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Når man skal begynde på noget nyt, er man ofte i en tilstand af forvent
ning blandet med nysgerrighed og usikkerhed over for det ukendte.

I nye elever er sikkert optaget af at opdage og udforske gymnasiet, og 
måske kan I genkende de blandede følelser ved tanken om Jeres nye ar
bejdsplads. Her ved skoleårets begyndelse kender I ikke svaret på spørgs
målet: “Hvad rummer Vesthimmerlands Gymnasium?”

Årsskriftet er et af svarene. Her kan man orientere sig om skoleårets 
gang samt læse om de begivenheder, der satte deres præg på året, der er 
gået. Men bogstaver på papir kan ikke give det fulde svar. Hvad Vesthim
merlands Gymnasium rummer, kender I først, når gymnasieskolen er ble
vet jeres daglige arbejdsplads. Det er mit håb, at I må opleve et svar, hvor 
I erfarer, at her er et arbejdsfællesskab, hvor det er værd at være med.

Det er mig en stor glæde at kunne byde den nye årgang velkommen. Vi. 
ser frem til at møde jer og glæder os til, at I vil være med i et levende for
pligtende fællesskab. Der venter jer en skole, der kræver en stor arbejds
indsats, men til gengæld venter der også tre år med udfordringer og ople
velser og de bedste muligheder for faglig og personlig udvikling.

VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 94/95.

Kirsten Holmgaard Jakobsen.
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AF SKOLENS DAGBOG

AUGUST:
9. Første skoledag efter sommerferien.
12. -13. l.g’eme på hyttetur; l.a til Skagen (museerne, Råbjerg Mile) 

med JJ og LH; 1 .b/x med Au, HJ, KF og OR til Sønderjylland 
(Rudbøl, Noldemuseet i Seebüll og marsken); l.y med BN og 
HC til Madum Sø; 1 .z med LJ og Sm, kanosejlads på Guden
åen.

20. 1 .g-fest. Forældrene møder klassens lærere. Efterfølgende
spisning, underholdning og folkedans.

27. Forfatteraften på lærerværelset (Copy-Dans belønning for vel
udført kopiregnskab). Klaus Rifbjerg kom, så og tog tempera
turen på kulturen. Det skete efter devisen: hellere Kong Salo
mon end Jørgen Hattemager. Six-pencen af for dette arrange
ment v. BL, HC og KT. - Foredraget stod kort tid efter at læse i 
Information som kronik over flere sider.

Klaus Rifbjerg



Gruppearbejde ved Sallingsund

SEPTEMBER:
1 . TM, Signe Adrian Petersen og Elise Sørensen begynder under

visningen i musik.
3 .-4. Lærerkollegiet holder pædagogisk week-end på Sallingsund 

Færgekro. Foredrag om den alternative uddannelse: Kaos-Pilo- 
teme og om etisk regnskab som fænomen i bank- og gymnasie
verdenen. Et spændende og lærerigt arrangement.

8 . VUC inviterer VHG i anledning af, at de nye kælderlokaler 
tages i brug.

9 .-10. 2.3.g idræt, mellemniveau, med HJ på kanotur og primitiv
overnatning (Ry).

16 .-23. Besøg fra venskabsgymnasiet i Köln, bl.a. med ekskursion til 
Skagen.

22. Fællestime med den århusianske filminstruktør Nils Malmros, 
der viste og fortalte om de tørre tricks bag filmenes magi. Et 
spændende arrangement.

22. -24. 3.g biologi, højniveau, med HJ til Aarhus Universitets marine -
biologiske feltstation v. Rønbjerg. Holdet fik også demonstra
tionssejlads med amtets undersøgelsesskib “Limgrim”.

23. Elevorganisationen GLO besøger VHG.
29. Sponsormøde på lærerværelset i anledn. af det nye indgangs

parti, tegnet af Per Kirkeby. En skalamodel, lavet af Peter 
Stenild, præsenteres for de inviterede.
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OKTOBER:
5. KFS besøger VHG.
5. Afrikansk høvding fra Ghana besøger SC og er gæstelærer (m. 

tolk) i religion. 3.g’eme får bl.a. indblik i islam.
12. Besøg fra venskabsgymnasiet i Krakow. Gæsterne tager på 

ekskursion til Arhus med værterne 3.a og GH/Ro.
12. Højlund/Kulturfonden giver 150.000 kr. i støtte til det nye ind

gangsparti. Nordjyllands Amt giver 100.000 kr. til projektet; 
Aars Kommune: 75.000 kr. Resten finansieres af lokale spon
sorer. En stor tak til alle!

14. Gymnasiebestyrelsen deltager i møde i amtet om “amtslig 
målsætning” for gymnasierne i Nordjyllands Amt.

15. -24. Efterårsferie.
25. Jan Vistisen begynder undervisningen i kemi.
26. Fællestime: Økonomiminister Marianne Jelved kom, så og ...

eleverne havde travlt med at nå busserne.
27. -29. 3.g, samfundsfag 1 og 2, på ekskursion til København med Ba

og Ro. Besøg hos LO, DA og i Folketinget.

NOVEMBER:
15. Fællestime med orkestret “Giraf’. Mange kom for at se, flere 

for at høre. Alle strakte hals, for det var en god fællestime.

Gæstelærer fra Ghana



18. -19. 2.ab latin med PS til København: Nationalmuseet, Thorvald
sens Museum, Glyptoteket, Det kgl. Bibliotek (håndskrifter) 
og Louisiana (Monet).

DECEMBER:
2. Aars Skole besøger VHG for at dyste i idræt.
3. Fællestime: Flot opsat opera “Bag spejlet”. Libretto på grund

lag af Alice i Eventyrland, men kom tilhørerne mon bag spej
let?

7. 44 elever fra Aalestrup besøger VHG.
8. Besøg af elever fra Østermarksskolen.
9. Globetrotter Mogens Stryhn, Aars, sælger billeder og bøger.
11. U-landsudstillingen åbner.
13. (og 15.)Konsultation (og evaluering?).
14. 3.g’eme går igang med den større skriftlige opgave (aflevering 

d.2L).
22. Juleafslutning med musik og underholdning, rundstykker og 

kaffe. - OT går på pension d. 31.12. - Juleferie til 3. januar.

JANUAR:
14. Per Kirkeby og Myko besøger skolen i anledn. af det nye ind-
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gangsparti, der næsten er blevet færdigt trods frosten. Meste
ren er cool, men godt tilfreds.

18. Gæsteelev Duncan Newton, Australien, begynder i 1 .x.
19. Konstruktivt kontaktmøde mell. afleverende skoler og VHG.
19. Elever fra Skørbæk-Eidrup besøger VHG.
20. Etisk regnskab. Målsætningsdag. Konsulenterne Erik Damberg 

og Knud Rasmussen laver oplæg, hvorefter lærerne igangsæt
ter debatten i klasserne.

24. Orienteringsmøde for vordende 1 .g’ere og deres forældre. I 
lærerkollegiet er man noget bekymret over fremmødet!

26. Det nye indgangsparti tages i brug. Den officielle markering 
følger, når frostskaderne er udbedret.

26. 25 elever fra Løgstør besøger skolen.
27. -30. VHG deltager i uddannelsesmesse i messecentret. En messe 

for en skoleelev! - Efter flere planlægningsmøder vælger vi at 
præsentere os som en skole, der kvalificerer til mange videre
gående uddannelser, samtidig med at den er almentdannende. 
Efter megen praktisk forberedelse, mest efter de forhånden
værende søms princip, præsenterer vi en stand, der efter pro
fessionel stand-art nok er en smule kluntet, men faktisk meget 
brugervenlig.

VHG på messe



Cabaret

Erhvervsøkonomiholdet og Ro deltager i januar i et investe
ringsspil, arrangeret af Børsen og Den danske Bank. Spillet, 
der handler om at få 250.000 kr. i værdipapirer (fiktive, for
stås!) til at yngle, forløber helt til april. Først gik det godt. Så 
gik det mindre godt. Dog med en samlet “gevinst” til sidst.

FEBRUAR:
2. Aftenmøde om endelig fastsættelse af mål i forbindelse med 

etisk regnskab.
2. 10 elever fra Sortebakkeskolen besøger VHG.
2. Nordjyllands Amt vedtager “amtslig målsætning” for gymna

sier og HF-kurser i amtet.
7. Poul Gernes besøger VHG.
11. -12. Teaterkredsen opfører Cabaret med stor succes og full house.
14. Fællestime: Frank ‘n’ Stein, da capo. Uden motorsav, men 

med tænder!
15. Møde om etisk regnskab. Diskussion ang. spørgeskemaets 

udformning.
17. 2.3.g musik, mellemniveau, med TM til AUC (musikuddannel

sen), musikafdelingen på Hovedbiblioteket i Aalborg og kon
cert med Aalborg Symfoniorkester (Haydns “Skabelsen”).
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17. 2.3.g billedkunst, mellemniveau, med KS på ekskursion til
Aarhus Kunstmuseum og Jom-museet i Silkeborg.

MARTS:
5. Den årlige skolefest. Som sædvanligt en grundigt planlagt og 

særdeles vellykket fest.
9. Elever og lærere udfylder spørgeskemaer i forb. m. etisk regn

skab.
10. Terminsprøve for 2.g’eme.
11. -21. Rejseuge: 2.a/y rejser til Rom med CS/DN/LJ/HS. 2.b tager på 

udveksling til Sarcelles med JF/Pi. 2.x - til Skotland med 
IP/KF. 2.Z tager på udveksling til Athen med Au/PN.

14. 3.g’erne har terminsprøve i rejseugen.
16. -17. 1 .a og 1 ,y (og 2 elever fra 1 .x) på ekskursion med HC og OR

til Frøslev og Nordtyskland.
21. Fællestime med ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, der 

talte om “Jura og moral”.
22. Ansøgertallene for de vordende 1 .g’ere offentliggøres. VHG: 

94 spr. og 83 mat.. Ingen grund til bekymring!
22. Erhvervsøkonomiholdet besøger med Ro DANIA og får orien

tering om støberibranchen i almindelighed og DANIA i særde
leshed.

24. Konsulenterne besøger skolen for at interviewe elever, lærere, 
TAP’ere og ledelse i forb. m. etisk regnskab.

24. Erhvervsøkonomiholdet besøger Aars Bank.
25. -4.4. Påskeferie!

APRIL:
9. 16 elever fra Vester Homum besøger VHG.
10. 34 elever, 2 lærere og en studievejlederpraktikant fra ven

skabsgymnasiet i Sarcelles besøger gymnasiet.
11. Møde om etisk regnskab. Konsulenterne fremlægger resultatet 

af regnskabet og uddyber konklusionerne.
14. Møde om handlingsplan i forb. m. etisk regnskab.
21. Datalogiholdet har besøg af Kasper Østerby fra AUC.
21. Forårskoncert og billedkunstudstilling.
21. Biologi, mellemniveau, med BN på ekskursion til Madum Sø.
27. 2.y, geografi, på ekskursion med IP til Nordsømuseet, Hirts

hals, Mårup og Rubjerg Knude.

MAJ:
4. 3.g’ernes sidste skoledag. Underholdning på ethvert niveau.
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DIMISSIONSTALE 1993
Kære studenter!
I året 70 startede en folkevandring her fra Himmerland, som skulle ryste 
hele den daværende latinske verden i sin grundvold. 28 år senere beskrev 
romeren Tacitus kimbrerne og deres skikke, og her kom han ind på deres 
måde at tage beslutninger på:

“Ikke desto mindre bruger de ofte en fest som anledning til at diskutere 
sådanne sager som afslutningen af fejder, indgåelse af ægteskaber, valg af 
høvdinge - ja, selv spørgsmål om krig og fred. På intet andet tidspunkt, 
mener de, er hjertet så åbent for ærlige følelser eller så villigt til at åbne 
sig for ædelhed. De er ikke snu eller forfinede nok til at undlade at plapre 
ud med deres inderste tanker i den frihed, som følger med et festligt lag. 
Således klædes enhvers sjæl aldeles nøgen.

Næste dag overvejes sagen igen, og der tages hensyn til begge omstæn
digheder. De diskuterer, når de er ude af stand til at hykle. Men de gem
mer deres endelige valg til et tidspunkt, hvor de ikke så let kan begå fejlta
gelser. De drikker en drik, der er lavet af byg eller en anden kornsort, som 
er gæret, så den opnår en lighed med vin".

Citatet er hentet fra Ebbe Kløvedal Reichs “Fæ og frænde”.
Drikken, der tales om, er naturligvis det senere så berømte danske øl. 
Mange romere beundrede faktisk nordboernes direkte demokrati over for 
deres egen ekstremt hierarkiske og centralistiske samfundsopbygning. Og 
det er jo iøjnefaldende, at de samme nordboere her 1994 år senere, den 
2.juni sidste år, fik sat begrebet “demokrati” på den europæiske dagsorden 
- i hvert fald i et års tid.

Hvad enten vi vil det eller ej, så er vi i dag på vej ind i et nyt romerrige - 
i en europæisk union. Hvis vi skal overleve her, og hvis vi skal undgå at 
knudre sammen i angst over alle de fremmede folk, som allerede er hos 
os, og som vil banke på i fremtiden, så bliver vores identitet som danskere 
helt afgørende vigtig. National identitet - nationalisme har en ubehagelig 
lugt af vold, had, nazisme. Men det har også en lys side: sprog, litteratur, 
musik, billeder, natur, fest, traditioner.

Identitet handler om at kunne se sig selv som et menneske, der adskiller 
sig fra andre - et menneske, som er noget helt specielt. En stærk individu
el identitet kan give os en klar fornemmelse af os selv i de nære forhold: 
familie, arbejde, lokalsamfund. En stærk identitet kan ligge på de mest 
forskellige områder: jeg kan være god til mit arbejde eller dele af det, god 
på mit fodboldhold, en rar person, som man kan komme tæt på, den dri
vende kraft i et festligt lag. Men stærke identiteter kan være mere eller 
mindre holdbare: indre, menneskelige kvaliteter er en sikrere grund at 
bygge på end ydre kvaliteter som prestige, penge og magt. Jesus har sagt 
noget om, at det er lige så vanskeligt for en rig at komme i paradis, som 
det er for en kamel at komme gennem et nåleøje. Jeg tror ikke, at han ville 
diskriminere jordens velhavende mennesker, men blot mente, at hvis man 
focuserer for meget på ydre status som kilde til identitet, så er det vanske
ligt at få tid, ro og overskud til at udvikle sine indre menneskelige kvalite
ter. Og det er jo dem, det til syvende og sidst kommer an på.
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Identitet er ikke kun noget individuelt. Vi kan indgå i forskellige grup
pers identiteter og på den måde blive synlige på nationalt og sjældnere på 
internationalt plan. I 50’eme så vi for første gang at det at være ung blev 
identitetsskabende: anderumpefrisure, cowboybukser, læderjakke - og du 
var medlem af et kulturelt ungdomsfællesskab, som nægtede at leve op til 
det, man dengang forventede sig af unge: passive og pæne.

I 60’eme fik den en tand til: nu ville ungdommen have reel indflydelse, 
dér, hvor beslutningerne tages: på arbejdspladserne, i det politiske liv, på 
uddannelsesinstitutionerne. Og samtidig fik det “normale” liv én på skal
len: Den stod på kollektiver, kvindefrigørelse, opløsning af de traditionel
le roller og normer.

I 70’eme dukkede punkerne op som storbyernes ædle vilde med sikker
hedsnåle i næse og ører - et opgør med præstationssamfundet og med en 
pukken på, at mennesket har en værdi i sig selv - og ikke kun som med
lem af denne eller hin politiske organisation eller sociale gruppe.

80’erne satte trumf på individualismen: yuppierne væltede ind i de kapi
talistiske samfunds nervecentre - i banker, børser og skabte sig identitet i 
kølvandet på Reagans og fru Thatchers kortvarige oppustning af den pri- 
vat-økonomiske aktivitet. En identitet, som byggede på materielle status
symboler, og som byggede på den sociale hensynsløshed, som er penge
markedets logik.

Pointen i alt det her er, at det med at skabe sig en identitet igen er blevet 
svært. Det er utroligt vanskeligt at springe på en ungdomsidentitet, som er 
ny, som ikke er prøvet før. Det ser ud, som om der ligger en hel vifte af 
tilbud parat: flipper, politisk aktiv, punker (cyperpunker), rocker, yuppie, 
BZ’er. Men der ligger ingen nye identiteter klar. Der er intet verdensom
spændende fællesskab i gang, som er på vej til at vende op og ned på ver
den. I stedet er nationalismen dukket op - i vid udstrækning desværre i 
den udgave af den, vi kender fra 30’emes Europa.

Hvis jeg for tre år siden, da I startede her, havde fået denne opgave, at 
jeg skulle tale i dag, havde jeg som emne helt sikkert valgt afspændingen, 
afviklingen af den kolde krig: Tænk, at I kan forlade skolesystemet og gå 
ud i en verden, hvor supermagternes massive atomtrussel simpelthen bare 
er borte. Men i atomtruslens sted er mørke og voldelige sider af det euro
pæiske menneske dukket frem. I nationalismens navn begås der i disse 
sekunder de mest ufattelige grusomheder i det tidligere Jugoslavien, hvor 
folk for et par år siden levede i fred og fordragelighed, og hvor vi kunne 
tage ned og nyde solen og den billige blommesnaps.

I samme nationalismes navn smider tyske skinheads og nynazister 
brandbomber ind til sovende familier.

Lige så svært vi havde ved at forstå, hvor undertrykkende de østeuro
pæiske diktaturer var, lige så svært er det at forstå, hvordan nationale og 
sociale aggressioner kan få så grusomme udslag så tæt på os som i den 
jugoslaviske borgerkrig og i de europæiske racekonflikter.

Alligevel er der ingen tvivl om, at den nationale identitet i mange år 
frem vil blive meget vigtig for os i de moderne folkevandringers Europa 
og i den kommende union. I den proces er det helt afgørende, at det natio
nale kommer til at hvile på stolthed og glæde over de særpræg, vi nu en-
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gang har. Det er afgørende, at den ikke bygges på had og angst for det 
fremmede - et had og en angst, som jo i virkeligheden bunder i usikker
hed, om vores kultur nu er god nok, om den er stærk nok.

Jeg er sikker på, at vores nej sidste år blev en stor inspiration for mange 
mennesker i de andre EF-lande, på samme måde som vores rooligans har 
været levende og farvestrålende beviser på, at nationalisme kan være 
andet end vold og had - kan være glæde og fest.

Jeg tror ikke, at vi i verden, som den ser ud nu, kommer uden om det 
nationale som identitetsskaber i mange år frem. Og som ungdomsidentite
terne i 50’erne, 60’eme og 70’erne havde deres destruktive sider, så er det 
samme tydeligvis tilfældet med nationalismen.

Jeg håber, at gymnasiet har givet jer en positiv ballast: en stolthed og en 
glæde over de ting, den danske kultur har frembragt, og over det demokra
ti og den respekt for det enkelte menneske, som er vores 2000-årige tradi
tion.

Sproget er en vigtig del af vores danske identitet. Jeg bliver selv utrolig 
stolt over mit sprog og min kultur, når jeg ser, hvad en Michael Strunge, 
en Oehlenschläger eller en Hausgaard kan skabe ud af det danske sprog.

Når jeg taler med mennesker fra andre lande, så bliver jeg også stolt 
over de omgangsformer, vi har over for hinanden i skolen, på arbejdsplad
serne og i det politiske liv. Trods individuelle variationer, trods kiks på 
Nørrebro, så hviler det på respekt for det enkelte menneske, uanset om 
man er lærer eller elev, forælder eller barn, kvinde eller mand. Denne 
respekt for vores “frænde” kan føres helt tilbage til det tingsdemokrati, 
som blev grundlagt, allerede da vores forfædre og formødre flyttede ind i 
landet fra strandens køkkenmøddinger. Det romerske rige oplevede dem 
på egen krop, da kimbrerne og teutonerne mødte op i Norditalien og 
krævede jord: en totalt anarkistisk hær med valgte ledere, med mænd og 
kvinder kæmpende side om side, og med et engagement som gang på 
gang fik de professionelle romerske hære til at stikke halen mellem bene
ne.

Med det vil jeg sige tillykke til jer endnu en gang. Jeg vil ønske jer en 
god fremtid - på kimbremes side i kamp for demokrati og menneskeværd.

Søren Schmidt



At prøve isen
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AT PRØVE ISEN, AT KENDE VEJEN
Dimissionsfesten 18. juni 1993
Hvem kunne ikke tænke sig at være en god skøjteløber? Ikke bare det der 
med at holde balancen, men at være sådan rigtig god , ... for alvor? Nogle 
har været lidt ude at prøve isen, men vi er vist alle sammen spændte på, 
om nu benene også holder.

Nogle vil allerede snart begynde at lave pirouetter, mens andre, der 
endnu ikke er så sikre på skøjterne, først lige skal lære at holde balancen. 
Men en ting gælder for os alle ... vi skal allerførst lære at dreje, før vi bal
drer ind i barrieren.

Mens vi spænder skøjterne på, kunne vi evt. tænke lidt over, hvordan vi 
er klædt på til skøjteturen .... Kun meget få har både hjælm og knæbeskyt
tere på, men hue og vanter har vel de fleste af os. Det er forskelligt, hvor 
mange klædningsstykker vi hver især har fået her på gymnasiet ... nogle 
fik halvanden vante og en sok, andre fik et halstørklæde.

Vi kunne jo rode lidt i den garderobe, stedet her har tilbudt. Jeg vil til
lade mig at lave en lidt grov to-deling. Jeg vil nemlig vælge den boglige 
del af garderoben fra. Jeg mener, den del har vi jo i eksamensperioden 
tævet igennem på kryds og tværs .... Men hvad har vi så tilbage???

En stor og vigtig, men lidt diffus del. Det er de små fif og råd, det er de 
andres livserfaringer, som vi på vores vej gennem gymnasiet har fået del L 
I det boglige pensum indgik f.eks. ikke nogen bog, der kunne oplyse, hvil
ken voks man med fordel kunne bruge til sine skøjter.

Næh, men i mine tre år har jeg bl.a. lært, at svære ord er vigtige, men at 
man ikke skal bruge dem. At man for at sikre folks forståelse, skal fortæl
le pointerne først. Jeg har lært, at hvis jeg er forvirret, skal jeg bare kom
me igen til næste time, og at hvis jeg smiler til verden, så griner den af 
mig.

Jeg har lært, at romkugler er den eneste RIGTIGE fattigmandskage, og 
at en rigtig proletar kun får kaffe og smøger til morgenmad.

Jeg har lært, at elever er gjort af et flygtigt stof, derfor skal de hele 
tiden tælles, og at der gives priser for pedellers energibesparelser, men 
ikke for elevers. Jeg har lært, at den, der smør’ godt, kør’ godt, og at prin
sesser er nogle små lorte.

Er det måske ikke vigtigt???
Hvem har nogensinde læst det i en bog????
Selvom vi nu har haft mulighed for at vælge og plukke i andres livser

faring, vil vi alligevel alle falde på den glatte is.
Der vil vi så sidde og blive kolde bagi. Ligesom Peter Plys blev det, da 

han sad fast i hullet til Ninka Ninus’ hule.
Plys gik på besøg hos Ninus og havde ikke mere end lige fået over

kroppen ind i Ninus’ hule, da han så en honningkrukke.
Plys blev så ivrig, at han, siddende i hullet, straks spiste al honningen , 

og derved kom han til at sidde fast. Men han fortvivlede ikke. Han lod 
løsningen komme til sig.

(Det tog flere dage, før plysbjørnen blev så slank, at han kunne komme 
fri fra Ninus’ hul.)
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Plys’ taoistiske livsholdning hjalp ham.
Hans tao udtrykkes i denne sang, som vi kan huske, når vi sidder på isen 
....(det er kun Plys, der kender melodien):

At kende vejen er at gå den 
at gå på vejen er at få den 
den ligger ligeforan næsen 
men du må ikke være kræsen 
og heller ikke for forhippet 
så bliver du bare helt befippet.

Jeg er mig 
og du er dig 
jeg gør min ting 
og du gør din 
pingpingeling 
og den er fin 
for finder du din vej 
så finder vejen dig

Kathrine Lundsgaard
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AT GØRE EN GOD SKOLE BEDRE
Gik man for nogle år siden ind på VHG og spurgte, hvad formålet med 
skolens virke var, fik man højst sandsynligt svaret: “at producere studen
ter”. De enkelte faglærere kunne sagtens uddybe dette svar ved at komme 
med en længere redegørelse for netop deres fag, men ønskede man at se 
på skolen som en helhed, var det vanskeligt at finde nogen, der havde 
mange uddybende kommentarer på rede hånd. Vi var vænnet til at define
re vores virksomhed udelukkende ud fra de enkelte fag. De mange aktivi
teter, der ved siden af fagene danner skolens virksomhed, var det dengang 
ikke så almindeligt at sætte ord på.

I de seneste år har vi imidlertid oplevet, at flere og flere områder lægges 
ud på institutionerne og overlades til det enkelte sted at forvalte. Decen
traliseringen har betydet, at en stram regelstyring er blevet afløst af en 
rummelig rammestyring, og at vi mere eller mindre har fået økonomisk 
selvstyre. Disse ændrede forhold bevirker, at der ude på de enkelte institu
tioner dagligt træffes en række dispositioner og beslutninger. Den danske 
gymnasieskole drives stadigvæk ud fra fælles overordnede principper, 
men forandringen har givet mulighed for og plads til, at de enkelte skoler 
ved siden af den lovpligtige undervisning kan udvikle hver deres særpræg. 
Vi kan ikke længere nøjes med at tale sammen om det faglige, der sker i 
timerne. Der er langsomt opstået et behov for at sætte ord på “alt det 
andet”, som også tegner skolens hverdag.

Et andet kendetegn for udviklingen er, at der har været en tendens til at 
stimulere den offentlige debat om, hvordan vi som skole bedst kan leve op 
til brugernes behov og ønsker. Når der drives virksomhed for skattekro
ner, skal man kunne forklare, hvad borgerne får for pengene, og leve op til 
kvalitetskrav. Kort sagt: man skal kunne legitimere sin eksistens.

Disse tendenser har ført med sig, at gymnasiet - ligesom andre offentli
ge institutioner - må gennemtænke sin virksomhed forfra. Vi må anstren
ge os mere end tidligere for at vise vores værd. Konkret har dette betydet, 
at vi på VHG har stillet os selv tre grundlæggende spørgsmål:
- hvad er VHG?
- hvem har brug for VHG?
- hvad nytte gør VHG?
Svaret på disse spørgsmål er indeholdt i den målsætning, som vi har for
muleret for arbejdet på skolen. Naturligt nok beskriver kernen i denne 
målsætning, hvordan det samspil, der er mellem lærer og elev, ideelt 
udfoldes i timerne i skolens dagligdag. Der er på denne måde ikke rokket 
ved målene for den faglige side af vores virksomhed. Under overskriften 
ARBEJDSFÆLLESSKAB har vi også sat ord på, hvad vi finder væsent
ligt ud over den skemalagte undervisning, og formuleret de værdier, der 
ligger til grund for arbejdsfællesskabet.

Så langt så godt, men hvis en målsætning skal have betydning, som 
rækker ud over det forløb, der ligger i at diskutere og blive enige om en 
fælles formulering, så skal der ske noget, som sikrer, at vi aktivt forfølger 
de mål, som nu cn gang er sat. Mange målsætningsdebatter bliver ufor
pligtende meningsudvekslinger, fordi de fine formuleringer, som det ko-
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stede mange timer at blive enige om, umærkeligt går i glemmebogen. Den 
store enighed avler ikke af sig selv handling, som udvikler skolen.
På VHG har vi været optaget af, at målsætningen skulle være mere end 
forkromede vendinger. Vi har især ønsket, at målsætningen skulle være et 
konstruktivt udgangspunkt for at gøre en god skole bedre. Derfor er vi 
gået i gang med ETISK REGNSKAB.

Et regnskab, som vi traditionelt forstår det, beskriver fortidens økono
miske situation. Det etiske regnskab ser ikke bagud, men det er ideen at 
fastfryse nutiden. Regnskabet måler, hvor tæt vi i hverdagen er på de mål, 
som skolen har sat - ikke kun de lovbestemte mål, som er fastsat af folke
tinget, men også de mål, der specielt er formuleret på VHG. Det etiske 
regnskab er med til at belyse alle skolens aktiviteter, og det kan give os et 
billede af, om vi ud over at producere studenter også kan frembringe hele, 
kreative, handlingsdygtige mennesker.

I det etiske regnskab har vi fundet en struktureret arbejdsform, der kun
ne sikre, at målsætningen blev omsat til handling. Vi har ikke set vores 
målsætning som et resultat, der skulle være statisk og gøres permanent. 
Med det etiske regnskab har vi ønsket at skabe et forløb, hvor vi konkreti
serer skolens målsætning og diskuterer os frem til nye mål og handlings
planer. Vi har også set det som særdeles værdifuldt, at det etiske regnskab 
i sin metode opfatter gymnasiet som en del af en større sammenhæng, 
hvor lokalområdet, vore afleverende folkeskoler, forældre og andre samar
bejdspartnere indgår. Det er også karakteristisk for ideen, at elever, lærere, 
pedeller, sekretærer, rengøringspersonale og rektor alle inddrages og på 
lige fod.

Det etiske regnskabs resultat er ikke et mål i sig selv. Det skal først og 
fremmest sætte en dialog i gang om, hvordan vi sammen kommer videre, 
hvordan vi kan udvikle skolen. Resultatet skal vise, på hvilke områder vi 
lever op til skolens mål. Det skal også afsløre, hvor vi ikke når målene, og 
vise, på hvilke områder vi har behov for at øge indsatsen og koncentrere 
os om at blive bedre. Der er allerede nedsat en række arbejdsgrupper, som 
har til opgave at komme med konkrete handlingsplaner. Når vi de næste 
to-tre år har arbejdet med disse handlingsforslag, ja, så kan man begynde 
forfra. Forløbet gentages med at tage målsætningen op til revision, justere 
skolens bærende værdier, lade det etiske regnskab måle virkeligheden i 
forhold til den justerede målsætning og opstille nye handlingsplaner. Alt 
sammen for at gøre fælles værdier til en levende del af skolens liv og for 
aktivt, til stadighed, at gøre en god skole bedre.

Kirsten Holmgaard Jakobsen
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“GYMNASIETS VELSTAND”
Stillet over for den opgave at skrive om gymnasiets projekt rned “Etisk 
Regnskab” genoplever jeg min egen gymnasietid og de stadigt tilbageven
dende danske stile. “Skriv om etisk regnskab, gør rede for...”. Så jeg har 
valgt det gamle - af alle dansklærere mere kendte end elskede - trick at 
starte historisk.

Det hele startede i 1776
Se, det hele startede langt fra Aars og Vesthimmerland, nærmere betegnet 
i Skotland i 1776, da den afgåede professor i “moral-filosofi” Adam 
Smith udgav en bog, der mildt sagt blev skelsættende: “An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, eller i kort form: “Nati
onernes velstand”.

Baggrunden var - som med så meget filosofi - en kombination af tekno
logi og samfundsudvikling. Teknologien var James Watts opfindelse af 
dampmaskinen. Samfundsudviklingen var den industrialisering, som fra 
århundredets midte havde taget fart i England, og som de næste par 
århundreder skaffede England megen “velstand” - og social nød!

Adam Smiths tanker er i dag så kendte, at det næsten er umuligt at for
tælle om dem. Vi behøver blot at nævne “markedskræfterne”, så ved vi 
alle, hvad der tales om. Men da Adam Smith med sin bog grundlagde 
liberalismen, var det virkelig en “revolutionerende” nytænkning. Han 
fandt ud af, at vi med tings “markedsværdi” fik en måleenhed, som kunne 
sammenligne ellers helt usammenlignelige størrelser - som f.eks. en dags 
arbejde og et læs hø. Og hans tanke var, at blot vi fjernede alle “handels
hindringer” - det er næsten som at høre EU-politikere i dag - så ville pro
duktionen helt automatisk blive indrettet fuldstændig effektivt, højere pro
duktion og udstrakt arbejdsdeling ville skabe en stor rigdom, der ville bli
ve til glæde for alle.

Penge er ikke alt
Desværre overså både Adam Smith og hans samtid betydningen af det lil
le forbehold, som han faktisk tog. Rigdommen ville nemlig blive fordelt 
til alle - i et vel-styret samfund!

Men vi skal ikke her fordybe os i liberalismens historie - blot notere, at 
troen på, at alt kan måles i penge, har gået sin sejrsgang helt ind i vor tid. 
Om en virksomhed tærer på naturens ressourcer eller efterlader det 
omkringliggende samfund med nedslidte mennesker og andre sociale pro
blemer, så er det - efter nogens mening - helt ligegyldigt. Hvis blot resul
tatet, som naturligvis måles i kroner og øre, er godt, så er alt godt!

Fra forskellig side drages denne tro på penge som universel målestok i 
tvivl. Nu tror De måske, at jeg vil tale om socialistisk kritik af det kapita
listiske samfund - men det er slet ikke den type kritik, jeg har i tankerne 
(den kan De læse om så mange andre steder). Kravet om at tage andre 
dimensioner end kroner og øre i betragtning, når virksomheden skal 
aflægge sit regnskab, kommer ikke mindst fra finanskredse (hvem vi næp
pe skal beskylde for at drive socialistisk propaganda), der helt nøgternt 
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konstaterer, at man ikke kan vurdere en virksomheds resultat ved blot at 
se på det traditionelle regnskab i kroner og ører. Virksomheden kan f.eks. 
belaste miljøet på en måde, som ikke samfundsmæssigt er acceptabelt, og 
det kan udgøre en “skjult regning”, der senere skal betales. Eller virksom
heden leverer varer, der ganske vist sælger godt lige nu, men som senere 
kan give erstatningskrav, fordi de ikke er tilstrækkeligt sikre - eller hvad 
problemet nu måtte være.

Ideen om etisk regnskab
1 de senere år har der derfor været en stigende interesse for at indføre 
regnskabsmæssige principper på andre dimensioner end de rent økonomi
ske. EU er ved at lave “regnskabsregler” på miljøområdet - for nu blot at 
nævne et markant eksempel, som de kommende år efter mit skøn vil få 
ganske stor betydning.

Et “etisk regnskab” er en samlet betegnelse for et regnskab over, hvor 
godt det går virksomheden på et antal områder, som virksomheden selv 
finder væsentlige, og som tilfældet er med andre regnskaber, ligger der en 
kontrol i, at regnskabet offentliggøres!

Egentlig kan jeg ikke rigtig lide ordet “etisk” regnskab. Etik har noget at 
gøre med “dyd” og “pligt” og “retsindighed” - altfor ædle motiver at til
lægge den, der laver et “etisk regnskab”. Men da nu ordet har vundet ind
pas, må vi vel acceptere det.

Det etiske regnskab, som er udarbejdet i sidste skoleår - 1993/94 - på 
Vesthimmerlands Gymnasium, er simpelthen et forsøg på offentligt at 
fremlægge en dokumentation for, hvor god skolen er - målt ud fra nogle 
forskellige kriterier. Alene det at udvælge disse kriterier har kostet mange 
og drøje diskussioner.

At regnskabet helt generelt og overordnet fortæller, at Vesthimmerlands 
Gymnasium er et godt sted for både elever og lærere - det er selvfølgelig 
vigtigt og godt (og en smule uinteressant, men det skal vi ikke sige højt). 
Derudover er der to ting, som jeg gerne vil hæfte mig ved.

Evaluering - et misforstået fremmedord
Det ene er begrebet “at evaluere”, som betyder “vurdere” eller “fastsætte 
en værdi”. Ordet er ofte anvendt i pædagogikken og bruges næsten altid 
om elevens standpunkt og fremskridt. Men det “etiske regnskab” tager 
også fat på evaluering af lærernes indsats. Tankevækkende er det, at lærer
nes egen opfattelse på en række punkter er meget afvigende fra elevernes 
- og det er ikke selv-kritik, lærerne overdriver! Den overvejende del af 
eleverne føler ikke, at de har mulighed for at aflevere deres evaluering af 
lærernes indsats. At også forældre giver udtryk for, at nogle lærere har 
svært ved at tage mod kritik, må give anledning til nogle overvejelser.

For denne evaluering er det vigtigt, at den gennemgående vurdering er 
positiv. Der er altså ingen grund til at “gå i forsvarsposition”. Så meget 
lettere burde det være at gøre “evaluering” til noget, der foregår løbende. 
Når elever, forældre eller andre fremsætter kritik, må man lære, at det ikke 
er udtryk for “ringeagt”, men tværtimod en vigtig information, som - rig
tigt anvendt - kan hjælpe en til at blive bedre. Det burde ikke være svært 
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at forklare professionelle pædagoger - jeg vil næste tro, de helt selv får 
tanken, når de læser “regnskabet”!

De små ømme punkter
Det andet, jeg vil hæfte mig ved, er, at mange små “ømme punkter” kom
mer for dagens lys. Jeg tror vi alle i vores daglige arbejde - og privatliv 
for den sags skyld - går rundt og tror, at vi gør dette eller hint udmærket. 
Så er det herligt, når man bliver bekræftet af andre. Og sundt når man får 
at vide, at sådan er det slet ikke i virkeligheden. Et smukt lille eksempel er 
læreres og elevers fælles tilfredshed med og respekt for det teknisk-admi- 
nistrative personales indsats. Ærgerligt bare, at rengøringspersonalet har 
svært ved at se denne respekt i den måde, hvorpå der til daglig ryddes op i 
klasserne ...

Et andet ømt punkt er planlægningen af det skriftlige arbejde. Her er 
lærere og elever helt enige om en ting: at den anden part godt kunne tage 
sig lidt sammen!

Og så...
Arbejdet med etisk regnskab har været stort og bekosteligt, og det er næp
pe overkommeligt eller rimeligt at gennemføre det hvert år.

Hvad man derimod med stor rimelighed kan gøre er, at man selv på sko
len følger målrettet op på de punkter, hvor man har fået at vide, at noget 
halter. Man kan næste forår gentage få, udvalgte punkter af spørgeskema
undersøgelsen. Hvis man fra årets begyndelse bliver enige om at udvælge 
de punkter, hvor opfølgningen vil finde sted, kan det være, det har en 
virkning i sig selv.

I hvert fald vil det give anledning til, at man øver sig i at modtage kritik 
og at bruge den til at blive - endnu - bedre. Og det var - for nu at citere 
den gode H. C. Andersen - i grunden slet ikke så galt!

Malthe Jacobsen
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PROCESSEN
89% af VHGs elever og 78% af lærerne er glade for at arbejde på skolen. 
Alle lærere lægger vægt på, at skolen har et højt fagligt niveau og 75% af 
eleverne oplever også lærerne som fagligt dygtige. Dette er meget vigtige 
resultater af spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med etisk regnskab.

På den pædagogiske weekend i september på Sallingsund Færgekro 
drøftede lærerne bl.a. arbejdet med at højne uddannelsernes kvalitet. Der 
er mange metoder i dette arbejde - en af dem er etisk regnskab. Etisk 
regnskab har en klang af filosofi og religion, men er i virkeligheden blot 
en opgørelse over, hvorvidt vi opfylder de mål, vi har sat os. Det er van
skeligt at opstille et økonomisk regnskab for et gymnasium. Der bliver 
tilført et kendt antal ressourcer, men hvad kommer der ud af det? Studen
tereksamener måles for den enkelte elevs vedkommende i karakterer og 
karaktergennemsnit. Men skulle det samlede gennemsnit være et mål for 
en skoles succes, så vil enhver kunne forestille sig, hvordan dette hensyn 
ville komme til at præge samtlige aktiviteter.

På baggrund af diskussionerne på Sallingsund blev det besluttet at 
igangsætte etisk regnskab, og der blev nedsat en styringsgruppe med rek
tor, to lærerrepræsentanter og en elevrepræsentant. Processen gik igang i 
oktober 93 og har så her i starten af maj 94 fundet sin foreløbige afslut
ning. Mange af dem, der har været mest aktive, har klaget over det store 
tidspres, som processen alligevel har været underlagt. Tidspresset kunne 
ikke undgås, hvis vi skulle nå at have timetal klar til arbejdsopgaverne til 
time- og fagfordelingen for næste skoleår.

Konsulenter udefra
Styringsgruppen lavede en arbejdsplan, som indebar, at vi skulle arbejde i 
tre faser: En målsætningsfase, en spørgeskemaundersøgelse for elever, 
lærere og administration og endelig på baggrund heraf en handlingsplan 
for hele skolen.

Målsætningsdiskussionen blev lagt i januar. Her diskuterede elever, 
Tap’ere (teknisk-administrativt personale), forældrerepræsentanter og 
lærerne sig frem til, at VHG skal være præget af:

1. Faglig, pædagogisk kvalitet.
2. Abenhed, medbestemmelse og medansvar.
3. Et levende, forpligtende arbejdsfællesskab.
4. Gode rammer om skolens liv.
5. Aktiviteter som udvider vores horisont.
6. At VHG er en vigtig del af lokalsamfundet.

De to udefrakommende konsulenter omsatte så disse mål til spørgeskema
er med 122 spørgsmål til eleverne og 128 til lærerne. Konsulenterne data
behandlede skemaerne og udarbejdede en kort rapport med de vigtigste 
resultater. Konsulenternes funktion har været at sikre en vis objektivitet i 
undersøgelsen og i fortolkningen af den. De supplerede resultaterne med 
gruppeinterviews med tilfældigt udvalgte TAP’ere, elever og lærere. 35 
forældre og 9 skolevejledere fra folkeskolerne blev telefonisk interviewet.
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Konsulenterne tog også kontakt med erhvervsliv og politikere. Alle ske
mabesvarelser og interviews har naturligvis været anonyme.

Handlingsplan
Ud fra undersøgelsens resultater er lærere og elever igang med at opstille 
en handlingsplan, som gerne skulle gøre os til en endnu bedre skole. Efter 
en årrække kan vi så tage punkterne op igen og undersøge, om vi faktisk 
er blevet bedre i forhold til de problemer, som dette års etiske regnskab 
har vist. Handlingsplanen kommer naturligvis til at tage udgangspunkt i 
områder, hvor der er markeret utilfredshed. Det drejer sig fx. om, at fler
tallet af elever og lærere ønsker flere tværfaglige undervisningsforløb og 
bedre tilbagemelding til den enkelte elev om hans/hendes faglige udvik
ling. På en række områder ser elever og lærere forskelligt på tingene. Ele
verne formulerer utilfredshed på områderne pædagogik, undervisningsre
levans og mht. tryghed i timer, hvor eleven ikke hører til de dygtige. Ele
verne vil gerne have mere evaluering af lærerne og af undervisningen. 
Lærerne formulerer utilfredshed med elevernes manglende forberedelse, 
deres energiniveau i undervisningen og deres engagement i medbestem
melse omkring undervisningen.

Lærernes udspil til handlingsplan kommer i store træk til at se ud som 
følger:

- der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til at for
bedre den løbende evaluering af den enkelte elev, undervisningen og 
lærerne,

- der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til styrkel
se af de tværfaglige elementer i undervisningen. Målet er, at alle klasser 
bliver involveret i mindst ét tværfagligt forløb,

- pædagogisk udvalg skal tage klasselærerfunktionen op med henblik på 
bedre koordination afskriftlige opgaver, tværfaglighed, evaluering mv.,

- desuden skal pædagogisk udvalg arrangere oplæg om undervisningsdif
ferentiering,

- der skal nedsættes en gruppe lærere og elever, som skal tage spørgeske
maundersøgelsen op m.h.p. at stille yderligere spørgsmål til statistiske 
sammenhænge mv. Herudfra skal de arrangere debat lærere og elever 
imellem,

- et udvalg skal komme med forslag til en bedre sammenhæng mellem ele
vernes udvekslinger og rejser på den ene side og den daglige undervis
ning på den anden side - dvs. til internationale, tværfaglige undervis
ningsforløb,

- ledelsen skal kritisk gennemgå skolens informationsstruktur.
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Herudover åbnes der mulighed for interesserede lærere til at deltage i et 
såkaldt “åben dør’’ - projekt.

Handlingsplanen behandles også i elevrådet, og vi skal nu finde fælles 
fodslag i det videre arbejde. I en række arbejdsgrupper vil der både delta
ge elever og lærere.

Lone Hindsgaul og Søren Schmidt
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ETISK SAMTALE
-Diskussion af “etisk regnskab” d. 21.4.94
(Deltagende elever: Tenna Bruhn Bekker (3.z), (T); Birgitte Jacobsen 
(2.z), (B); Thomas Hebsgaard Pedersen (2.x), (H). - Deltagende lærere: 
Hans Peder Nielsen (PN); Jacques Piloz (Pi)).
- Tilrettelæggelse: Palle Rønde Møller (RM)

RM: Jeg tænker mig, at vi først taler om forløbet indtil nu. Vi behøver 
ikke kaste os over konsulenterne, men bør prøve at diskutere, hvordan I 
som elever og lærere har oplevet det.- Bagefter kunne vi tale om rappor
tens indhold, gøre en slags status. Der er mange spørgsmål, der er besva
ret med “både-og”, eller som er uklare. Ligeledes kunne det være spænd
ende, hvis I elever ville konkretisere, hvilke pædagogiske problemer der 
er på stedet. Til sidst kunne vi tale om handlingsplanen.
-Ordet er frit!

UNDERSØGELSEN:
T: Jeg vil da godt sige, at der har været megen kritik af spørgeskemaet, 
men for mig at se, ville det svære svært at lave det på en anden måde, 
medmindre man skulle interviewe hver enkelt elev. Det ville tage en krig 
at blive færdig med det, hvis hver enkelt skulle frem med sin mening. - 
Nogle af spørgsmålene var iøvrigt lidt tåbelige.
PN: Har du eksempler på det?
T: Måske ikke tåbelige, men der var dem, der gik igen. “Synes du der er 
for mange fællesaktiviteter?” Så kunne man svare “ja” eller “nej”. Bagef
ter blev man spurgt, om antallet var for lille.
Pi: - Og så “passende” som tredie spørgsmål!
T: Det gjorde nok, at mange havde svært ved at tage det alvorligt.
RM: Der var også det spørgsmål, der hed elev-hjemmeforberedelse. Det 
var ikke præciseret, om det var “dagligt” eller “ugentligt”. Det er kommet 
frem, at nogle opfattede det på den ene måde, andre på den anden.
B: Ja, der er flere af den slags spørgsmål, hvor man tænkte, at lige meget 
hvad man svarede, så fik de, der læste svaret, ikke noget ud af det. Der var 
et om klasselærerordningen. Fungerer den? Så står man der! Vi har en 
klasselærerordning, men har aldrig brugt den. Hvad skal man svare?
H: Vi kan sagtens gå i dybden med alle spørgsmål, men idéen er god. Det 
har været positivt, at eleverne fik indflydelse. Jeg var meget skeptisk i 
starten, fordi man brugte 40.000 på de dér konsulenter, og hvad fik vi ud 
af det? - Men det har været rimelig godt. Der er selvfølgelig nogle punk
ter, man kan pege fingre ad, men som helhed har det været godt.
PN: I føler jer taget alvorligt i det her game?
H: Det synes jeg i hvert fald.
B: Hvis vi ikke føler det, er det vores egen skyld. I har gjort meget. Det 
har været flot, at I lærere var så åbne, for det var jo jer, eleverne møntede 
deres kritik på. Jeg er lidt imponeret. Det var også meget sundt, at vi hav
de den etiske regnskabsdag, hvor klassen kunne diskutere. Nogle gange 
var det dumme ting, der kom frem, men alligevel.
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Tenna Bruhn Bekker, 3.z

Pi: Jeg har gennemgået den modsatte udvikling af Hebsgaards. Jeg var 
meget “for” til at begynde med, da jeg de første gange hørte om idéen, 
men jeg er blevet noget skuffet over forløbet og er meget skeptisk m.h.t., 
hvad vi kan få ud af det. Alene den usikkerhed, der er om svarene på, hvor 
lang tid eleverne bruger til at forberede sig, gør, at en del lærere - har jeg 
hørt - mener, at man ikke rigtig kan bruge svarene til noget som helst. Det 
er let for lærere at sige: det resultat kan vi ikke bruge til noget. Og sådan 
er det også med en række andre spørgsmål. Så jeg er lidt skeptisk m.h.t., 
hvordan vi kommer videre.
PN: Noget af det frugtbare i processen har været de timer, hvor vi faktisk 
satte os sammen, elever og lærere, og snakkede systematisk om nogle 
emner. Mange lærere har iøvrigt oplevet det positivt. Man kan altid spør
ge, hvad der kommer ud af det, men der er startet en dialog her, og den 
skal man huske at tage med, når vi skal til at handle. Det er jo gået igen, at 
man skyder på lærerne. Vi er hovedansvarlige for, hvad der foregår på ste
det, men det er jo kun i samspil med eleverne, det kan lade sig gøre. Der
for er dialogen vigtig.- Om man kan bruge regnskabet til noget? Noget er 
éntydigt. Uanset hvad man kan betvivle, så er det fuldstændigt entydigt, at 
den pædagogiske score er meget lavere end den faglige. Det må vi som 
lærere på stedet tage alvorligt.
T: Jamen, på grund af de usikkerheder, der er i spørgsmålene, så vil en
hver, der, som Jacques siger, er imod, kunne bruge det som et argument 
for, at undersøgelsen ikke dur. Mens folk, der er positivt indstillet, kan 
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læse det af spørgsmålene, de vil. Det er svært at omvende nogen, som har 
været skeptiske fra starten på grundlag af de tal.
PN: Det er en fare, at man bare får bekræftet, hvad man vidste på for
hånd.
Pi: Det er det, der sker hos nogen. Vi lærere fokuserer med rette meget på 
den pædagogiske formidling, og jeg har hørt sige på lærerværelset, at når 
over en 1/3 af eleverne kun forbereder sig under fem timer om ugen, så er 
de ikke kvalificerede til at vurdere vores pædagogik. Man afviser på for
hånd, at der skulle være et problem dér.
B: Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at blive bedre. I ved, hvor 
stor forskel der kan være på lærere. Selv om nogle er gode, så har vi skre
vet noget negativt på skemaet, fordi der er andre, der er dårlige.
PN: Tror I på de tal om forberedelsen? -
T: Det var utrolig svært at svare på spørgsmålet.
PN: -35% af eleverne bruger fra 0 til 5 timer ugentligt. Så kan man kun 
lige nå at lave noget skriftligt med venstre hånd.
H: Mange mente, at der var forskel på forberedelse og aflevering. Det er 
kun den daglige forberedelse til næste dag, man tæller med. Det har jeg i 
hvert fald gjort. Og det er der mange, der har gjort.
Alle: Ha, ha, ha!

PÆDAGOGIKKEN:
PN: Jeg vil spørge om det overordnede pædagogiske spørgsmål: “Min læ
rer er pædagogisk dygtig”. 51 % af eleverne svarer “Både-og”. Hvad bety
der det?
B: At man ikke kan finde ud af, hvad man skal mene.
T: Nogle lærere er dygtige pædagoger! Andre forstår ikke at give deres 
viden fra sig, men har man svaret “nej”, så er det, fordi man lægger mere 
mærke til de få dårlige lærere og glemmer de gode, for dem er man så for
vænt med.
RM: Kunne I prøve at konkretisere, at gå helt ned i detaljen? Hvad forstår 
1 ved god pædagogik?
T: Jeg har haft en lærer, som overhovedet ikke kunne forstå, at vi ikke 
syntes, at alt, hvad der havde med hans fag at gøre, simpelthen var det 
mest spændende i denne verden. Han blev sur på os, når vi ikke kunne fal
de i svime over et eller andet emne. Han mente ikke, at vi havde lært ret 
meget i folkeskolen, og på den måde fik han os høvlet ned. Det synes jeg 
var utrolig ubehageligt.
RM: Det handler også om manglende tryghed i timerne?
T: Ja, det var en meget stor del af det, i hvert fald i starten. Med tiden 
lærer man at svare igen og sige: Jamen, slap nu lige lidt af! Men der var 
stadig ikke nogen forståelse hos læreren, der havde siddet og læst de sam
me emner i femten år, for, at det kunne vi overhovedet ikke begejstres 
over. Det var nærmest en kritik af os som mennesker. Det var ubehageligt! 
H: At definere pædagogisk kvalitet? Det er bl.a. tryghed, og hvor meget 
man får med sig fra timerne.
RM: Hvordan er så den lærer, der giver tryghed?
B: Det er den lærer, som kan finde ud af at diskutere med eleverne, som
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Jacques Pilot.

forstår dem. Der er nogle lærere, som, selv om de har nogle enorme evner 
- nej, hvor er han klog! tænker man - så taler og taler de. Man skal på en 
eller anden måde få eleverne med i emnet.
PN: Er det meget et spørgsmål om elevaktivitet?
T: Det er i hvert fald et spørgsmål om at få eleverne engageret i det, man 
laver, og ikke bare stå og lire noget af og så selv stå med julelys i øjnene 
og være ligeglad med, om eleverne aner, hvad der foregår. Man må nogle 
gange tage pulsen på, hvad folk synes om det, man laver.
H: - Det er et spørgsmål, om læreren, når han står oppe ved tavlen, kan 
se, om der er nogle undrende ansigtsudtryk nede fra klassen, eller om de 
stråler af forståelse, det er også en del af pædagogisk kvalitet.

EVALUERINGEN:
RM: Hvad har I så gjort indtil nu? Der er jo ikke rigtig foregået evalue
ring iflg. rapporten. Holder I bare mund, eller forsøger I at få en dialog 
igang med læreren?
T: Det kommer som nogle små stikpiller engang imellem, fordi det som 
elev er svært at sige: vi synes, din undervisning er elendig! Det tør jeg i 
hvert fald ikke. Mange har svært ved at kritisere en lærer for det arbejde, 
han står og gør - ansigt til ansigt. Det har ingen mod til.
PN: Savner I evaluering og i hvilket omfang?
T: Kun i de tilfælde, hvor læreren tager det alvorligt og gider høre på, 
hvad man har at sige. Der er nogle lærere, der har kørt undervisningen på
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den samme måde i mange år og synes, det er den rigtige måde. De mang
ler, eleverne påpeger, gør ikke det store indtryk. Slet ikke, hvis læreren 
føler, at evalueringen er tvunget ned over ham. Det er tit, at dé, der har 
brug for at få mangler at vide, lukker øjnene for det.
B: Kunne en evaluering ikke også være, at man siger: det og det i din 
undervisning er rigtig godt. Man vil da godt evaluere det positive.
RM: Det burde jo være en gensidig proces. Evalueringen kunne foregå 
som en samtale. Men skal det virke, må man vel også gå enkelte elever på 
klingen i klassen. Der er jo skudt meget på lærerne. De møder og samta
ler, der har været, har meget mere handlet om lærerne end om eleverne, 
men man må holde fast i, at det, der foregår i klasseværelset, det er altså 
både lærerens og elevernes ansvar.
B: Hvis man både siger det positive og det negative, så bliver evaluerin
gen ikke bare kritik.
PN: Det, der skal evalueres, er arbejdsfællesskabet, for det står fast, at 
begge parter er med i en evaluering. I vil nok have jer frabedt, at vi står og 
sætter mærkater på folk. Det kræver både åbenhed og følsomhed. Vi skal 
tale om, hvordan dét fungerer, som vi laver sammen. Og hvordan vi kan 
gøre det bedre, hvis noget er galt. Jeg har i ganske få klasser lavet en ano
nym skriftlig evaluering. Det har været interessant at se svarene og så 
drøfte dem med eleverne. Men jeg bruger for meget tid på det. Mange læ
rere er nok blevet overrasket over, at eleverne synes, det er for dårligt ikke 
at blive evalueret, for jeg tror, mange af os regner med, at hvis der er 
noget, der ikke fungerer, så kan eleverne sige det når som helst. Det er 
min begrundelse for ikke i større udstrækning at lave systematisk evalue
ring.
B: Der er meget stor forskel på lærere. Nogle kan man godt sige noget til. 
Andre, de hører det slet ikke.
T: Eller også ser man det bare i den næste karakterbog.
B: Ja!
H: Aarhl!
T: Det er ikke engang helt løgn!
B: Den er ikke ukendt, Hcbsgaard! - Selv om det er meget sjældent.
H: At evaluere en lærer er svært, for hvis man siger noget negativt om 
undervisningen, så kritiserer man i virkeligheden personen. Det har man 
det aldrig godt med. Men undervisning har noget med personlighed at gø
re.
B: Undervisning har uhyggelig meget med personer at gøre.
Pi: Personerne, altså ikke kun lærerens person. Også elevernes.
PN: -Det lyder som om, 1 egentlig ikke vil sige, hvad I mener, fordi I er 
så pæne mennesker.
B: Vi er ikke særlig pæne!
H: Snak for dig selv, ha, ha!
PN: I siger hele tiden: “Man siger det jo ikke, fordi...”
T: Det er, fordi de lærere, der har brug for at få noget at vide, bliver sure 
over det.
H: Eller kede af det.
Pi: Det, I siger nu, fordi I bliver spurgt direkte, er det også noget, I siger 
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til hinanden, kammeraterne imellem?
T: Ja, det erdet da!

LÆRERPERSONLIGHEDEN:
RM: Lærerpersonligheden havde vi oppe at vende på en pædagogisk 
week-end på St. Restrup for nogle år siden. Nogle gymnasieelever fra 
Viborg fortalte om, hvad de forstod ved den gode lærer. Han var sådan en 
ældre bussemandstype. Er det ham, I gerne ser bag katederet? Eller hvad 
er en god lærerpersonlighed?
H: Det er personen, der indgyder respekt, men ikke mere, end at man kan 
sige noget til ham.
RM: Hvorfor søger du en, der indgyder respekt?
H: Jamen, det er da nødvendigt i en undervisningssituation!
RM: Fordi I er, som I er?
H: Jamen, man er da nødt til at have respekt for den, der står og undervi
ser.
B: Han behøver ikke stå med et spanskrør og give smæk.
RM: Det er altså den faglige autoritet, vi taler om?
H: Ja, også faglig autoritet, men også - hvordan skal jeg sige det? - det 
skal være en person, man ikke sidder og kaster viskelæder efter.
PN: De dér elever fra Viborg, de sagde i virkeligheden - og jeg kan huske 
det ordret, for det gjorde et voldsomt indtryk på mig - de sagde, at den 
bedste lærer, de havde, det var en tyran af en lærer, der kom ind til timen 
og havde fuldstændig tjek på sit fag. Og så sagde han: “Nå, hvem skal jeg 
så trække bukserne ned på i dag?”
B: Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med de gode elever fra Viborg.
PN: Det gjorde indtryk, for vi er mange af en generation, som helst ikke 
vil have for megen totalitær tænkning og diktatorisk styre. Men hvad så, 
hvis eleverne efterlyser det?
H: Der er sommetider ikke noget værre end “demokratisk” undervisning. 
Det hænger mig langt ud af halsen, fordi man ikke får en døjt ud af det! 
RM: Hvad er “demokratisk” undervisning?
H: Det er, når en lærer siger: “Hvilken bog skal vi nu læse?” Og man sid
der og diskuterer det i to timer. Vi aner jo ikke, hvad der er på markedet. 
RM: Det er det, der kaldes medbestemmelse.
H: Nej, det er det, der hedder “demokrati” i undervisningen. Og jeg kan 
ikke klare så meget demokrati, for jeg aner ikke, hvad der findes af bøger 
- det ved min engelsk-, dansk- eller fransklærer meget bedre end jeg.
PN: Nu snakker du bare om bøger. Hvad nu, hvis vi taler om at diskutere 
holdninger, som man skal i mange fag ud over det faglige? Hvor diskussi
onen gør en klogere. Hvad vil du så sige til det, Hebs? Det har jo noget at 
gøre med, at man er ligeværdig i holdninger, men ikke i den faglige viden. 
H: Det hører med til den gode lærerpersonlighed, at han kan afbryde sin 
undervisning og tage en diskussion med eleverne. Og tage holdningerne 
seriøst.
PN: - Det kan også være en del af undervisningen.
H: - Men også, at han kan afbryde diskussionen, når den ikke er nødven
dig mere.
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RM: I rapportens konklusion omtales en distance i forholdet mellem ele
ver og lærere. Er der sådan en fjernhed på VHG?
T: Som der blev sagt af en elev på sidste aftenmøde: “Det skal jo ikke 
være en børnehave at gå i gymnasiet, hvor man bliver holdt i hånden hele 
tiden”. Den kontakt, der er mellem lærere og elever, den er helt, som den 
skal være.
B: Jeg er fuldstændig enig! Hvorfor skulle en lærer fx. spørge: “Nå, hvor
dan går det med din nye kattekilling?”

MORGENSAMLINGERNE:
PN: Jeg vil gerne tage morgensamlingerne op, fordi det overraskede mig, 
at de fik en rimelig positiv score i undersøgelsen. Er det virkelig udtryk 
for elevernes vurdering af kvaliteten?
Pi: 60% er helt eller delvist enige i, at vi har gode morgensamlinger.
PN: Det forstår jeg ikke. Det er et af de punkter, hvor lærerne synes, det 
er for dårligt.
Pi: Det er trods alt bedre om mandagen end om torsdagen iflg. besvarel
serne.
H: Det er, fordi der ingen underholdning er!
PN: Men altså, det, eleverne har svaret på, er det, at vi skal have mor
gensamlinger? Og ikke en kvalitetsvurdering?
H: Det kunne jeg da godt forestille mig.
T: Men det er underligt, at underholdningen pludselig er forsvundet, eller 
at den er blevet så uhyggelig dårlig i de fleste tilfælde. Da vi startede her
nede, var der underholdning næsten hver torsdag, og det var sjovt. Og det 
var opfindsomt og godt fundet på. Vi er jo heller ikke selv gode til at finde 
på noget i vores klasse.
RM: Der er jo sådan et klappe-syndrom. Hver gang en elev har været 
oppe og udtrykke én hel fejlfri sætning, så klapper man vildt nede i bade
karret. -
Pi: Det er et krav, det skal være forståeligt?
RM: - Det kan godt være, at tilhørerne fungerer som backing group, men 
der ligger i den bevidstløse klappen en fuldstændig ukritisk indstilling til, 
hvad der foregår.
H: Ha, ha!
Pi: Vi kunne prøve at gå op og sige noget helt uforståeligt, og jeg er sik
ker på, at den bevidstløse klappen stadig vil være der.
H: Ja, folk, de sidder og klapper i tåger.
RM: Der er jo manglende lærerdeltagelse. Der er faktisk en del lærere, 
der ikke længere orker at gå derhen. Det tager syv minutter, inden man er 
forsamlet, og hvis man er rygende lærer, så gider man altså ikke vente på 
det. Og der er ingen, der styrer det. Det hele kører i sådan en lind grød. 
Fuldstændigt uden struktur.
H: Der er ingen tvivl om, at mange gerne vil have højnet kvaliteten, men 
der er en manglende respekt for morgensamlingerne. Man synes, man skal 
mødes. Det er der stor tilslutning til, men der er for lidt respekt. Man kan 
se, at der er store kødrande ovenpå, som ikke orker at bevæge deres luk
suslegeme nedenunder.
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Birgitte Jacobsen, 2.z

PN: Der er også mange inde i klasseværelserne!
B: Ja, for pokker!
Pi: Og så dem, der kommer ned til de runde borde og snakker indbyrdes. 
PN: Vi må have gjort noget ved de morgensamlinger. Det tror jeg også vi 
kan.

KOORDINERINGEN:
RM: Der er et punkt, der hedder dårlig koordinering. Det kan man forstå 
flere ting ved: et dårligt samarbejde mellem fagene og en dårlig planlæg
ning af afleveringsdatoer for det skriftlige arbejde.
H: Personligt synes jeg ikke, det er det helt store problem med det sidste. 
Det er ikke noget problem at “skubbe” en lærer. Hvis man siger, at i den 
uge ser det helt håbløst ud, så får man det udsat til ugen efter.
RM: Sådan er det nu!
PN: Ja, det kører på aftalebasis. Da vi forsøgte med kalender, brød det 
fuldstændigt sammen. Hvis man først gør det, kan man ikke flytte en 
opgave, uden at hele huset rasler.
H: Det er rigtigt.
RM: Lever I godt med den aftaleordning, vi har?
H: Den fungerer fint!
T: Jeg synes også, at den fungerer udmærket.
B: Jeg synes ikke, det fungerer i vores klasse.
PN: Det er tydeligt iflg. undersøgelsen, at både elever og lærere siger, at 
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koordineringen ikke er god nok. Og hvad så? Er problemet, at der er for 
mange opgaver, eller er de for dårligt fordelt?
B: Der er mange opgaver. Det er der ikke tvivl om, men de er også 
dårligt fordelt.
PN: Så fungerer aftalen mellem lærer og elever jo ikke.
B: Det synes jeg heller ikke, den altid gør.
T: De fleste lærere er da rimelige.
H: Jeg oplever tit, at man diskuterer afleveringsdato. Sådan foregår det de 
fleste gange.
PN: Så er det jo jer, der er for dårlige til at koordinere jeres skriftlige 
hjemmearbejde! Så er det jo ikke lærerne!
T: Når man har fjorten dages pause, så sidder man ikke og laver stil eller 
fysik hver aften. Og så klumper det sig sammen til sidst. Så sidder man og 
laver det aftenen før. Der er da mange, der ikke får det lavet. Det er vores 
egen skyld. Det er ikke p.g.a. dårlig koordinering fra lærernes side.
B: Det er heller ikke det jeg mener er dårlig koordinering. Det er, når 
30% af mine lærere overhovedet ikke vil lade sig “skubbe”.
PN: Mener du, at de fastlægger datoerne mekanisk uden at tage hensyn 
til, hvornår andre opgaver er placeret?
B: Ja, af hensyn til deres egne opgaver.
H: Sådan oplever jeg det slet ikke.
T: Det gør jeg heller ikke.
H: Vi kan “skubbe” med alle vore lærere. Dermed ikke sagt, at I kan.
RM: Det må være de tunge drenge, du har, Birgitte!
PN: - Det kunne godt se ud til, at man burde prøve med en kalender igen. 
Men det bryder jo sammen! Man laver et kæmpearbejde til ingen nytte.

TVÆRFAGLIGHEDEN:
RM: Har I et ønske om større sammenhæng mellem fagene? Vi lærere 
taler tit om, at det er mærkeligt, at eleverne ikke selv kombinerer ting fra 
et fag til et andet. Hvis man fx. læser en bestemt periode i historie, så kan 
man som dansklærer ikke nødvendigvis trække på det i dansk, selv om det 
er nøjagtig det samme, der arbejdes med.
H: Altså, vi lægger det ind i forskellige celler?
RM: Ja, der går nogle vandtætte skodder ned et eller andet sted.
H: Men når I snakker om tværfagligt samarbejde, er det så sammenkørt 
undervisning? Så synes jeg ikke, det ville være værd at foretrække.
PN: Hvorfor ikke det?
H: Jo, men det kunne måske også være meget sjovt.
PN: Mener du, at så lærer du mindre - er det det?
H: Jamen, jeg har jo egentlig aldrig prøvet det, vel? Så det ved jeg faktisk 
ikke.
PN: Verden hænger jo sammen. Den er jo ikke opdelt i fag.
T: Jeg synes da, det er så oplagt i mange fag: kemi og fysik og matema
tik. Så ville der blive meget større forståelse for de sammenhænge, der er. 
- Men jeg tænker også på, at da vi var hernede i 9.klasse, da havnede vi 
midt i en emneuge: “Det nye verdensbillede”. Det var vel også en slags 
tværfaglig aktivitet. Det må der godt være noget mere af, for det var vildt
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interessant. Og man kunne mærke, at der var liv over det hele.
PN: Kunne man forestille sig, at I brugte jeres indflydelse i fællesudval
get til at foreslå noget sådant? Det har ikke været bragt op i de sidste tre 
år.
B/T/H: Ja!

HANDLINGSPLANEN:
RM: Vil I som elevrådsrepræsentanter prøve at spille ud med, hvad I 
påtænker vedr. handlingsplanen?
H: Vi har ikke haft nogen drøftelse endnu.
RM: Men prøv så at tale på jeres egne vegne. Hvordan forestiller I jer, det 
skal køre videre?
H: Der skal gøres noget for at effektivisere elevrådet, så der kommer 
interesse omkring det. Og så skal morgensamlingerne ændres, så de bliver 
taget mere seriøst.
RM: Kunne man bruge morgensamlingerne til at diskutere handlingspla
nen? Lave nogle debatter om de forskellige emner i rapporten?
T: Jeg tror, det er svært i sådan en stor forsamling.
B: Nej, jeg tror, det er helt genialt på en seriøs og saglig måde at få sagt 
•nogle ting til folk i de dér mikrofoner i stedet for at gå op og annoncere 
elevrådsmøder. Så kunne vi for en gangs skyld få diskuteret nogle ting på 
morgensamlingerne.
T: Tror du, der er nogen, der vil gå op og sige noget?

37



B: Der er blot tale om, at nogen laver et oplæg til videre diskussion i 
klasserne, så folk kan komme igang med at tænke og diskutere rundt på 
skolen.
RM: Nu kører handlingsplanen blandt lærerne. Der bliver nedsat nogle 
udvalg - måske uden at I er med. Hvad så?
B: Vi kan ikke nedsætte udvalg på samme måde med kun en fem stykker, 
der er aktive i elevrådet, men hvis vi offentliggør udspil på morgensamlin
gerne, kunne vi måske gøre folk, der er på vej ned på dametoilettet for at 
sætte hår, opmærksom på, at man faktisk godt kunne diskutere de her ting. 
Det eneste jeg kan se, vi kan gøre, det er at få folk til at diskutere hand
lingsplanen.
PN: Vil elevrådet være med til at hæve kvaliteten på morgensamlingerne? 
Hvis vi fik en lærer til at samarbejde med elevrådet om det. Eller det kan I 
ikke gøre noget ved?
H: Men vi ville da gerne. Spørgsmålet er, om vi har energi til det?
T: Hvordan skulle man også gøre det konkret?
PN: For det første skal man jo have folk samlet. Det er den første forud
sætning, for at det kan blive en samling. For øjeblikket er det ikke en sam
ling, men en adspredelse!
H: Det er ikke engang løwn!
Pi: Det er det, lærerne føler engang imellem i forskellige sammenhænge, 
når vi deltager i forskellige udvalg, hvor der er elevrepræsentanter. Man 
mangler modspil. Man vil gerne gøre det så godt som muligt for eleverne, 
men der mangler aktiv deltagelse. Og det er ikke en kritik af det nuværen
de elevråd, men der mangler altså respons eller modspil.
H: For mit vedkommende strander det på, at jeg kun lige har energi til at 
orientere mig om, hvad der foregår på næste møde i pædagogisk råd eller 
i elevrådet. Så overkommer jeg egentligt ikke mere m.h.t. skoleaktiviteter. 
Der er to, tre aftener om ugen, hvor man skal til et eller andet. Man skal 
også have lavet nogle lektier. Det løber lynhurtigt op i, at man har en 
arbejdsuge på 50 timer. Så jeg tror, det modspil, du savner, strander på 
manglende energi. - Hvis vi sad 30 mennesker til elevrådsmøderne, og der 
var 30 hænder i vejret, hver gang der blev spurgt, om nogen ville gøre et 
eller andet, så var det til at overkomme og inspirerende! Men det er der 
ikke.
PN: Jeg synes, at der efterhånden tegner sig et billede af, at I er mere til
fredse, end eleverne statistisk set er her på stedet. Med pædagogikken er 
der “lidt”, men alle de andre ting, vi har talt om: koordinering, nå, ja, det 
er jo i orden. Evaluering? Jamen, det er der egentlig ikke noget større 
behov for o.s.v.
Pi: Vi prøver igen i morgen med tre andre elever.
PN: - Det er jo en kolossal tilfredshed, I giver udtryk for.
H: Jamen, jeg er også godt tilfreds!
T/B: Det er jeg også!
Pi: Er 1 ikke bange for, at det her kommer på tryk?
H: Ha,ha. Jo, lidt! - Men der er ingen, der siger, at vi sidder her for at 
repræsentere flertallet.
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RM: Men der er jo også en stor procentdel, der kan lide at være elev og 
lærer på VHG.
PN: Hos lærerne befinder sagen sig i øjeblikket på idéplanet, men der kan 
meget hurtigt komme nogle vedtagelser, for de éntydige problemer kan vi 
lige så godt se at få noget gjort ved. Lærerne har nogle idéer om at ned
sætte arbejdsgrupper om evaluering, koordinering, tværfaglighed, mor
gensamlinger og en opklaringsgruppe. Vil I være med?
B: 1 er så venlige, at I vil have elever med, men jeg tvivler på, om I over
hovedet får noget ud af at have os med, for hvis jeg fx. spørger de elever, 
der allerede har siddet i de udvalg, I har taget os med i, så kan de ikke 
huske, hvad der skete.
H: Det, jeg er mest utilfreds med på VHG, det er manglende ENGAGE
MENTSVILJE hos eleverne!!
T/B: Vi mener fuldstændigt det samme!
RM: Skal vi ikke skynde os at stoppe her?!
Alle: Ha, ha, ha!
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SKOLEN I ATHEN
- et skoleeksempel?

"Skolen i Athen” findes i Rom (og på s.4). Og det er ikke nogen joke, for 
"Skolen i Athen” er et vægmaleri i Vatikanet, malet i højrenæssancen 
(1509-11) af Rafael, i hvem der for en djævel, da han lavede billedet. Det 
er måske også derfor, at billedet er blevet en institution i vore hjerter. Som 
når vi køber Blæksprutten til jul.

I billedet har Rafael sat hele den antikke filosofi stævne - lærere og ele
ver - og ikke brudt sig om, at han derved kom til at forholde sig urimeligt 
til tid og rum. Billedet er en anakronisme, en vild idé om at se, hvad der 
sker, når man trommer de bedste hoveder sammen inden for humaniora og 
naturvidenskab. Og det er måske netop derfor, at “Skolen i Athen” er ble
vet selve billedet af, hvad det vil sige at holde skole. Til alle tider.

Som man kan se: bygningen og kunsten er der ikke noget i vejen med, 
men det er ikke det væsentligste. Bygningen er en blanding af en basilika 
og en domkirke med "åben dør” i baggrunden. I nicherne er der statuer. 
Ved indgangen (i forgrunden) er der en trappe, der hævdes at være mere 
end det: en billedliggjort adskillelse af den åndelige verden (øverst) og 
den materielle verden (nederst), hvad der ikke passer helt, hvis man ellers 
tænker nærmere efter.

I midten ses to personer, der tydeligvis er sat vældigt i fokus. Næsten 
alt er underlagt dem: bygningen og personerne, perspektivet og figurar
rangementet, med sigende undtagelser. De ligner konsulenter, men er det 
ikke. Det er filosofiens tunge drenge in person, Platon og Aristoteles, skil
dret som legemliggørelsen af ånd og materie. De går helt klart ind, men 
hvad de melder ud, kan der kun gisnes om ud fra selve fremstillingen. 
Således stikker Platon pegefingeren i vejret for at henvise til åndens evige 
verden. Aristoteles strækker armen og hånden vandret frem for at marke
re, at han er materiens mand. Bliver de mon enige undervejs? Næppe. 
Men senere forbinder Aristoteles Platons uopnåelige idéer - idealerne - 
med materien. De inddrages heri som materiens former. Og siden har vi 
alle brugt masser af tid på at diskutere form og indhold.

Platon og Aristoteles er begrebstænkningens og naturvidenskabens 
grundlæggere, men det er vel noget af en pointe hos Rafael, at han i bille
det fremstiller dem som to af sin tids mest fremtrædende billedkunstnere: 
Platon som Leonardo da Vinci og Aristoteles som Michelangelo.

Om maskeringen er gennemført i resten af billedet vides ikke. Blandt 
de mange formummede skikkelser træder nogle markant frem. Således ses 
ganske ugenert midt i det hele kynikeren og kulturforagteren Diogenes, 
henslængt på trappen med ryggen til de højere materier og det bedre sel
skab. - Den mørke tænker i forgrunden t.v. for Diogenes er Heraklit, for 
hvem alting flyder. Tænker han på alle tings foranderlighed (panta rei), 
eller tænker han på oprydningen i skolens kantine? - T.v. for ham ses 
blandt andre Pythagoras. Som det fremgår af billedet, kan selv filosoffer 
finde på at kigge hinanden over skulderen, når det drejer sig om inkom
mensurable forhold. Helt ude t.v. ses livskunstneren Epikur i færd med 
den pædagogiske nulstilling. Munter som altid. - Euklid er i forgrunden 
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t.h. fordybet i at tegne en geometrisk figur på den sorte tavle. Omkring 
ham flokkes fire elever, der efter sigende skal illustrere fire grader af for
ståelse. Situationen er tydeligvis fra før 13-skalaens og §-24-timemes ind
førelse. -1 baggrunden t.v. for Platon ses et muntert selskab (symposion?) 
med bl.a. sværvægteren Sokrates og den unge løve Alkibiades i fuld ud
rustning. I billedets anden side, i baggrunden, ses en dystert udseende her
re i mørk kappe. Det er efter sigende Zenon i færd med at udtænke sit be
rømte paradoks om kapløbet mellem Akilleus og skildpadden. Hvis den 
sidste har et forspring, kan Akilleus iflg. logikken aldrig indhente den, 
selv om han for længst er drønet forbi i virkeligheden. Sådan kunne man 
blive ved, men her stopper vi.

Billedets idé er at skildre en mangfoldighed som en enhed. Enkeltfigu
rernes livlighed er det ikke til at tage fejl af, men om de rent faktisk går op 
i en højere enhed, som kunsthistorikerne påstår, se, det er det straks van
skeligere at afgøre.

- Kvalitet er altid svær at måle.

Efterskrift:
På Rafaels tid fandtes der næppe kannibaler i Spanien. Det gør der heller 
ikke i dag. Men en spansk filosofiprofessor med stærke briller, Fernando 
Savater, har lige skrevet en bog (etik) til sin linsespisende søn, Amador. 
Lavater burde have været med på Rafaels billede, men bogen er da bedre 
end ingenting. Den hedder “Tanker fra en kannibal” (Forum) og er en 
form for åndelig tyrekalvefægtning, der mindre er baseret på ydelsen og 
forsagelsen end på nydelsen og lysten. Den er så absolut læseværdig (alli
gevel).

- Skriv dig den bog bag øret og læs den for/før din kollega.

Palle Rønde Møller
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DET ER FRANSK - DET ER “MØF”
Om sprogundervisning før og nu
Ofte tænker jeg med taknemmelighed tilbage på min gamle fransklærer på 
Aalborghus og hans undervisning. Det var nok på grund af ham, at min 
interesse for Frankrig og fransk kultur blev vakt, så at jeg senere er gået i 
hans fodspor. Når jeg så sammenligner sprogundervisningen og specielt 
franskundervisningen i dag med den undervisning, jeg modtog for godt 30 
år siden, slår det mig, hvor vanskeligt det egentlig må have været dengang 
at få eleverne engageret i faget.

For det første lå Frankrig utrolig langt væk. Jeg tror ikke, der var nogen 
af os, der havde været på ferie i Frankrig. Det kom først senere. Desuden 
stødte vi ikke på fransk kultur i hverdagen. Selvom fransklæreren gjorde 
sit for at åbne vore øren for kvaliteterne i George Brassens’ sange eller for 
at få os til at læse Asterix, så var og blev det dog en intellektuel beskæfti
gelse, langt fra den musik, vi ellers lyttede til, eller de tegneserier, vi 
ellers læste. Når vi fik ordspillene forklaret, kunne vi godt se det geniale i 
de to eksempler.

Her mener jeg, at den nutidige elev får en meget mere direkte påvirk
ning i det daglige. I den matematiske l.g klasse, jeg underviser i dag, har 
utrolig mange været i Frankrig. Nogle endda flere gange. Det vil sige, at 
de allerede har hørt nogle udtryk på fransk og har gjort sig nogle erfarin
ger med sproget og kulturen i ferierne. Og de elever, der ikke selv har 
været der, har alligevel fået en vis påvirkning fra den frankofone kultur. 
Nogle ser af og til fransk tv. Eller de er i forvejen bekendt med franske 
tegneserier eller fransk musik. Når jeg f.eks. kommer slæbende med en 
episode om tegneseriefiguren Rickie Banlieue, siger de: “Jamen, det er jo 
‘Sjukkeme!” Og hvem kender ikke Manu af samme tegner, der jævnligt 
optræder i pauserne på TV 2?

På samme måde er fransk sang og musik kommet meget tættere på de 
unges hverdag. En dag ville jeg være original og bruge bamestjemen Jor
dy i en af de første fransktimer, men ham kendte de jo allerede. På samme 
måde optræder nogle af de franske hip-hoppere jævnligt i Danmark. For 
nylig f.eks. Soon MC. Og ofte har jeg oplevet, at eleverne er kommet med 
videoer med franske sangere, som de har optaget på MTV. Lige for øje
blikket f.eks. MC Solaar. Det er altså blevet en del af deres hverdag, som 
de får ind via sanserne. Til forskel fra min generations mere intellektuelle 
tilgang.

Dengang var vi ret skrappe til at genkende diverse svære verbalformer i 
en læst tekst. Konjunktiv i en eller anden tid f.eks., men fransk var og blev 
mest et skriftsprog. Derfor var vi heller ikke overraskede over, at vores 
lærer, der samtidig havde en udviklet humoristisk sans, en dag fortalte os 
om et bestemt ord, at det var meget gammelt. “Således stødte jeg på det”, 
sagde han, “forleden dag, da jeg sad og bladede i et mesopotamisk kile
skrift”. Vi var allesammen imponerede over vores sprænglærde lærer, og 
det var først senere, jeg kom til at tænke nærmere over, hvad han havde 
sagt.

Den samme indsigt i diverse sproghistoriske udviklinger har jeg bestemt 
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ikke bibragt mine elever, men udviklingen har så gjort, at de nok er bedre 
hjemme i talesproget, end vi var. En af de sangere, som jeg ofte præsente
rer for mine elever, har det med at vende om på stavelserne i et ord, “bak
ke snagvendt”, således at ordet for kvinde, femme, bliver til meuf (udtalt 
lige ud ad landevejen som [møf]). Engang, hvor vi på VHG havde besøg 
af et rugbyhold fra vores franske udvekslingsgymnasium i Sarcelles, hør
te jeg efter en kamp i Aalborg mod Lynet nogle af de unge franskmænd 
stå og tale indbyrdes om “les meufs”, nogle kvindelige fans fra vort gym
nasium, som havde taget turen med til kampen. Havde de anet, at de dan
ske elever forstod koden, havde de nok holdt deres mund.

Episoden viser også noget om, på hvilke præmisser franskundervisningen 
foregår i dag. Ofte bliver der lejlighed for vore elever til at møde jævnal
drende unge franskmænd. En del har været på studietur i Paris, hvor de 
har været indkvarteret privat og deltaget i deres kammeraters dagligdag. 
Via computeren har vi kunnet forberede udvekslingen og udveksle elek
tronisk post. Vi har kunnet gå ind og læse franske aviser på skærmen osv. 
osv. Der er mulighed for en reel kommunikationssituation hele tiden, og 
derfor bliver man stimuleret til at bruge sproget.
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Eksemplet med meuf viser også, hvordan fransk for de unge er blevet 
meget mere sanseligt og konkret, end det var for os. Man kan næsten sma
ge på ordet og fornemme, hvad det betyder. Det er vel typisk, at ungdom
men i dag kan jonglere meget mere med de forskellige sprog, end vi kun
ne før i tiden. En rap-sanger som Lucas fører sig ubesværet frem på 
engelsk, tysk, fransk og dansk. Netop hip-hop-kulturen animerer til at le
ge med lydene og lave sjove rim, altså alt det, man har opdaget er så vig
tigt, når f.eks. børnene i de første klasser skal lære dansk. Vi kender vel 
alle det med, at en vending fra en sang eller et reklameslogan sætter sig 
fast i baghovedet. F.eks. da en fransk komiker ved navn Lagaf’ havde 
lavet et genialt rim for nogle år siden (en forløber til rappen?), der lød no
get i retning af:

“Oh, qu’il est beau, le lavabo, 
qu’il est laid, le bidet".

Her var et par ord, lavabo og bidet, som man ikke behøvede at være 
franskmand for at forstå, og snart var ordene smuk (beau) og grim (laid) 
røget ind på lystavlen.

En af de bedste franske rapsangere hedder MC Solaar, og da jeg for et 
par år siden havde foræret min dengang 12-årige søn kassettebåndet med 
“Qui séme le vent récolte le tempo”, hørte jeg ham snart gå rundt og 
“messe” på følgende remse:

Les salauds salissent Solaar cela me lasse 
mais laisse les salir Solaar, sur ce, salut!”

Jeg er ikke sikker på, at han helt forstod, hvad han sagde, men glæden 
ved at fremsige de rytmisk formede ord var der i hvert fald. Derfor er det 
også godt, at børnene nu har mulighed for at stifte bekendtskab med 
fransk i folkeskolen på et tidspunkt, hvor de ikke er blevet blaserte, men 
stadig har lysten til at lege. Det er imponerende at opleve, hvor suverænt 
disse elever senere i gymnasiet behersker det talte fransk, og de når i hvert 
fald et niveau, som vi i min gymnasietid ikke ville have drømt om.

Jørgen Jørgensen
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MELLEM PROPYLÆERNE OG E.U.R.
(Det flg. er et uddrag af en korrespondance mellem Per Kirkeby og RM 
om tilblivelsen af det nye indgangsparti)

Aars 6.XII. 1992 “Selv to trin kan føre til himlens port"
(PK: Naturhistorie, 1984)

Kære Per!

En trappe er en passage. Altid.
En passage som dem du har lavet i de senere år kunne blive en trappe. I et 
brev til mig (22.8.83) skrev du om gymnasiets trappeparti: “Det er blevet 
nøjagtigt så “umuligt” (altså “æstetisk”) som jeg forudså. Pessimister har 
altid ret”. Og forinden forsøgte du i et brev til Friis 1) at påvirke projektet 
på tegnebrædtet og tilbød din hjælp uden honorar. Du fik intet svar. Udo
ver måske netop trappen på VHG. Jeg har kopieret de relevante afsnit, så 
du ikke behøver at springe hen til reolen.

Tiden er gået. Den tid, der læger alle sår.
I dag er situationen en anden. Byggeriet bliver ti år til næste år. Og i mel
lemtiden er en mængde ting kommet op at stå. Ikke mindst murstens- 
skulpturerne. Og trappepartiet opfatter du vel ikke længere som et åbent 
sår i landskabet, men som et ligegyldigt ar, man passerer på vej ind i sko
lebygningen. Og som konstruktion er trappen slet ikke noget at prale af. 
Den synker i den ene side. Og fliser må skiftes ud af og til. Og Peter Sten
ild siger, at han er under pres fra de handicappede, som ønsker en køre
stolsrampe. Inden for en overskuelig fremtid vil der ske et eller andet. Et 
indgreb, der næppe vil gøre helhedsindtrykket bedre.

Engang skrev du - i forbindelse med den nedlagte trappe på Statens 
Museum for Kunst - om at tiden var inde til et manifest for de store trap
per. Men trappen på Amtsgården blev jo sparet væk, fremgår det af dit 
brev til Friis. Jeg mener, at tiden er inde til i hvert fald at bringe overens
stemmelse mellem dit brev til Friis og trappepartiet på VHG. - Ikke sådan 
at vi står med en pose penge og har alt parat. Men sådan at jeg - nu efter 
alt det der er kommet til - tør spørge dig, om du vil være med. Nu har jeg 
jo intet at tabe, men alt at vinde. Og et sådant trappeprojekt har jeg tænkt 
på gennem alle årene.

I mine tåger ser jeg mange ting. Uden at jeg naturligvis skal blande 
mig. Jeg ser noget helt fladt: trapper, plateauer, rampe og måske en balu
strade. Det hele sætter af fra den eksisterende arkitektur og skaber et sted, 
man har lyst til at opholde sig. Noget, der når det er færdigt, gør hele ste
det rigtigt. Vovestykket har du jo klaret før. Jeg tænker på maleriet inde i 
skolen og arkitekturen dér.

Jeg ser også et trappeparti med steler, uden at jeg derfor har “Nørgaard 
i Hjørring” i tankerne. Eller en trappe med et cylindrisk og et kasseformet
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täm, man kan betragte himlen fra, siddende indeni. Vist en gammel idé fra 
haven.

Eller hvorfor ikke? En forport (propylon på græsk). Et Propylæerne i 
Aars! En passage med høje mure og tiere indgange og rampe i midten. Og 
jeg ser måske også et værk i røde og gule sten.
-1 virkeligheden ved jeg ikke, hvad jeg ser. Og det skal jeg jo heller ikke.

Grundarealet er faktisk meget stort. Hvis du er med, vil jeg gennemfo- 
tografere området og sende, hvad vi har af tegninger (grundplaner, opstal- 
ter, mål m.m.). Jeg har på det seneste bevidst opholdt mig i området. Når 
man ser bort fra “æstetikken”, er der jo egentlig tale om et interessant 
stejlt “gårdrum”, selv om jeg naturligvis godt kan se, at VHGs trappeparti 
ikke er pladsen i Ballerup. Men VHG har til gengæld, hvad Ballerup ikke 
har - dine ting: murstenene, maleriet, bronzen - og renomméet at være et 
sted, hvor man ser Kirkeby.

M.h.t. bygherren, Nordjyllands Amt, så ved du, at der vil være grønt lys 
hele vejen. Kirsten Holmgaard Jakobsen og Peter Stenild er også med. 
Med de ændringer, der allerede er lavet på skolen, og Pouls indgreb i kan
tineområdet, kan jeg ikke se, at man behøver at nære betænkeligheder 
med arkitekterne, der iøvrigt aldrig har sagt et kuk.

Jeg forestiller mig, at man på et tidspunkt kunne lave en flot præsentati
on af projektet i et hefte, som museet kunne stå for. Med arkitekttegninger 
og fotos af skolen og dit trappeforslag. Dine arbejdstegninger og evt. ler
modeller. Ældre og ny tekster, der tegner historien og forløbet - hvad ved 
jeg?

Og der er jo intet der haster. Man kunne forestille sig en proces over en 
længere årrække lige som med haven. Først kunne selve trappen bygges. 
Den skal selvfølgelig gennemføres som en almindelig byggeproces. Men 
alt det skulpturelle kunne jo komme efterhånden. Jeg ved ikke, om amtet 
kunne lokkes med på selve trappen. Eller om kommunen vil gå ind i det 
på en eller anden måde (arbejdsløshedsprojekt fx?). Jeg er i hvert fald 
parat til at ligge vandret. Når jeg skriver nu og ikke om to år, så er det for 
at udnytte den positive turbulens, som lokalt endnu hvirvler efter bronze
skulpturen.

Inden du farer skrigende i vejret og fortæller, at du ikke vil røre projek
tet med en ildtang, så håber jeg, at du vil give det en eftertanke. Eller tre.

Glædelig jul og godt nytår

Palle

47



Foto: Peter Stenild
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1) Uddrag af brev fra Per Kirkeby til arkitekt Knud Friis (Friis & Moltke), 
offentliggjort i Arkitekten 6,1983 og essaysamlingen Naturhistorie 1984.

Da jeg var i Ars for at aflevere mit maleri, så jeg et glimt af jeres tilbyg
ning til gymnasiet. Et alt for kort glimt til nogen grad af retfærdighed, 
men alligevel kan jeg ikke lade være med at kommentere et par aspekter. 
På grund af nærheden til det i Ålborg, og almindelig lyst til at blande sig i 
spændende sager. Byggeriet ser fornuftigt ud, jeg mener at det løser de 
krav som brugerne ud fra den eksisterende bygnings dårligdom har.

Men det der fangede mig var naturligvis den store halvcirkelformede 
portåbning i forbindelsesleddet mellem den gamle og den nye bygning. 
Dér har du netop fat i et sådant element med klare mindelser om Arkitek
tur i en historisk forstand. Det er helt klart en formstørrelse, et æstetisk 
element. Det mener jeg naturligvis også der er i alle andre døre I har lavet, 
men normalt ser det så “fornuftigt” ud, at man ikke så ligetil opfatter det 
som en ren form. Men netop derfor står du i det til knæene. Det gammel
dags ansvar. Hvad kaster det af sig. Laver vi et par næsten usynlige pila
stre til at stramme formen op med?

En form har til en begyndelse en formalisme, en akademisk mulighed, 
men enhver formalisme rummer sin alvor i en indbygget mulighed for 
overskridelse. Hvor den dekorative musik bliver til en mere kantet størrel
se. Hvor Dinosaurerne langsomt rører på sig.

Op til denne port er en trappe, stort set identisk med den nuværende 
som er et sørgeligt eksempel på manglende trappe-værdighed og små- 
gartneri. Den trappe kommer I også til at tage stilling til (om der er tid), 
og selv om den ikke er stor, er den der. Selv to trin kan føre til himlens 
port. Var det ikke her, man i Idle målestok og næsten kostfrit kunne tage 
mine trappeforestillinger fra Ålborg op. De handlede jo om at give en 
trappe dybde og åbning gennem det paradoksale repoussoir-trick. Før i 
tiden: en sokkel med en løve der holder våbenskjoldet.

Det er indfald. Hvad betyder sådan en stor bue i forhold til facadens 
øvrige elementer. De moderne store vinduer. Er der noget i deres “rytme” 
som påvirkes af sådan en form nede i det ene hjørne? Var der andre opde
linger, der prikkede formen videre på en skønnere måde: små enheder af 
to tætte vinduer med mellemliggende 1 stens pille, lige stik og fælles 
aflastningsbue? Det er blot mig der leger arkitekt, og jeg aner ikke hvor
dan I angriber sådan noget. Men jeg er nysgerrig. Og jeg står på enhver 
måde til rådighed. Og det er interesse, ikke honorar jeg taler om.
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10-12-92

Kære Palle -

(...)
Og det med trappen. Det har jeg ventet på. Jeg har tit overvejet det. Det 

er en ren “arkitektonisk” opgave. Og det vil være et “logisk” næste skridt. 
Også i “samlingen”. Observatoriet er ikke ganske arkitektur, det har en 
funktion, men det er en så “symboliserende” funktion, at det mere er 
skulptur. En “nygestaltning” af trappen vil ganske vist gå ud over det rent 
funktionsbestemte, men til gengæld er der et arkitektonisk bestemt rum at 
bringe fornuft ind i. At løse dette rumlige problem er arkitektur.

Det er også af betydning for “legitimeringen” at der alligevel skal gøres 
noget. Ramper det klarer jeg. De eksisterende vægge og mure skal heller 
ikke berøres. (Der er jeg alligevel heldig med at de ikke tog mig på alvor, 
arkitekterne den gang, tænk at skulle pine lidt i noget der er uoprettelig 
slet! Så hellere lade det løbe linen helt ud og fremkalde sin siethed). Og 
der skal ikke lukkes af for lys til de vinduer der vender ud til dette rum. 
Lethed og “monumentalitet”. Det sidste helt rigtigt i “græsk” forstand. Jeg 
har også hele tiden tænkt på “propyæeme”, både håndfast, men også og 
især metaforisk. Men jo mere jeg tænker jo mere mangler jeg planer, 
pludselig bliver jeg usikker omkring akseforløb osv. -

Per

Hellerup 15-2-93

Kære Palle -
Så er jeg så langt. Alt skulle gerne fremgå af planerne. Jeg har medsendt 
et dobbelt sæt.

Til sidst nåede jeg frem til en meget enkel plan. Og det er for mig et 
tegn på, at det måske er lykkedes. Trapperne er inde i en slags hal, uden 
tag, og yderst transparent, men dog meget stærkt markeret. Denne hal 
kunne have været to - både propylæerne, og så måske to strømme, op og 
ned, ud og ind, højre venstre. Og lidt kontinentaldrift, nogle tektoniske 
blokke der forskyder sig langs en forkastning. Men det har kun efterladt 
sig spor i form af en “transformator”-del med dybe skygger (som indersi
despalterne i Göteborg), og så en udefinerlig rumlig skriden når man er 
inde i rummet, hallen. - Se på det, og lad mig høre. -

Hilsen Per
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EN STRID OM TAL
I enhver videnskabelig observation er opmåling vigtig, uanset om det er 
tid, temperatur, vægt eller hastighed, som måles. Det er lidt overset, at 
opmåling også spiller en rolle i de humanistiske videnskaber. Hvis man 
står over for et stykke arkitektur, et møbel eller et kunstværk, bør enhver 
tilnærmelse til værket indledes med, at man måler det.

Indtil 1977 lavede Per Kirkeby malerier på masonite-plader, som han 
halverede på midten, og derfor er formatet på alle hans malerier fra den 
tid et kvadrat, hvor hver side måler 122 cm. Når man kan få et kunstnerisk 
format ud af noget så enkelt som at halvere en plade på midten, skyldes 
det, at en masonite-plade i sig selv er en gennemtænkt ting. En hel plade 
måler 244 gange 122 cm, eller det er egentlig 4 gange 8 engelske fod (en 
fod er 30,5 cm). Det er, fordi alt i byggeriet er indrettet efter moduler på 
60 cm, så de enkelte dele er nemme at forene til en helhed. Vi kender det 
fra hårde hvidevarer, der altid har standardmål, som kan divideres med 60. 
Siderne i en masonite-plade lader sig også dividere med 60, så de passer 
som et modul ind i byggeriets standardmål (foruden at der er et par milli
meter til overs til materialetykkelsen, hvis man skal samle to plader vin
kelret).

De samme forhold gør sig gældende, når Per Kirkeby arbejder med 
murstensskulptureme. Vi er tilbøjelige til at overse skønheden i den enkel
te murstens form, men stenens smukke mål er forudsætningen for, at man 
kan sætte dem sammen til gode huse og skulpturer.

I vore dage har en dansk mursten en længde på 23 cm, en bredde på 11 
cm og en højde på 5,5 cm. Man skal ikke regne meget på tallene for at få 
øje på de smukke proportioner, som angiver balancen mellem de enkelte 
dele. Bredden er det dobbelte af højden, og længden er det dobbelte af 
bredden plus en centimeter til en fuge. Når man står og betragter et faca
deværk, bemærker man umiddelbart det mønster, der tegnes af de 5,5 cm 
høje og 23 cm lange sten. Mønsteret på facaden er anderledes i andre lan
de, hvor mursten har andre dimensioner. Vi behøver bare at se på vore 
egne kirker opført af store munkesten. Forleden målte jeg munkestenene i 
koret på Arhus Domkirke. De er 8 cm høje, 14 cm brede og 29 cm lange. 
Det hænger også sammen med skalaproblemet. En stor domkirke fungerer 
bedst med de store linjer, der trækkes op af store munkesten.

Rent murerteknisk er det vigtigste dog forholdet mellem længden og 
bredden, for det er denne proportion, der gør det muligt at bygge et for
bandt op med løbere og bindere og dermed i videre forstand at lave et hus. 
Det er altid et halvstensforbandt, der anvendes i Per Kirkebys murstens
skulpturer.

Det er forkærlighed til målene på den danske mursten, som gør, at Per 
Kirkeby nogle gange anvender danske sten, når han får opført værker i 
udlandet. Den skulptur, der står ved en Nestlé-fabrik i Schweiz, er lavet 
med danske sten, mens værket i Valencia i Spanien ganske vist er bygget 
med smukke lokale sten, men de blev fabrikeret specielt til opgaven i 
samme mål som danske sten. Korset foran VHG har en pendant, som lig
ger bag Kunsthalle i Kiel, blot er den i Kiel lavet af tyske sten, der er knap 
så høje som de danske, men en anelse længere og bredere.
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Når delene bliver ens, kan vi kalde dem moduler. Denne trang til at byg
ge et kunstværk op som en helhed lavet af ensartede dele er en arv fra 
minimal art.

Når Carl André laver sine gulvobjekter, anvender han som regel et 
modul, han selv har lavet, f.eks. stålplader på 100 gange 100 cm, men han 
har også anvendt fundne moduler fra virkeligheden såsom mursten eller 
betonblokke.

Sol LeWitt har også fremstillet sit eget modul. Det er en åben kube af 
hvidmalet træ, som han kombinerer efter matematiske systemer til trappe
formede strukturer. Modulet findes i alle størrelser, men forholdet mellem 
tykkelsen af materialet og det rum, som det indhegner, er altid 1 : 8,5. 
Siden 1986 har LeWitt også bygget udendørs-monumenter af cinder
blocks, der ligner vore gasbetonsten.

Det var Donald Judd, som i artiklen “Specific Objects” fra 1964-65 for
mulerede filosofien bag denne type komposition ved at skrive, at den 
største spænding mellem delene og helheden opnås, hvis helheden er en 
selvstændig ting og delene er ens.

Man kunne sikkert få meget ud af at sammenligne Per Kirkebys brug af 
mursten og masonite-plader, der er fundne moduler fra byggeindustrien, 
med Carl André, Sol LeWitt og Donald Judd, som i hvert fald delvis har 
konstrueret deres moduler selv.

Den østrigske forfatter Hermann Broch skrev i et essay, “Det onde i 
kunstens værdisystem” (1933), at al menneskelig virksomhed er formning 
af det amorfe. Jeg bryder mig ikke om ordet “design”, fordi det antyder, at 
det er et anliggende for specialister, der fremstiller luksusvarer. Ordet 
“formgivning” er meget bedre. Det viser, at håndværk, arkitektur og kunst 
hænger sammen, fordi al menneskelig aktivitet som indhold har den 
ansvarlighed, der ligger i det at give form.

En af de spændende ting ved murstensskulpturerne på VHG er, at de 
står i et felt, hvor tingene hænger sammen. En mursten er et billigt masse
fabrikeret produkt, som vi normalt næppe ofrer mange tanker, men kun 
fordi murstenenes form er lavet med omtanke, kan man skabe gode byg
ninger og smukke skulpturer af dem. Den samme indsigt ligger sådan set 
bag Kirkebys brug af masonite-plader.

Når man kender dimensionerne, kan man regne proportionerne ud, og 
gennem kunstens historie har der været delte meninger om dette. I starten 
var Kirkebys murstensskulpturer lidt kluntede med skæve proportioner 
(Ikast), men i de senere år har de fået meget regelmæssige mål og rene 
proportioner (Antwerpen).

En anden spændende ting ved murstensskulptureme på VHG er, at de så 
åbenlyst viser, at tal og matematiske systemer er en central del af kunsten. 
Det matematiske system ligger ikke bare i halvstensforbandtet med dets 
kombination af løbere og bindere, men også i hele anlægget omkring 
observatoriebygningen. I den ene ende er der kvadratet og cirklen for sig. 
På observatoriet berører den kvadratiske trappe den cirkulære bygning 
med spidsen. Foran ligger det første ekko, hvor cirklen er halvt opslugt af 
kvadratet. Bagved ligger det værk, hvor kvadratet har ædt cirklen helt. Det 
er en lukket serie med en begyndelse og en slutning, hvor forløbet er sty
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ret af de kombinationsmuligheder, som systemet indeholder. Det udeluk
ker naturligvis ikke, at værket også kan være bærer af eksistentielle ind
sigter og menneskelige stemninger.

Når man har anlagt en samling, som VHG har formået, er det vigtigt, at 
man gør sig klart, hvad man har, og hvad det handler om. At have en stor 
samling af en international kunstner er en enestående ting, men for mig er 
det vigtigste ikke, om VHG samler mere af Per Kirkeby eller af andre 
(internationale) kunstnere. For mig er det vigtigste, at med de otte 
murstensskulpturer er VHG slået ind på en bestemt måde at tænke på, og 
den linje skal man fastholde med konsekvens.

Lars Morell

(Idéhistoriker - underviser i videnskabsteori og æstetiske emner v. Aarhus 
Universitet)
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“Jeg synes helt klart, at man får mere ud af 
det end man gi’r”
Musicalen Cabaret foregår i Berlin i begyndelsen af 30’erne, hvor vi føl
ger den unge amerikanske forfatterspire Cliff Bradshaw. I Tysklands over
ophedede hovedstad, hvor nazismen lurer, møder han den tillidsvækkende 
unge berliner Ernst Ludwig, den frustrerede pensionatsværtinde Fräulein 
Schneider, hendes letlevende logerende Fr. Kost, den jødiske frugthandler 
Herr Schultz og endelig den sprudlende og spontane cabaretsangerinde 
Sally Bowles.

Livet leves hektisk i og omkring varieteen Cit-Cat-Club, hvor Sally 
optræder. Her møder Cliff hende, de forelsker sig - og flytter sammen.

Cliff opdager, at vennen Ernst Ludwig er tilhænger af Hitlers jødefor
følgelser - og det kommer til et brud. Cliff vil væk fra Berlin og nazis
mens terror, men Sally kan ikke løsrive sig fra storbylivet, og deres veje 
skilles.

Cabaret blev med stor succes opført to dage i februar for lidt mere end 
fulde huse. Desuden blev et udpluk af musicalens mange flotte sang- og 
dansenumre spillet som indledning til skolefesten d. 5. marts.

Prøveforløbet startede allerede i slutningen af oktober med en dag om 
ugen samt flere øvewcckcnder, så vi var mange der åndede lettet op over 
at tage afsked med Cliff, Sally og alle de andre - med manér.

Vi har talt med tre af stykkets mere anonyme deltagere for at høre deres 
mening om Cabaret, og hvordan de har oplevet det at deltage i Teaterkred
sen.
Thea, l.b, deltog i koret, Trine, 2.a, var med til at sy kostumerne og Rikke 
fra 3.Z var med i dansenumrene.
Læreme:Hvad syntes du om stykket første gang du blev præsenteret for 
det? (Filmversionen med Liza Minelli).
Trine: At der var meget få roller, altså at der var meget få der skulle bære 
stykket.
TheaJeg var bange for, at vi ikke kunne få symbolikken med.
Rikke: Det var filmens flotte dansenumre der fik mig til at melde mig til 
stykket.
Lærerne: Svarede resultatet til dine forventninger?
Trine: Jeg var positivt overrasket over at det blev så godt.
Thea: Det var et flot stykke. Selvom der skete nogle fejl, var det småting, 
som vi selv kunne grine af.
Rikke. Det var dejligt at se, hvordan det hele kom til at hænge sammen til 
sidst.
Lærerne: Hvordan var det at være en af de mere anonyme deltagere?
Rikke: Jamen, jeg følte da at vi som dansere også havde hovedroller. Det 
var lækkert, når man stod på scenen, at føle, at publikum reagerede posi
tivt.
Thea: Det er jo en helhed. Ingen kan undværes.
Trine: De andre ved jo godt, at vi sidder klar bag scenen til at hjælpe.
Lærerne: Hvad har I fået ud af at være med?
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Eleverne: Socialt samvær på tværs af klasserne!!!
Det er også godt, at man kan være med uden at være specielt god til noget 
bestemt.
Rikke: Det har betydet noget for min personlige udvikling at deltage. 
Lærerne: Hvad var det bedste ved at være med?
Eleverne: Vi får jo nye kammerater, og vi havde nogle hyggelige øveweek
ender.
Lærerne: Hvad har så været det dårligste?
Thea: Især i begyndelsen af prøveforløbet kneb det med disciplinen. Det 
var, som om der manglede ansvarlighed, og for meget tid blev lallet væk. 
Rikke: Også i den sidste stressede periode kunne vi have svært ved at 
respektere hinandens arbejde.
Alle: Det var ærgerligt, at vi kun skulle opføre stykket to gange!
Lærerne: Hvordan var det at optræde for andre?
Thea: Jeg kan godt li’ det.
Lærerne: - også i "Heil Hitler”-scenen?
Thea: Ja, når blot man opfatter det som et led i stykket er det i orden, men 
derfor kan man jo godt få kuldegysninger af scenen.
Rikke: Når først man står i kostumet og musikken spiller, føler man sig 
mere fri og gør ting man ellers aldrig ville have drømt om.Det er grænseo
verskridende. Vi har kun fået søde bemærkninger om vores dans og kostu
merne. Jeg kunne ikke udføre dansen som “fræk gorilla” uden masken. 
Lærerne: Har I nogle gode råd?
Alle: Meld jer til Teaterkredsen. Man får mere ud af det end man gi’r.

Inger Poulsen, Kirsten Freil, Lene Jeppesen og Lone Hindsgaul
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DER VAR ENGANG EN FORÅRSKONCERT
1. a Lennon/Mc.Cartney: Gol Der var engang for mange år siden.

2.3.Mu

den Slumbers (sammen 
med2.Mu') Destination 
anywhere
Flashdance

Da var forårskoncert og idrætsop
visning to store dage på et gymna
sium. De to begivenheder var eksa
menerne i musik og idræt. Direkto

3.Mu
PDørge: Sohu ning samo 
Mc.Cartney: Golden earth

ratet udpegede en censor, som så 
overværede alle klasser og holds

l.b
girl
Perhaps love

præstationer og kunne give en pas
sende påtale, hvis ikke alt var, som

I.z

Donna, donna 
Præludier af Chopin 
Doors: Light my fire

det skulle være.
Sådan er det på en måde stadig. 

Idrætsopvisningen er væk, men

1.x

Wild World
Hello Dolly 
California dreamin'

forårskoncerten er der. Gymnasie- 
direktoratet i Kbh. sender stadig en 
musikkollega ud for at se, om alt

i-y
Sgt. Pepper
Riding on a mailtrain

nu er, som det skal være. Det er så 
blevet til en god kontakt mellem

Kor

2.sats af Haydns trompet 
koncert
Guitarromance

PAUSE

Vem kan segla

naboskolers musiklærere - vores 
udsendte i år kom dog helt fra Hol
stebro - hvor man udveksler gode 
musiknumre, får ideer og får snak
ket sammen om evt. fremtidige 
fælles arrangementer o.lign.

Forårskoncerten i år var som

Kirja

Oh, Rocka my soul 
Flying free
ScoccolEkelund: Vem

sædvanlig en omfangsrig koncert 
med henved 30 indslag. Som tidli
gere var spredningen i musikstil og

Torben, Lars, Jens og Per: Uden efter tidsperioder meget stor.

2.3.Mu
navn
God bless the child

Det er en sand fornøjelse at 
høre, hvor dygtige såvel solister

3.Mu
Tears in heaven
Sonatine afDiabelli (4-

som klasser og hold er blevet. Og 
det er rart i en tid, hvor mange

2.Mu

hændig)
Liszt: Ständchen 
Gershwin: The man I love 
Me and Bobby McGee 
The dark end of the street

opfatter den musik, de unge kan 
lide, som mere eller mindre organi
seret støj, at se den fantastisk store 
spændvidde, som her demonstre
res. Traditionen tro var der fuldt

Summertime
Internal fires
Put a little love in your 
heart
Goodnight sweetheart it’s 
time

hus. En dejlig aften med en stor tak 
til dem, der hjalp, til alle optræden
de og til publikum.

Søren Schmidt
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Lene Mogensen (LM), (ke/idr) 
Kirsten Svejstrup Sørensen (KS), (bk) 
Signe Adrian Pedersen (SA), (mu)



TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE: - Bagest f.v.: Brian Danielsen, Riti 
Christiansen, Lillian Villadsen, Anne Grethe Andersen, Jytte Krebs. I midten f.v.: Sonji 
Nielsen, Kirsten Jørgensen, Birthe Rasmussen, Peter Stenild, Anne Marie Jensen. For 
rest f.v.: Conny Beirholm, Jenny Andersen, Inger Christensen, Birgit Sanderson, Anih 
Reimer.

ELEVRÅDET
Et elevråd véd de fleste formodentlig, hvad er. Forskellen fra folkeskolen 
er blot, at på VHG har det indflydelse. Hvis det fungerer.

I 93/94 har vi knoklet som gale for at blive gode. Det er naturligvis ikke 
lykkedes helt, hvilket selvfølgelig var meningen, så heller ikke vores 
efterfølgere skulle komme til at kede sig. Men det er nu næsten umuligt, 
for ud over interessante diskussioner med alle mulige forskellige menne
sker og det daglige arbejde med at få skolen til at køre optimalt er det 
også muligt at arrangere alle former for oplysende arrangementer som 
f.eks. debataftener og foredrag. Desuden er det jo en forbløffende genial 
måde at komme med i skolens hårde kerne på, da mange intelligente 2. og 
3. g’ere har deres gang i elevrådet, og da der sammen med arbejdet hører 
en lidt lettere side. Kort sagt: elevrådet er roden til al ånd.

Elevrådet 93194
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“VHG’S VENNER”

Formand: Iris Brink Hansen, Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø.
Kasserer: Johannes Brandt, Kg. Haraidsvej 33, 9600 Aars.

Dorrit Piloz, Engtoften 73, 9600 Aars.
Hans H. Jensen, Brombærvej 11, Hornum, 9600 Aars.

“VHG’s Venner” er stiftet den 26. april 1961, og er således næsten lige så 
gammel som gymnasiet selv.

Ifølge foreningens formålsparagraf er vor opgave gennem medlemmer
nes kontingent, samt bidrag fra private personer, institutioner og virksom
heder i Himmerland, at skabe mulighed for at støtte skolen på områder, 
hvor dens egne midler er utilstrækkelige.

Det gælder gymnasiets kulturelle bestræbelser, men også - og ganske 
særligt - støtte til elever, f.eks. til deltagelse i skolerejser, ekskursioner o.1.

Vedrørende udsmykning har vi flere gange trådt hjælpende til - senest 
da gymnasiet oprettede en kunstfond i forbindelse med gymnasiets 25 års 
jubilæum i 1985. Men det mest synlige udtryk for foreningens indsats på 
dette område er Per Kirkebys udsmykningsarbejde, indviet den 8. maj 
1981.

Vi ser det som vor hovedopgave at støtte VHG, hvor værdifulde pæda
gogiske arrangementer, afholdt af gymnasiet, uden vor hjælp ville blive så 
kostbare, at en gennemførelse ville blive umulig - eller tilfælde, hvor vi 
gennem hjælp til enkelte elever kan sikre disse deltagelse i forskellige 
aktiviteter på nogenlunde lige fod med kammeraterne.

“VHG’s Venner” giver økonomisk støtte til de hytteture, som gymnasiet 
arrangerer for de nye 1 .g’ere straks efter skoleårets start.

Vi yder tilskud til VHG’s udvekslingsarrangementer med venskabsgym
nasierne i Köln, Sarcelles, Krakow og Athen. Herved håber vi at medvirke 
til, at arrangementerne bliver økonomisk overkommelige.

Endelig giver vi bidrag til rektors eventualitetskasse, der anvendes i 
tilfælde, hvor enkelte elever har særligt behov for hjælp.

Et stort medlemstal er en nødvendig forudsætning for at kunne leve op 
til formålsparagraffen. Det er derfor vort håb, at nye forældre vil melde 
sig under fanerne.
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