adjunkter, 
der blev bedt om konsulentbistand.

Efterhånden som tiden gik, blev de to unge mere og mere klar over, at der så 
at sige ikke var nogen vej tilbage. De sad i sax’en. Derfor begyndte de at skrive, 
komponere og samle sange og tekster, der skønnedes brugbare til formålet. 
Stykket havde sit udspring i eventyret om Askepot, men dette var dog mere 
moderne og humoristisk. Faktisk syntes de begge to, at det var så underhol
dende, at det kunne opføres til den årlige skolefest, hvor ca. 1000 unge og 
gamle nisser plejede at folde sig ud.

Begge var de dog klar over, at stykket ikke spillede sig selv - ud af den blå 
luft, der måtte folk til. Skolens elever forvandledes til talentfulde sangere, 
skuespillere, dansere og musikere, og stykket var på vej fra at være en drøm til 
at blive en realitet.

Måneder gik med møder, skrivning og til sidst sågar øvning. Samtidig lagde 
de talentfulde syfolk sig i selen og frembragte kostumer, der næsten slog Erik 
Mortensens kollektioner.

Pludselig var der kun en uge tilbage til premieren. »Hov!«, tænkte de to unge 
mennesker, »vi må holde nogle prøver«. Og det gjorde de så.

Alle spillede det bedste de havde lært i skuespil, musikinstrumenter, fan
dango, fallit. Det hele gik op i en efterhånden højere og højere enhed, der kul
minerede med en succesfuld første - og sidste opførelse af »Vaskepot« til før
nævnte skolefest (den 2/3-91). Med et om ikke lydhørt så i hvert fald velstemt 
publikum foran sig, gjorde de det alle til en aften, som de to unge initiativtagere 
sent vil glemme. Tak for det!

» Vor musical er færdig.
Nu har vi sagt et muk..
Moralen står tilbage 
som vores hjertesuk. 
Glem ej at gribe chancen, 
hvis du sku ’ se dit snit. 
Frygt ej en chance - 
rytters vilde ridt«.

Mikael Stegger & Siile Vejlby
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SKOLENS PERSONALE

1. Ejlif Holle Jørgensen (bio/idr)
2. Kirsten Brevig Blomkvist (fr/hi)
3. Birgit HyldahJ Jensen (hi)
4. Henning Sørensen (ty/ital)
5. Henning Jørgensen (eng/idr)
6. Anna Hagens (hi/ty)
7. Kirsten Freil (idr/studvejl.)
8. Frode Bisgaard (eng/da)

9. Inger Poulsen (geo/bio)
10. Annegrethe Andersen (sekretær)
11. Anne Marie Jespergaard (fr/boginsp)
12. Lone Hindsgaul (da/rel)
13. Joan Rask (eng/mu)
14. Carsten Svejstrup Sørensen (fys/mat)
15. Brian Danielsen (pedel)
16. Ole Riis Olsen (ty/idr)

17. Kirsten Jørgensen (sekretær)
1 8. Knud Dybdahl (da/ty/ol)
19. Jacques Piloz (rektor/fr)
20. Birgit Lassen (da/rus)
21. Søren Collstrup (mat/fys/studvejl.)
22. Jørgen Jørgensen (da/fr)
23. Peter Stenild (pedel)
24. Willy Mathiesen (fhv rektor)
25. Palle Rønde Møller (da/bk/ol)
26. Christian Rode (samf/hi/erhvøk)
27. Hans Peder Nielsen (rel/eng)
28. Henning B. Hansen (da)
29. Preben S. Sørensen (lat/hi/ol)
30. Hans Chr. Harder (bio)
31. Peter Bacher (da/samf)
32. Hugo Støttrup Jensen (mat/fys)
33. Ole Buch (mat/ke)
34. Jens Friis-Topholm (mat/fys)
35. Knud Thomsen (da/eng)
36. Georg Harmsen (geo)
37. Niels Kr. Houmøller (mat/fys/insp)
38. Jens Grønager (fys/mat/dat)

Fraværende:
Eva Auken (hi/idr)
Tommy Bergstein (fys/mat)
Lene Jeppesen (hi/idr) 
Bjarne K. Nielsen (bio/idr) 
Heine B. Norsk (eng) 
Carsten Poulsen (ke/fys) 
Kirsten Sørensen (bk) 
Ole Thielemann (mu)



SKOLENS RENGØRINGSPERSONALE

Forreste rk. fra v.: Conni Beirholm, Jenny Andersen, Sonja Nielsen.
Midterste rk. fra v.: Rita Christiansen, Dorthe Davidsen, Inger Christensen, Lil
lian Villadsen.
Bageste rk. fra v.: Birgit Sanderson, Dorthe Helle Dalbøge.
Frav.: Birthe Rasmussen.

48



HEBE
- dit holdepunkt, når alt andet bryder sammen!

Fortvivl ej, hvis alt synes uoverkommeligt. Hebe, ungdommens gudinde, vil 
holde liv i dig, puste frisk luft ind i din hverdag, og du vil føle dig ung igen. 
Hebe’s udsendinge, 12 glade mennesker arrangerer diverse koncerter, bio
grafture, teaterture og selvfølgelig de berømte Hebefester, hvor ungdommen 
folder sig ud på bedste måde. Elever kan til og med påvirke valg af arrange
menter ved at lægge en lille seddel i bestyrelsens meget smukke postkasse.

Hebe har eksisteret i snart 30 år, en periode, hvor forventningerne til ele
verne har været stigende på det faglige område, men elevforeningen har over
levet, fordi adspredelse og kammeratskab bryder den monotone hverdag.

Så hvis du har trang til at være glad og ung igen, er Hebe altså sagen! Kælder
scenen med fremvisning af en Woody Allen film, koncert med Hanne Boel, 
koncert med Bazar og »En skærsommernats drøm« i Aalborg Teater, er nogle 
af de arrangementer, Hebe har lavet i det sidste år. Næste år vil byde på lig
nende arrangementer.

HEBE’s UDSENDINGE:

Formand: Sille Vejlby 2bx 
Kasserer: Mai-Britt 2z 
Sekretær: Mette la 
Musikmand: Jesper Iz 
Koncertmand: Søren 2y 
Materialekvinde: Rille 2z 
Ølmand: Mikkel Iz 
Teaterkvinde: Kathrine Ib 
Filmkvinde: Katja la 
Kulturkvinde: Rikke la 
Revisor: Christian 2y 
Pr. -mand: Martin 2y På bestyrelsens vegne: Sille
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