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VELKOMMEN
- Velkommen som elev på
0

Arhus Statsgymnasium

Desuden vil du gennem arbejdet på skolen opøve
en række personlige kompetencer som f.eks.
sarnarbejdsevne, kreativitet, selvstændighed,
analystisk evne og ansvarlighed.

Felix Klastrup, lx. Elevrådet

\lelkomst 5

cafeer, el kanonfedt Melodi Grand Prix, el par
skolefester, den årlige revy og en hel del andre
underholdende arrangementer. Og hvis man
bare ikke kan omgås nok med sine skolekam
merater, bliver der årligt arrangeret både fælles
ski- og sommerferie, som alle fra gymnasiet
kan melde sig til.

På ÅSG har du også rigelige muligheder for at
engagere dig i skolens struktur og drift Elev
r det og diverse udvalg står for al formidle og
realisere elevernes ønsker, og lærerne og rektor
er utrolig lydhøre over for forslag eller klager
fra eleverne. Og så har vi også de - til tider -
ganske underholdende "tirsdagsmøder", som
er ugentlige informationsmøder, hvor alle har
muligheden for at ytre deres mening, videregi
ve information eller fremføre underholdningaf
den ene eller anden an.

Men alt i alt vil jeg påstå, at du, den kommen
de l .g'er, virkelig ser nogle spændende og ud
fordrende år i øjnene. og at du har meget at
glæde dig til her på gymnasiet.

Velkommen til ÅSG - Din skole!

Udover disse tilbud sker del også med mellem
rum, at større arrangementer bliver afholdt på
ÅSG. F.eks. har vi indtil videre i delle år haft
muligheden for al deltage i både en hyggelig
bingoeftermiddag, adskillige sjove fredags-

Velkommen til ÅSG
- et lærested og værested

For selvom det måske lyder som en kliche, m
ÅSG er "et lærested og el værested", så kunne
det ikke være mere rammende. ÅSG er nemlig
meget mere end bare en skole. Del er et sted,
hvor der emmer af Liv, også efter skoletid. I
hverdagen er der mulighed for at spille musik,
se film i filmklubben eller spille med på el af
ÅSGs volley-, fodbold- eller basketballhold.
Og hvis du har lyst til at starte en poesiklub, en
ugentlig playstationtumering eller andet, er der
rig mulighed for delle.

Selvom del kun er et år siden, jeg startede her
på ÅSG, virker del allerede som for lang tid si
den. Og dette endda på trods af at tiden virke
lig er fløjet afsted. Så meget er skel i løbet af
det forgangne år, at del kan være svært at hol
de styr på. En masse ny viden, en masse nye
venner og en frygtelig masse nye oplevelser
begynder nemlig at vælte ind over en allerede
første dag, man sætter foden på skolens areal.

Når du kommer til skolen den første dag efter
sommerferien, vil dit første indtryk være en grå,
stram og retlinet bygning og en masse fremmede
mennesker. Snart vil du imidlertid opleve, at "de
fremmede" bliver til en del af et skolefælleskab,
og du vil opdage. at der bag skolens grå mure ud
folder sig et liv i mange farver.

Keld Larsen, rektor

al engagere sig i fagene - være med i undervis
ningen og del skriftlige arbejde - og del gælder
om al tage del i det øvrige skoleliv.

Velkomst4

Du vil komme til at fordybe dig i fagene på man
ge forskell ige måder: gennem klasseundervis
ning. øvelser. gruppearbejder og arbejde i labora
torier. i IT-centerel. i biblioteket. på ekskursioner
og p studietur. I de enkelte fag vil du opnå en
hej kompetence. der giver dig et solidt fundament
for de videregående uddannelser. Men tilsam
men vil fagene også give dig en mere bred forstå
else af dig selv og den verden, du lever i. Du vil
med andre ord tilegne dig det, man med et lidt
gammelagtigt ord kalder "almen dannelse".

Vi byder dig velkommen Lil en skole, der først og
fremmest skal være et godt sted at lære. Gennem
de kommende år vil du dels bygge videre p,, din
viden og kunnen fra grundskolen, dels stifte be
kendtskab med en række nye fag og arbejdsme
roder.

Men du må ikke opfatte gymnasiet som et super
marked af tilbud, hvor man blot vælger de færdi
ge varer på hylderne. Her skal du selv producere!
For at få et godt resultat af din gymnasietid er det
nødvendigt, al du yder en indsats. Del gælder om

Skolen er ikke alene et godt sted at lære, men og
så et godt sted at være. Livet på skolen omfatter
andel end undervisningen i fagene. Det handler
også om kammeratskab, fælles oplevelser, fester
og engagement i forskellige aktiviteter uden for
skoletid: musik, billedkunst, idræt, filmklub, re
vy, og hvad der ellers tages initiativ Lil i løbet af
skoleåret.



SKOLEN OPLEVET
Starten på en begyndelse
til noget...

Introforløbet
- en beskrivelse af den første svære tid

Efter at have gået her i et
halvt år kan vi konkludere, at
Århus Statsgymnasium er et
spændende og hyggeligt
sted at være, hvis man selv
er villig til at gøre en indsats.
Del kan være hårdt til tider,
og man kan føle, at lektie
byrden er stor i forhold til,
hvad man har været vant ti.I,
men man lærer at prioritere,
så der også er tid til liitid.

Eva John Hansen,
Liv Hansen og

Sarg1111 Oshana, le
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Desværre var introturen en smule skuffende,
fordi det kun var en endagsudflugt. Set i et
større perspektiv gjorde det dog ikke så meget,
da der har være! mange andre muligheder for
at lære hinanden at kende og få et socialt for
hold til hinanden i klassen. Allerede samme af
ten var der fællesspisning for alle I .g-klasser,
og bagefter var der lagt op til. at man kunne
holde en klassefest sammen. Dette gjorde vi
med en succes så stor, at mange er blevet holdt
siden, og vi mødte veloplagte i skolen næste
mandag morgen.

inden for f.eks. tysk eller naturfag. Lærerne
startede bravt ud på et niveau. hvor alle kunne
være med. Om fredagen skulle vi p5 introtur Lil
Silkeborg Kunstmuseum. med medbragte
madpakker og en tur med den over I 00 årgam
le båd, Hjejlen. Til folk, der endnu ikke har
været i Silkeborg, kan vi sige, at den bestemt er
et besøg værd. Grunden til dette oplagte ud
flugtsmål var jo egentlig den. atAsger Jorn har
lavet en del af skolens kunst. nemlig gobelinen
i festsalen og relieffet i forhallen.

Efter at have overlevet den skræmmende foto
grafering med 27 mennesker, vi ikke kendte,
blev vi ledet ind i et klasselokale af vores tuto
rer, hvorefter vi fik besked på at baske hinan
den i hovedet med en avis (navneleg). Så stod
den på folkedans. Alletiders komme-hinanden
ved-leg. Derefter blev vi præsenteret for nogle
af vores lærere, og hermed var et af spørgsmå
lene ved al løse sig. Lærerne virkede rare. In
gen behøvede at brillere med deres kundskaber

Og med selv samme spørgsmål i hovedet mød
te vi op den første skoledag. En skæbnesvan
ger tirsdag klokken 9.15.

Før man starter som elev i I .g. er der mange
spørgsmål. der fylcler ens endnu ikke kloge ho
ved.

- Er jeg fagligt dygtig nok?
- Vil jeg have tid til/f& et liv uden for skolen?
- Er lærerne anderledes, og hvordan foregår
deres undervisning?
- Hvordan bliver klassen fagligt og socialt?

Zzimplenthen zmukt mand..

A111n11da Øsrergaanl Egebo, Ib

Måske Tunø-brochuren lagde det ud som en hyg
gelig joke om Tunes læne befolkning. Det viste
sig dog, at præsten var Iyrrnester selv, så det red
te trådene ud. Udover præsten/fyrmesteren var
der ikke mange andre end os, og vi holdt os hel
ler ikke tilbage for slagsange og en gang rund
bold (hvor pigerne vandt, og det har vel at mærke
intet at gøre med, at vi er sproglige).

Solen bagte, og den danske sommer gjorde sin
entre med hyggelig frokost i det grenne og en en
kelt tur i vandet. Stemningen var i top. da vi slut
tede afpå stranden med Søren på guitar og øl (el
ler også husker jeg forkert), men berusede var vi
vist på den ene eller anden nok så glade facon.
Den røde sangbog blev flittigt brugt, og kamera
erne stillede op til gruppebilleder af det første
minde om Ib - årgang 200 I - 2004.

Den danske sommer med den salte vind og sva
jende marker.. ... åh. al sttl der med sin islandske
sweater og en kold øl og indfinde den friske dufl
af hav og en god pibetobak. mens man mærker
Tunøfærgen skyde frem under sig mod den for
jæuede ø Tunø, et land fuldt af hemmeligheder
og en vandrest i hele vejen rundt om den...

Mange har ladet sig begejstre afTunø. men da vi
i Ib tog afsted med rygsække og smøger pfi lom
men, tror jeg ikke, vi havde regnet med noget
som helst. Programmet stod på l O km vadetur
rundt 0111 øen. Naturlist nok med al den luft og
græs var vores biologilærer med, der så sandelig
også havde lavet et program for os. Under van
dringen skulle vi samle 5 slags muslinger, se 5
slag; dyr, 5 slags blomster, og bagefter skulle vi
navngive dem. Vi skulle også opspore nogle ind
fødte angående lokale anliggender, såsom hvor
vidt præsten gik i seng med fyrmesterens kone,
og hvor vores lærere så havde opsporet disse l)'g

ter vides ikke.
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YRK ET - mit fædreland?

F(·}/ge11de artikel er enfortsættelse afdet tema, vi begyndte sidste år medafsæt i vore
tosprogede elever. Artiklen lier blev oprindeligt lave/ som en almindelig dansk stil.
hvor opgaven vor etførs1eforsøg p,i ,11 skrive et essay i en 2.g.

9Skolen oplevet

Det havde vist sig. at jeg ganske simpelt var an
derledes end mine
fætre og kusiner, og
hvem vi så ellers hav-
de mødt dernede. Det
var først og fremmest
humoren. Allerede
tidligt på ferien havde
der været en misfor
ståelse mellem min
ældste fætter og mig.
Han ville gøre lidt
grin med det tyrkiske
folketing, hvor der pt1
det tidspunkt var en
del skænderier. hvilke
nogle gange var ved at

ende med slagsmål.
Han sagde til mig, at

de i fjernsynet viste
bokse-, karate- og

thaiboksekampe på en fed kanal, der hed ·'TV
Folkeringet". Ikke fordi jeg ikke vidste nok om
det tyrkiske folketing. men jeg fattede bare ikke,
hvorfor det skulle være sjovt, og derfor gik jeg
bare ud fra. at jeg sikkert havde hørt lidt forken
og spurgte pænt og seriøst, om der måske ikke
blev vist nogle kampe med Mike Tyson, Prince
Naseern eller Roy Jones Jr. Det var selvfølgelig ~

de været dansk eller dansker. Men derimod hav
de jeg altid været hundrede procent sikker på. al
jeg var tyrkisk, fordi jegjo havde de tyrkiske for
ældre, tyrkisk pas, tyrkisk blod og gener. og jeg
var også opdraget på den tyrkiske måde. Dermed
havde jeg jo simpelthen ah, hvad der skulle til,
men på denne rejse fandt jeg ud af, at det hele ik
ke var så simpelt. som det havde virket indtil da.

Men denne rejse til
Tyrkiet havde ikke ba
re været en evertledig
og tilfældig sjov ople
velse, hvor alle hare
havde haft det godt,
og hvor 111a11 bare havde griner en del. Nej, denne
rejse havde ogsf1 sat nogle tanker i gang i mig. Ik
ke nogle ligegyldige tanker, men den fik mig til ut
tænke på mig selv, min identitet, for hvem varjeg
egentlig, eller renere sagt hvad var jeg? Dette
havde jeg aldrig ucnkt p;\ før i mit liv, forjeg hav
dl! det i hvert fuld som en selvfølge sådan, at jeg
ikke var og aldrig pr, nogen som helst måde hav-

Jeg lukkede øjnene og begyndte at tænke på mi
ne oplevelser i Tyrkiet. Del havde været rart med
fire uger i Tyrkiet,
hvor vi næsten kun
havde besøgt famili
en . Jeg havde haft
nogle af de sjoveste
oplevelser nogensinde
i mit liv. Vi havde
blandt andet set film,
spist mad i Tyrkiets
bedste restauranter, og
vi havde også hygget
os derhjemme) mine
fætre, kusiner og jeg.

Stilheden herskede i lufthavnen. Folk, der til al
starte med havde snakket hØjl og leet, var også
stille. Vi skulle egentlig have været i nyet for
nogle timer siden, men nyet var forsinket, og det
havde udmattet selv de mest hyperaktive, så vi
var alle ved at falde i søvn, da det også var sent på
aftenen.



lidt pinligt at ~ui i sådan en situation. d:1 han for
tulre , a t han egentlig hare prøvede p5 :li lave en
joke. L:111gsom1 anede jeg: Jeg vor ikke tyrkisk.
som man var det i Tyrkiet.

P:1 det tidspunkt spekulerede jeg ikke forfærdelig
meget over det. men symptomerne blev ved med
at vise sig stærkere og stærkere. For eksempel
lagde jeg også mærke til. at den måde. de unge
snakkede til hinanden p:\. var meget mere under
ledes end den måde, jeg ville snakke med mine
tyrkiske venner i D::111111ark pJ. Den måde. de la
vede sjov p5. den måde. de gik med hinanden arm
i arm. deres tojsril og ellers bare mere eller min
dre hele deres livsstil var bestemt ikke. hvad jeg
var vant til. Jeg folie mig slet ikke udenfor, for de
var allesammen meget varme personligheder og
var meget gæstfri. men det at hænge ud sammen
med dem havde ikke givet mig den følelse, jeg
havde forventet. hvilken gik ud på. at jeg virkelig
skulle føle mig hjemme og godt tilpas.
Men del. der suverænt adskille mig fra dem, var,
at de var meget mere ekstreme i deres holdninger.
Min fundamentalistiske onkel hadede regeringen
og mange tyrkers helt, Atatiirk. fordi der ikke var
et præstestyre i Tyrkiet. Hver gang han så nogen
fra folketinget i fjernsynet. gik han fuldstændig
amok. Sin rneaet venstreorienterede søn havde
han også problemer med. Det var nu kun den fa
milie, der virkelig var så langt ude, men alligevel
kunne man godt mærke, at folk egentlig ikke var
vant til at diskutere stille og roligt. I stedet skænd
tes man, hvis man havde forskellige meninger.

Det var sikkert deres ringe levevilkår, det, at man
aldrig kunne se frem til en lysere fremtid, der
stressede dem så meget. at nogen af dem næsten
24 timer i døgnet var klar til et mindre slagsmål,
selv om de overordnet var meget rare. Selvfølge
lig var flertallet normale, og man var faktisk ge
nerelt meget mere udadvendt over for nye men
nesker. end man er i Danmark.

Vi havde nu sat os i flyet og nf-jj lige over Dan
mark. Jeg kiggede ned fm nyet og så grønne og

gule marker over det hele. Enkelte steder var der
sm:1 grupper af uæcr og et par gårde. Nej, det var
ikke til at tage fejl af. Vi nøj over mit hjemland
Danmark. Jeg var nu sikker på. at Danmark var
mit hjemland. selvom Tyrkiet stadig var mit
fædre fund. Da kom jeg i tanke om den sidste lin
je ar en sang. hvor der bliver sunget "Danmark -
mit Iærlrctand". De to første ord passede fint til
mig. da jeg havde noget med Danmark at gøre,
Danmark var også mit, men ikke mit fædreland.
Det var Tyrkiet, men Tyrkiet var til gengæld ikke
mit, for jeg følte ikke længere, at jeg var hjemme
der. Mit hjem lå i Danmark, men var egentl.ig hel
ler ikke Danmark. Mit hjem var Gjellerup, hvor
jeg sammen med mine tyrkiske venner havde
skabt en ny tyrkisk humor samt et nyt tyrkisk
sprog. I Gjellerup følte jeg mig hjemme blandt
mine udenlandske og danske venner.

Men det var selvfølgelig lidt sværere at finde ud
af. om jeg var dansk eller tyrkisk. Jeg fik dog
konkluderet, at jeg 100 procent var tyrker, da jeg
jo først og fremmest havde det i blodet, men jeg
var ikke så meget tyrkisk. Jeg var heller ik.ke
særlig dansk, fordi der var mange ting, som en
dansk person ville gøre, som jegaldrig ville gøre,
blandt andet spise svinekød, og jeg holdt heller
aldrig jul. Alligevel følte jeg dog, at jeg også I 00
procent var dansker, fordi jeg handlede efter den
danske grundlov. og fordi jeg var en del af det
danske samfund. Jeg havde fundet ud af, at jeg
hverken var dansk eller tyrkisk, men jeg var no
get helt andet. Jeg var udenlandsk, simpelthen.
En udlænding fra Gjellerup, fra en ghetto, hvor
man havde bygget et nyt sprog og en ny humor
op. som alle i egnen kunne forstå. Alle tyrkere,
arabere, danskere, somaliere, vietnamesere, ira
nere, simpelthen alle.

Jeg kunne godt se, at det var meget indviklet og
måske også lidt uforståeligt, men det gjorde ikke
noget, for det var jo det, der også udgjorde min
identitet: uforståeligt og indviklet, men nu tydeli
gere for mig end nogensinde før.

Mahmut Aydin, 2y

Det hele startede en mørk og våd tirsdag mor
gen ... - eller i virkeligheden startede det vel med
en gruppe fremtidsorienterede lærere, som havde
været på kursus i pædagogik og forandring. På en
eller anden måde havde en ide i hvert tilfælde
bredt sig på lærerværelset: ASG skulle bryde al
le rammerog stf1 i spidsen forden fremtidige sko
leudvikling, og delle kunne udelukkende ske
gennem en total forandring ar vores dejlige, tryg
ge hverdag - ja, der var rigtigt blevet sat gang i
kreativiteten i kaffeklubben.

Men tilbage til fællesmødet den kolde og mørke
tirsdag morgen (eller var den våd? - pyt, stem
ningen er tydelig nok). Rektor var på talerstolen,
og han havde sælgerblikket i øjnene - nu skulle
ideen præsenteres - og sælges. Det hele virkede
forberedt til mindste detalje, man skulle næsten
tro, at han havde lært en tale udenad, i hvert
tilfælde kom vi til 01 høre de samme argumenter
en del gange gennem de næste par måneder.

Der skulle startes et helskoleforsøg-en struktur

Skolen opleve/ 1}

· Da der gik kage i skemaet - eller
lidt om den nye skemastruktur

• - tilbageblikfra 3. g



tl'ndring. som skulle være "noglcn til pædogogisk
fornyelse". og som skulk give eleverne helt nye
kompetencer, s:i som samurbcjds- og omstillings
evne, kreativitet. selvstændighed og vigtigst af
all: hclskolcforsogct ville give mulighed for for
dybelse. Ja. ordet "fordybelse" kom nærmest fra
den ene dag til den anden p~ top-li inden for ka
tegorien "smarte udtryk til enhver lejlighed".

Projektets klimaks. nemlig indførelsen afdet nye
skema. blev da heller ikke vagt formuleret. Vi
skulle have et fleksibelt skema - gad vide. hvor
længe der var tænkt over der ordvalg?

Afen eller anden grund var det bare, som om det
ikke rigtigt lykkedes at sælge ideen. Måske var
det alle bisætningerne (mellem læssevis af for
sikrineer om en ny og forbedret hverdag) - bi
sætninacrne, som handlede om, at vi ikte kom til
al kende vores skema mere end nogle uger frem.
og om at vi aldrig kunne regne med al have fri før
halv fire - for skolen var jo vores primære ar
bejdsplads.

Men torsøcet blev altså gennemfort. Den kolde,
alt for tidl~ge tirsdag morgen blev starten på en
heil ny skoleform. Det kendte 14-dagesskema
blev skiftet ud med 38 nye, og skolen blev vores
primære arbejdsplads. Vi kunne så gå rundt og
mugge lidt over det, men til ah held for ÅSG
stemnineen, startede selve forsøget lige efter en
sommerferie, så brokkerierne fra den famøse tirs
dag morgen var glemt blandt sommerminder og
feriekærester.

Det første halvårstid var præget ar fuldstændigt
kaos. men så var det, som om tingene begyndte at
falde på plads. og at formålet med det hele be
gyndte at vise sig. Ringetiderne blev ændret, så
man fik tidligere fri, lektionerne begyndte at bli
ve fordelt bedre. man kunne efterhånden regne
med det skema, der lå pf1 nettet, ogfordybe/seus
konsekvens kom til udtryk - kage!

12 Skolen opleve/

Den egentlige effekt af muligheden for temadage
og tværfagligt arbejde er nemlig i virkeligheden
ret hyggelig. Jeg har endnu ikke oplevet den fryg
tede tcmadag med fire lektioners tysk grammatik.
men tværtimod en del projektdage. som har vist
sig at blive dage, hvor man har fåel lov til at ar
bejde mere frit og selvstændigt med nye pro
blemstillinger. Som regel har del faktisk også gi
vet et bedre resultat - i hvert tilfælde har det
været en del mere inspirerende. Samtidig har ka
gerne og massevis ar gruppearbejde gjort pro
jektdagene til den mest sociale form for under
visning, jeg har oplevet,

På samme måde harde forhadte mellemtimer vist
sig i virkeligheden ikke al være så slemme -
Kvicklybagcren er om ingen andre lykkelig for
dem. Man kunne jo lave lektier... rneeen oftest er
mine mellemtimer vist gået med, ijaa lad os bare
kalde det "den del af den almene dannelse, som
undervisningen beskæftiger sigmindst med, men
som man vel snakker mest om efter gymnasiet".

Men med det ændrede skema er også vores rolle
blevet markant ændret. Eleverne er ikke længere
den passive gruppe, som kommer, får stoppet no
get ind i hovedet og så går hjem igen.
Succesen af alle forsøgene med alternativ under
visning og dermed hele udvikJingen afhænger
naturligvis i høj grad af elevernes indstilling og
deres respons til lærerne. Herigennem får elever
ne en meget central rolle i hele processen, og jeg
har oplevet muligheden for den ofte ret store ind
flydelse på undervisningen meget motiverende.
Det har ikke været en udvikling, som bare er
fløjet hen over hovedet på os, men vi er i meget
hr>j grad blevet taget med på råd - mange ting er
blevet et samarbejde mellem lærer og elev.

Det kan godt være, at jeg er blevet manipuleret
med. men jeg føler faktisk, at den kolde tirsdag
og alle dens følger har gjort mig lidt bedre rustet
til at komme ud i den "store farlige verden" bag
efter.

Maria Andersen, 3,v

I efteråret 200 I dukkede 40 violblå computere op
på Århus Statsgymnasium. Maskinerne var en ga
ve fra firmaet SUN (Stanford University Neiwork)
og indgik i et forsøg med al anvende "tynde kJien
ter" i gymnasiet. Hvad er så "tynde klienter"? - Del
venderjeg tilbage til. Først lidt om baggrunden.

Behovet for IT i gymnasiet er vokset enormt i de
seneste år. Computerne bruges som et selvfølge
ligt værktøj af elever og lærere til forberedelse,
opgaver og produktion af undervisningsmateria
le - og i stigende grad bruges maskinerne direkte
i selve undervisningen. Del stiller enorme krav til
vedligeholdelse og udbygning ar maskinparken,
programmerne og netværket p~ skolen med tun
ge økonomiske udgifter til følge. Denne udvik
ling gælder naturligvis alle gymnasier, og form
undg:l, at skolerne hver for sig skal opbygge sto
re, professionelle IT-afdelinger med mange tek
nikere ansat, har man i Århus Amt været fremsy
net og bl.a. indledt et forsøg med anvendelse ar
"tynde klienter". Århus Statsgymnasium deltager
sammen med Grenå Gymnasium og Langkær
Gymnasium i forsøget, men hvor de to andre sko
ler anvender ombyggede pc·er, har ÅSG været

heldig med tildelingen af splinternye SUN-ma
skiner, der er født som ægte "tynde klienter", For
søget koordineres og styres af firmaet Worknet.

Og hvad er så ideen bag? Jo - først og fremmest
handler det om, at gymnasierne selv ikke skal be
kymre sig om al holde et stort antal maskiner
kørende med all, hvad det indebærer af overvåg
ning, installation. sikkerhedsrutiner, vedl.igehol
delse etc. I stedet abonnerer man så at sige på den
IT-funktionalitet, man ønsker sig. Maskinerne,
man bruger, kaldes i edb-jargon "tynde klienter"
- de kan ikke noget i sig selv, men hægtes på et
netværk, der så forsyner dem med alt, hvad en
computer normalt kan. Der er altså ikke pro
grammer installeret på maskinerne. Der er ikke
særlige opsætninger, der kan drille eller pilles
ved. Der er ikke engang diskenedrev eller CD
ROM-drev. Maskinerne får hele deres funktiona
litet leveret via en meget hurtig Internet-forbin
delse fra forskellige datacentre, som skolen ikke
i øvrigt har noget at gøre med. Der betyder rent
praktisk for skolen, al maskinerne i sig selv er
meget stabile og kræver meget lidt teknisk assi
stance. Og det betyder også, at maskinerne ikke
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er ,ltlnt~ti,c for indbrudstyve (hvilket de for
håberulig vcdl).
Parallellen til elværker er oplagt. Hver husstand
kunne i princippet bygge sit eget cl-værk, men
det ville selvsagt være kompliceret og meget dyrt
Hl holde i gang. I stedet samler man el-produktio-
11c11 hos et centralt el-værk og køber strømmen
herfra. Man sætter bare et stik i kontakten og får
leveret varen - nllsfl strommcn. Pf1 samme nitide
med de tynde klienter. Man kobler dem til net
værksstikket og får s:i via Internet leveret de pro
grammer. man har brug for og betaler for.

I forsogsperioden får vi i hovedtræk leveret føl
gende:
• Browsercn Explorer med Internetforbindelse,
som alt andel leveres igennem.

• Srandardværktojci Microsoft Office - dvs.
Word som tekstbehandling. Excell som regne
ark. Powerpoint som præsentationsprogram og
Frontpage til produktion afwebsider.

• Adgangen til ÅSG-KOM - det interne kommu
nikationssystem. som vi ligeledes har startet i

efteråret 200 I.
• En række fagprogrammer på systemet. Der er så

ledes elektroniske ordbøger (engelsk, tysk,
fransk. spansk - begge veje). det meget avancere
de og dyre matematikprogram MathCad, spørge
og stausukprogrammer, faglige webportaler fra
forlaget Sysume og en lang række andre tjenester.
•Egetpassword og egen diskplads til filer til alle
skolens elever og lærere.

Man har således adgang til sine filer fra alle sko
lens maskiner - men det interessante er derud
over, at man også har adgang til dem hjemmefra.
Og endnu mere interessant: elever og lærere har
via systemet også hjemmefra adgang til alle de
nævnte programmer, selvom de ikke ligger på de
res egne maskiner.

Det er naturligvis med henblik på fremtiden et
vigtigt perspektiv for en skole på denne måde at
kunne tilbyde elever og lærere de nødvendige JT
faciliteter helt ud i hjemmet.
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Forsøget har - som alle andre Jf!i-forsøg - taget
lang tid at køre i stilling. Man havde oprindelig
regnet med, at man kunne teste det ~å et Ar, men
det har faktiske været under udvikling lige til fo
råret 2002. Derfor håberjeg på, at man nuvil for
længe testperioden med endnu et år .
Uanset udfaldet så vil vi på År.hus Statsgymnasi
um under alle omstændigheder udnytte vores
SUN-maskiner og holde dem i gang også efter.
forsøgets udløb.

Netop fordi systemet hele tiden han været under
udbygning og jævnligt har skiften brugerflade,
har vi ikke kunnet give nøgen systematisk intro;.
duktion til det endnu, men den har narunligvis
været udarbejdet indtil flere ~nugenwejleaningen,
hvilket har betyder, at mange eleven uden videre
anvender maskinerne på skolen. l])ev har da også
været tanken, at SUN-maskin.erne førsb 0gfrem
mest skulle være elevernes arbejdspladser, IN!en
det har været svært at placere rnaslsineme ll\en
sigtsmæssigr på skolen pga. pladsmangel. lllelsl
ville vi have et eller flere større rum til SWN-ma
skinerne, men da skolen er fyldt til llristepunktet,
hardet ikke været muligt at liigøre ekstra rum.~
har derfor måttet sprede maskineme, således a
de står i mindre klumper i nøgle enkelte fagloka
ler/edb-rum og enkeltvis (presset ind på et mini
malt bord mellem tavle og vindue/ i udvalgte nor
malklasser. Endelig er der anbragt en gruppema
skiner i festsalen. Desværre må de ofte vigejplads
sen, når der stilles om til koncerter; revy - eller til
skolefesten. For hvem gider danse lanciers med
en tynd klient?

Men der er håb forude. Århus Arni han planenom
en ekstra tilbygning i 2004 fon an kaffe rum til
elevarbejdspladser/nye arbejdsformer - og indtil
da er vi i gang med at modernisere nøgle af de
store, lyse kælderrum på sydgangen. lller vil en
stor del at vores nye, men desværre lidt hjemløse
SUN-maskiner endelig kunne komme til at bo
standsmæssigt - og forhåbentlig blive til glæde
for eleverne.

Ke1d'/J,arsen

I efteråret 2001 fik ÅSG stillet fyrre SunRay-ma
skiner til rådighed af firmaet Sun. SunRay-ma
skinerne kaldes også "tynde klienter", fordi de ik
ke er udstyret med egen harddesk, men fungerer
vha. en fælles server på interneilet.

Derer opstillet otte maskiner i de lokaler, som be
nyttes til undervisningen i geografi. Det betyder.
at oply ninger fra bl.a. interneilet er umiddelbart
tilgængelige i geografilektionerne. Det har gjort
det muligt at inddrage kort, figurer, tati tisk ma
teriale, artikJer m.m.. når det er relevant for de
emner, som vi beskæftiger os med. Det har desu
den givet meget gode muligheder for at opfylde
fagets krav om aktualitet.

Eleverne kan desuden benytte "de tynde klienter"
i geografilokalerne til at inddrage og viderebear
bejde stof til de skriftlige geografiopgaver. som de
skal udarbejde i forbinde! e med undervisningen.

Under en gennemgang af Jordens opbygning og
udvikling har vi inddraget tekster om historiske
og aktuelle jordskælv og vulkanudbrud. Satellit
ter overvåger til tadighed disse naturfænomener,
og der produceres kort over de allerseneste
jordskælv og vulkanudbrud p5jordkloden.

Vi har også benyttet maskinerne til at undersøge
Jordens befolkningsudvikling, hvor man kan fin
de aktuelle kurver over f.eks. befolkningens
vækst, vækstrater og alderssammensætning både
på hele Jorden og i forskellige lande.

Vi har desuden udarbejdet større skriftlige opga
ver om Jordens klimaændringer, Iwar satellitop
tageiser, kort, diagrammer. statistisk materiale,
artikler 111.111. 0 111 drivhuseffekt, solpletaktivitet.
ozonlag. El Nino og andre klimafænomener er
inddraget.
Det er ligeledes oplagt at benytte maskinerne til
at finde aktuelle tekster og kort til brug for studie
rejserne.

Anne-Lise Lykke-Andersen
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Gennem mange år har vi på ÅSG haft større og
mindre forsøg, men når vi i dag ser på, hvad
der er skel i de sidste to skoleår. har vi vendt
en supertanker og erstattet et fast 14-dages
skema med variation og el væld af samarbej
der, der har været ønskede og ikke påtvungne
afen struktur.
Med den interne og eksterne evaluering fra
foråret 200I, der nu er formuleret i en omfat
tende rapport, har vi fået bekræftet, at ikke kun
lærerne, men ikke mindst eleverne er glade for
mulighederne i omtalte projekter - forskellige
i omfang, art og fag. Vi har stadig behøv for at
få bedre undervisningslokaler og flere compu
tere for at kunne imødekomme behov og krav
til de nye undervisningsformer og dermed
bredden af projekter i undervisningen, men
med en elevtilfredshed på 82 på en skala til
I 00, som del fremgår af elevundersøgelsen fra
foråret 2001, er vi på rette vej, og den lille
grønne kvist har vokset sig større og sat flere
skud.

Gruppe- og projektarbejdsteknikker,
Studierejsen som en del af el tværfagligt for
løb.

3.g:
Faglig fordybelse og formidling.
Tværfaglige forløb i fællesfagene og inden for
valgblokkene.

2.g:
Elevansvarlighed og elevinddragelse i valg af
undervisningsformer og tilrettelæggelse afifør
løb.

1.g:
Overgang fra grundskole til gymnasium, lier
under særligt indskolingsforløb.

Vi er opmærksomme på
problemorienterende pro
der skal læres, ligesom
skellige undervisningsf
for at man kan beherske
de lærere og elever.

1 delte skoleår forsøger vi fra lærer.side al ind
samle beskrivelser af gennemførte under.vis
ningsprojekter og evaluer,ingsmåder., så 1,<j !iru;
en fælles inspirations- og ecfianingsoase al
trække på, ligesom vi i anvendelsen af de for
søgsmidler, vi har fåeu fra Undervisningsmini
sterier ogAmtet, sikrer, at prøje~tenfra følgen
de fokusområder fra de tre årgange tilgodeses:

fastlagt som mål, at
klasse mindst skal ha
hvert skoleår. Dette in
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I vort helskoleforsøg, hvis betegnelse dækker,
al vi under den fælles hal "samspil mellem
fag" har etableret et forsøg med udviklingsar
bejder, der gælder alle skolens lærere og elever
og ikke kun udvalgte hold eller klasser. har vi

Vi har valgt al kalde all delle projekter, vel vi
dende, at noget er ren faglig fordybelse, noget
er parallel læsning, andel deciderede projekt
orienterede forløb - faglige og tværfaglige -
hvor klasserne selv problemformulerer, arbej
der i selvstyrende grupper og fremlægger efter
bestemte mål og krav.

Projekterne placeres efter lærernes ønsker hen
over året og ikke i på forhånd fastlagte flex
uger, og der har ligeledes været stor interesse
for tværfaglige forløb. hvor flere lærere er til
stede sarru idig r.

I dette skoleår har vi haft over 80 sådanne
særlige pædagogiske ønsker, der er lagt i det
varierende skema.

Det giver mulighed for at kunne gå i dybden
med et særligt fagligt emne. f.eks at se og ef
terbehandle en film i sprogfagene samme dag
eller afvikle fremlæggelser umiddelbart efter
gruppearbejder.

Projekter og samarbejde
- variation i etfleksibelt skema "1.--'~ ,.JII

Skoleåret 2001-2002 har vist bredden af de
mange initiativer. der har været p:\ skolen i re
gi af skemastrukturforsøger og helskole for
sogct, Siden indførelsen afvores llcksible ske
ma fra skoleåret 2000-2001 er det blevet mu
ligt at tilgodese onsker om halve og hele pro
jektdage. om samarbejder på tværs af hold,
klasser og årgange samtidig med, at en lærer
inden for en klasse kan ønske større eller min
dre timekoncentrationer



Højniveaublokdag i biologi Kroppens indre

Janne Yde og
Annemarie Kastberg

Den morgen blev alle dirigere! om til parke
ringskælderen. som i dagens an.ledning var
omdannet til en kæmpestor mund. Rejsen gen
nem kroppen begyndte med vandringen pfi
tungens røde løber og fortsalt e gennem hals,
hjerne, lunger, leverog andre afkroppens indre
lokaliteler i et veritabelt sansebombardement.
Udgangen på rejsen var selvfølgelig...enden1

Man lager 100 elever fra 5 forskellige mellem
niveaufag, I projektdag, 117 forskellige mate
rialer, IO rum i en kælder - og resten af skolen
som mere eller mindre frivillige del1ngere den
følgende skoledags morgen. Sådan var op
skriflen på el tværfagligt projektarbejde med
fagene billedkunst, design, drama, musik og
film- og TY. Temaet var kroppens indre, og
formålet var bl.a. at lave en kreativ surprise
fæl lesti me torsdag den 20. september.

nu eften al have
snakket med an
dre i samme situ
atiøn, ardet vanen
hel i naturlig teal<
tion. l.ilan har
holm føredrag om
den at have 'flien en
nyt hjette masser
af gange, men al
Ligevel var, der ty
deligt, at han sta
digvæk blev dyb!
berørt, hven gang
han fortalte sin
historie. Som han
sagde: 'Man eu ik
ke en rigtigmand,
hvis ileke man tøn
vise sine følelseE

oplever en ældre herre i midten af 50'eme, om
;°1bc111 stttr og græder foran en flok gymnasieele
vcr. men da han fortalte om, hvordan han havde
overværet en bilulykke og håbet, af personen dø
de. s,1 l1'111 kunne leve, kunne han ikke holde tåren
nc tilbage. Del er noget, han lige siden har haft

dårlig samviuig-
.o., hed over. ~an ved

lilet var heln sik
ken el foredrag,
som vi sjældent
glemmer, og jeg

1ror, vi alle sammen har filet en langt større ind
sigt i, hvad der egentlig foregår både føn, undenog
efler, at et menneske får el nyt hjene, ellen for den
sags skyld en hvilken som helst ongan1ransplan-
1a1ion. Ikke blo1 de tekniske prolilemstiJlinger,
men også de menneskelige problemer, som liåde
personale og patient går igennem.

Anna Sofie KjærgaardHa118e11, 2y

I

)
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Det var utrolig
spændende at
hore hende for-
tal le om trans-
plantation. og jeg
tror, de fleste blev
overrasket over.
at de organer.
man bruger, nogle gange kommer så langt væk
fra som Milano. Efter al Else Marie Tram var fær
dig: med al snakke. kom Åge Sørensen ind og for
ta lte o,;;; om sin oplevelse med pludselig at have
brug for at ftt et nyt hjerte

Sjældent har vi være: så stille, som da Age Søren
sen fortalle sin historie. Det er ikke ofte, at man

Tilbage i september 111{1ncd havde alle 2.g-h1}jni
vcauholdcnc den fors tc i rækken :ir blokdage. 4
lektioners hojnivcau kan nem t blive en sun
mundfuld :ll sluge, men for vores biologihold var
det noget. vi ;\i't frem til. Vo1\'S kerer havde torc
st:k1 o:- :1t fa transpl.unationssygcpkjcrskc fra
Skejby sygehus.
Ebe i\lariL' Tram.
og en tidligere
hjc rtctr.msplamc 
ret patient ud p:1
gymnasiel og
snakke med os. V i
havde arbejdet
med emnet trans
planunion op til
dagen . og Else
Marie Tram fyld
te ligesom de hul
ler op. som sta
dig\ .ck var til ste
de anguende vo
res viden om em
net.



NatCafe

Der tales i disse år meget om al styrke kend
skabet til og interessen for naturvidenskab.
Mere præcist er emnet: ungdommens mang
lende interesse i at søge uddannelser med na
rurvidenskabeligt indhold. Og det problem er
alvorligt. Vores velstand og stilling som kultur
nation kræver. at mange unge lærer naturvi
denskab. Men den mangler tilsyneladende, in
teressen. Ikke blot i Danmark. Eiler er det no
get andet, der mangler? F.eks. forudsætninger
ne for at forfølge interessen? Vore elever
mangler ialtfald ofte elementær kunnen, især i
regning. Alle kan snakke med; men få følge
med, når der skal regnes. Selv dygtige elever
kløjs i taloperationer i kategorien "Den lille ta
bel". Og tempoet i regnefærdigheden står slet
ikke mål med tungefærdigheden. At give
sådanne elever en grafisk lommeregner med
indbygget symbolmanipulationsprogram er
som at stikke nybegynderen en stradivarius.
Der er lige langt til den himmelske musik.

Den manglende regnefærdighed bliver i gym
nasiet en barriere for teoritunge fag som fysik
og kemi med stor indre sammenhæng. Men
matemat ik er den nøgle, der åbner naturens
store bog. som Galilei sagde, og uden regne
kunst ingen matematik.
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Begynde forfra kan man ikke. 12-tabellen
læres som en leg - i 12-/irsalderen. Men 17-La
bellcn i 17-firsalderen? Dødens kedsommelig
src piilse' Kravene er store fra dag I. Del er op
ad bakke mod barrieren. Skal det vare 4 fir, el
ler kan der skubbes lidt bagpå? Kan vi skabe et
hyggeligt rncningsmiljø? For øvelse gør stadig
mester, del gør'r jo Suzann'. Et intimt lokale,
hvor vi råhygger med fysik- eller naturfagsreg
nestykker? Ja, noget må forsøges, for barrieren
er der, og det g(•)r vi så. Forsøger.
Med NatCafe. En ugentlig IV. lektion, hvor 10

lærere står til rådighed (i der nyrenoverede lo
kale 25) for alle hånde spørgsmål angående -
specielt opgaver i - fysik, kemi, naturfag, ma
tematik. Ja, helst ville vi formå ALT fra Astro
nomi til Zoologi. Trivielle spørgsmål, man
måske kvier sig ved at stille i de almindelige ti
mer. Små problemer, ja, for den der har ruti
nen: men tidrøvende og totalbremsende første
gang man render ind i dem. Snublesten, lige til
man får lidt fart på. Træning! Træning i tal
behandling, især håndtering af abstrakte tal ud
trykt ved bogstaver, træning i brøk-jongleren,
træning i at bruge lommeklaveret. Også
træning i at spørge andre end den kendte lærer
eller klassekammerat. Fra vi begyndte og ind
til vinterferien har 15-20 elever hver uge be
søgt Cafeen. Måske er den begyndelsen Lil en
rast institution, et naturvidenskabeligt
trænings- og inspirationssted, også for elever
der har overvundet barrieren og nu tror, det går
ned ad bakke. Et sted, hvor der også kunne luf
tes spørgsmål som "Hvordan kommer vi til
Mars?" "Hvad er den sekundære regnbue?"
"Findes der sorte huller?" "Er vand også en
drivhusgas?"

El sted, hvor vi sammen bladrer i naturens sto
re bog.

Peder Kinch

Sprogdagen 2001

Med sloganet "Sprog åbner døre" blev år 200 I
udnævnt til Europæisk Sprogår og den 26. sep
tember til Europæisk Sprogdag af EU og Eu
roparådet. Efter et stormøde for alle skolens
sproglærere i den anledning blev vi enige om.
at den 26. september skulle være noget særligt
p/, ÅSG. Skolens sproglige mangfoldighed
skulle synliggøres for eleverne denne dag.

Fra morgenstunden lagde lektor Anne Marie
Dinesen fra Institut for Medievidenskab på
Aarhus Universitet ud med et foredrag For hele
skolen om fordelene ved at kunne flere sprog,
ikke bare engelsk.

Herefter blev skolen lynhurtigt forvandlet til
en sproglig og kulturel smeltedigel af aktivite
ter, som eleverne selv havde meldt sig til. Her
nogle smagsprøver: Lynkurser i forskellige
sprog, amerikanske westerns, tyske film og
tysk musik, Flamenco, cricket, petanque,

spansk/fransk/skotsk mad. japanske tegn, srns
sprog. chat-cafe. bygning afen Berlinrnur, pro
duktion afen engelsksproget film osv., osv. De
Fleste instruktører var lærere. men også elev
kræfter og enkelte udefrakommende var invol
veret denne dag.

Dagen sluttede på festligste vis med, at de ele
ver, som havde et produkt, de gerne ville frem
vise. fik mulighed for det i skolens festsal og
forhal med resten af skolen som begejstret
publikum.

I skrivende stund harjeg netop læst. at Europa
rådets ministerkomite har udnævnt den 26.
september til årlig Europæisk Sprogdag med
fokus på et særligt tema hvert år, sil det skal bli
ve spændende at se. hvad vi skal fejre den 26.
september 2002.

Marianne Thomsen
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Shakespeare cafe
- 3.g HN-projektfor[(Jb

Hvad skal en mexikaner
i kantinen?

For anden g:rng har tre engelsklærere afholdt et
konccmrcrct Shakespeare H~-scminar. Det er a!
rid en -tor glæde at skulk indforc elever i William
Shakespeare- univers, De unge er toprnotiverede
, ia de senere urs spændende iilmindspilningcr.
og de vi l gerne xclv l.ese c1 skuespil - eller uddrag
af skuespil. Vi bcsluucdc derfor igen <li lave en
fællcv indføring. men belært af erfaringerne fra
are: for ud, idcdc vi forlobci for de ca. 60 elever
ti l to Jage. hvilket k:111 lade sig gøre med det Ilck
-iblc skema.

Al 1,t·,c Shakespeare kræver flere forudsætuinger
- han- univers og ..~prog er for fremmedanet til. m
man "hare kan g5 i gang." Der kræves bl.a. en vi
den om sproget i I 500-tn!lcts England. en viden
om dronning Elisabeth I og den politiske samtid.
samt en viden om den elisabeihanskc nenkentåde
og reatrcts betydning.

Enhver lærer med respekt for William Sha
kcspcarc bruger lang tid p[1 at bane vejen for ele
vcrne-, læsning. Og vi har gjort det i hvert vores
klasseværelse. Og vi har sikkert sag: næsten de
samme ting i den forberedende fase.
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Al have 10 introducerende projektdage til rådig
hed er en dejlig luksus! Vi besluttede i løbeMfefi
tcråret hvilke elementer, der skulle indgå i den
faglige introduktion, og vi besluttede, hvordan vi
ville fordele elementerne imellem os. 1/i delle
eleverne op på tværs af klasserne i tre hold for ai
fa større udfordring og dynamik, men vi holdt
dem også sammen som årgang den føn;te dag til
en fælles introduktion og forevisning af filmen
"Elisabeth". Derefter fulgte tre forelæsningen om
Shukespeares sprog, hans historiske tid øg teat
rets udvikling. Del var hård kost.

Den anden dag var mere praktisk. Her skulle ele
verne have en "hands on"oplevelse af. sonetter,
monologer og dialoger. De skulle - efter behørig
introduktion - selv skrive, læse og opføre nogle
scener. De kastede sig med krum hals ud i poesi,
deklamation og skuespil - og det var åbenbart, at
det var sjov! - og svært! Vi sluuede af med al se
"Stor ståhej for ingenting," men håber på, al al
vores "ståhej ikke var for ingenting." I hvert fald
har eleverne ved evalueringen af forløbet generelt
givet udtryk for tilfredshed.

Ulla Bonnerup, Lone Enevoldsen, Inger, Meier

Mange meninger har der i tidens løb været om
elevernes kantine, og fra tid til anden er der
sket ændringer i møblering og udsmykning. I
de senere år har kunstneren Ulla Diedrichsens
udsmykning med pastelfarver og leopardplet
lede søjler bredt sig i kantinen. Denne ud
smykning blev i midten af I 990'erne afløst ar
stærke orange og gule farver med stiliserede
blå og grønne figurer i bevægelse hen over en
devæggen. Alt har sin tid, og 90'er-stilen faldt
efterhånden ikke i ret manges smag. Mange af
kantinens brugere oplevede den som kold, ke
delig og uvedkommende.

Derfor er der igen kommet andre farver og for
mer på suppen. I efteråret 200 I blev hele kan
tineloftet og endevæggen ornrnalet i et fælles
projekt i billedkunst mellem 3a og 3b og den
mexikanske murmaler Gustava og hans hjæl
per Paco. De to kunstnere var indbud! af Ope
ration Dagsværk Sekretariatet i København og
deltog i udsmykningsopgaver på fem gymnasi
er i Danmark. Gustava og Paco kommer fra
Chiapas-provinsen, som af Operation Dags
værk var udvalgt til årets mål for Operation
Dagsværkaktiviteter og indsamling.

Hvordan kom vi i kontakt med dem? Dette ske
te via Maja Bundsgård, der som 3.g'er i foråret
foreslog, vi meldte os som skole til arbejdet
med to murmalerc fra Mexico. Da elevønsket
om at give kantinen et farve- og motivløft jo
længe havde været påtrængende, blev de! efter
en høring i Bygnings- og miljøudvalget et pro
jekt i billedkunst i 3.g. De1 nye skema gav mu
lighed for a1 rn tre projektdage i summe uge -
en dag til hver klasse og en fælles dag. I nogle
billcdkunsuirner forinden diskuterede de to
klasser hver for sig mulige temaer og motiver
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for udsmykningen, og alle tegnede skitser.
Næste skridt var el møde med kunstneme, som
netop var ankommet ti! Danmark. Med Marie
tjes og spanskelevernes hjælp lykkedes del al
kommunikere på spansk. Men ikke kun spro
gene var forskellige. Skønt mødet var kort, vis
te del tydeligt. hvor forskellige verdener delta
gerne i det fælles projekt kom fra.

Der er i Mexico en stærk tradition for del poli
tiske murma.leri på offentlige bygninger og
mure med så kendte repræsentanter som Diego
Reviera og Sequiros. Del viste sig ved det fæl
les planlægningsmøde, at kunstnerne havde fo
restillet sig en tilsvarende almenmenneskelig,
almengyldig problemstilling , hvor vore elever
havde forestillet sig motiver fra eget liv på sko
len skildret i hyggelige. varme, morsomme,
måske selvi.roniske scenerier.

For os faglærere var det vigtigt, at elevernes
ideer og fantasi var inspiration og grundlag, og
at de blev stillet over for billedfaglige udfor
dringer. Det var ikke nogen heil let proces, og
ingen af parterne fik det helt, som de på for
hånd havde forestillet sig og ønsket.

Ved starten af projektet skulle der altså findes
en fælles løsning, og resultatet i dag vidner
med sin store regnbue og stjernehimmel - na
turen og menneskene og mexikanske toner og
ansatser - om de fælles bestræbelser på at give
udtryk for fællesskab og styrke. Mexikaneren
står i sin majsmark, om søjlerne bugter slanger
sig, og de farverige dekorationsbånd i tre far
ver samler hele rummet.

Finansieringen af alt dette fra arbejdskraften til
de store pensler skete via midler fra Bygnings
og miljøudvalget, velvillig økonomisk hjælp
fra ÅSG's Venner og fra kontoen for frivillig
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undervisning. Fotografierne vidner om aktivi
teterne, hvor man ikke skulle lægge penslen ef
ter en time som ellers i billedkunstundervis
ningen. Værket skulle være færdigt, inden
Gustava og Paco skulle videre til næste skole.

En udløber af Operation Dagsværk-projektet
befinder sig på endevæggen i cykelkælderen,
hvor billedkunst mellemniveau med udgangs
punkt i en latinamerikansk myte udfærdigede
udsmykningen.

Hvad sagde eleverne ti I del? Ved den skriftlige
evaluering var der blandede følelser koblet til
projektet. Beslutningsprocessen havde ikke
været ideel, nogle havde malet for mange bor
ter og ikke som forventet fået mulighed for at
sætte deres personlige præg på maleriet.

Del var el kulturmøde, hvor forventninger fra
kunstnerne til hvem der skulle beslutte og ud
føre arbejder ikke helt stemte overens med vo
res, men der var engagement i forhold til opga
ven og samarbejdsvilje hele vejen rundt.

Ved en fælles eftermiddagscafe blev kunstner
ne takket for indsatsen, værket beundret, og
ved den afholdte fest for IO års jubilarer i kan
tinen i forbindelse med ÅSG's Venners gamle
elevfest i november glædede man sig over de
farverige rammer.

Som Jorns store maske i forhallen er mexika
neren - i hvert fald for nogle 5r - et kunstnerisk
islæt, der knytter tråde og lande og vande sam
men, og som ved al kunst er smag og behag
forskellig, men rnexikaneren trives hos os ..

Ja1111e Yde og
Annemarie Kastberg
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Juletalen 2001

"Julen er mørkets tid - og julen er lysets rid". -
Der er en talemåde, der siger. at det ikke betyder
s:i meget. hvem der holder lyser. s:'i 1.rngc der er
lys. S:i nu ucndcr jeg min ncfalygtc og sætter den
her foran mig. Selv om den ikke er helt s;'1 gam
mel som mig selv. er den vist også ved at være
lidt udbrændt
Sagen er den. at jo ældre man bl ir.jo sværere bli
ver det at forny sig. For otte år siden hold! jeg ju
letale her. kg husker det tydeligt. for der var en
elev. der havde fået lidt for meget at drikke. Han
råbte hurra hele tiden - på de forkerte steder. Nu
er ungdommen nok ikke blevet voldsomt mere
afholdende siden da. såjeg tænkte. at selv omder
nok ikke er ret mange. der kan huske talen fm
dengang. gik det nok ikke at servere den samme
en gang til.

Heldigvis er der også en talemåde, der siger. at
man lærer. så længe man har elever - og jeg er
blevet mægtig inspireret af Id. som jeg har i en
gelsk. De har lige haft et tværfagligt hip-hop-for
lob. som - vist mest på grund af eleverne - endte
med at være en succes.
~u er det jo sådan. at alle lærere haren indre elev.
og alle elever har en indre lærer. Såjeg prøvede at
lyne til min indre elev (ham. der får syv pil op -
og hvis han bare ville sige lidt mere. ku' han
måske fa et lille 011ml). Og han sagde: "Knud -
du skal tage noget andet tøj på - og sit skal du
snakke. så at de unge mennesker kan forstå det ··
Jeg ly ttede til ham, og nu laver jeg et 1pjskift til
hip-hop-ioj, og resten ar resultatet kommer her:

Det nyuer ik' noge: ru wle pa:nr u!de unge
- de knap nok ædru, de· kun hnlvvej: l'rlg11e
de sko' ha· nogle sandheder lige i sytten
- s(l måskefor en sw11d kan de kny/le bylten!
Lyt 1111 efter og slap af. ogpuds lidt på glorien
- nu starter mit riff, 1111 begynder historien:
Jeg vågner redar vækkeure/ kimer på mil bord
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- det er vi11te1; det er tidligt, det er mørkt udenfor:
Jeg miler udafse11gen - nu starten dagens stress
- jeg kw1 mærke mine knogler har passeret de
halvtreds
leg iler glad i skole- hver dag er trods alt nJ
- indti! et parforse11t'ere gir mig deja vue.
De 1111erk'ligsteforklaringer lander på mit bord
- Orlas bus jra Årslev blev ramt aJien meteor,
Verafra Viby kommer listende inil ailidør'11
- /11111 siger: "Klokken syvfikmin hamsterplus/i '
bom!"
Jeg vrider mi11 IUeme - hvad skaljeg si' til den?
Jeg smiler stiftog si'r "La'det ske ikke ske igen ".

Jeg elsker min skole - bar I kom der noget oftere
-[raværsprocenterne stiger imod lofieme;
ft'itidsjob og kørekort og tandlæge er e11 plage
- på en neder der er slem ka' man bli' vækflere
dage'
Tæ11k hvis du blev vækfra jobbet i 'Føtex hver ti-
11,e 11d af ti - du blev fyret her og /li/

- og skintren til Østrig kudu snøfte op i flee11e.s -
det'logikfor høus at det ik'ka du!
Skituren til Østrig kommer altid tilbage
- men rejsen gennem livet gor du 'kun en gang:
Det d11 lærer her er madfor sjæl og hjerne
- med en halvtom hjerne bliver rejsen trist og
lang.
Lapengene vente, gi jobbet enfrist - i et år eller
to. det gor ingen trist - d11 ka stadig samleflasker
når d« blir pensionist - og det blir dujo til sidst -
del· ingengang løgn, det er ganske vist.

Solderne er gode nok - den gode, gamle skure - øl
og larm og høj 11111sik og råb og larm og øl
Toa badfor yo11, man, vennerne blir sure - hvis
mm, ikke drikker med, ku de andrefå et/111
111a11 samles 11oge11 stykkerførst, så drikker 111011
sig mod til - a vær sig selv og ædru, man sku tro
det 1•arforb11dt
a11•ære sig selv - det kræver mod - det er vi ik 'sd

god til - så ham der 'sig selv' - ham drukner vi i
sprut -
Og hvis 'sig selv'er en kvinde - så drukner vi og
så hende - skå-rl-å/ - skå-å-å/
Hvadmed el sold uden alkohol? - bar'ved tanken
ka '111011 gå kold!
Tænk den kosmiske evolution -fire milliarder år
- til a 'smide naturens lænke
og 11dvikle 111e11skets hjerne - en revolution - og så
drukner vi de celler vi har/riet 1il m tænke
Pl'l bare fire limer vi dmk11er dem i stimer - vi
drukner vores celle,; vi drukner det der tæller -
vi sku heller ha luifi gæller og ha været makreller
- uden besværlige sig se/v'er -
ræ11k et sold 11de11 alkohol - det kræver mod som
Tordenskjold!

Ntt er det s11artj11/, det er dejligt, det erferie - tra
dilio11er ogfamilie og gnver i serie

Del er højtfra træets grø11ne top; jeg husker i det
fjerne -
var der ikke 110'1 med tre vise mænd der rejste
mod en stjeme?
Måske det' lige meget. det'snart så længe siden.
toflfsind år - man glemmer ler med tiden!
Mens jeg prøver å ·husk· det, l'il jeg lige nævne
noget - et spørgsmål der har plaget mig, jeg
gmnder stadig på'et.
Jegfik en e-mail den anden dag - og 1111 ska I hore
hvad den e-mail sa ':
Det erfo,færd'ligt medde tre tusindder mistede li
vet· men prøv at tænk efter og 11dvidperspektive/
I-Iver dag er der seks og tredve tusind bom der
dør - de dør af s11/t på vores grønne jord -
Defår ingen tidpå tinge, defår ingen tid in,. in
gen pressekonference,; ik' en linje i BT
hverken B11sh eller Blair har nævm dem - vi har
allesammen glemr dem.
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Vi har sw1111ie ret til livet : ogs,, bornholmere og
svensker'<
Ka \1i blive ved ar glemme det . og .\'ladig være
men'sker?
Vi har gliet i en skal qflindelig glemsel, i en dyne
afli'gyldighed- et selvskabt.frl'llgsel
Det mærk "ligt at føle 11/ir vi mister l'O/' skal, har
vi plus/i' brugfor noget der er større end os selv

Der er mange der si 1: 01 del 1111 truer, det er en
k011/likt om religion og kultur -
Men det ka' si's bedre - og sti erdet sagt - 111 e11-

ueskets s1orsteproblem er misbrug af111ag1

''\li kan herske over 1w11111e1
og atomets blinde krc,ji
spænde 111ag1for alle dr9111111e
og visioner vi har haft.
Vi kan Tvinge blæst og bølge
uemmejos og kue elv
111e11 har aldrig kunnet styre
111ag1e11s galskab i os selv. "
(citat afHalfdan R11.,·11111sse11)

Magt over olie, magr over penge· magt over sto
le. magt over senge
magt over aktier og magt over vælger' - mag:
over køber' og magt over sælger'
magt over l.ger. magt over studenter - magt
over lærere og fagko11sule11ter
magi over sjæle og det somfolk skal tro på - magt
overjorden som vi alle skal bopå - -

N11 kom den - den medde rre mænd og stjernen -
allerede dengang had'de store 111ag1 på hjernen
Så blev der/ødt en der ku 'noget andet - noget der
er sværer'end ar gå på vandet
E11 der ku' blive i lyse! trods al smerte - han kom
fra det lys der oplyser 111e11 'skers hjerte
Del er kærlighedens lys deroplyseralle 111en 'sker
- ja selv de uhetdig« der ikke er dansker'
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(- det var en til Pia Kjærsgaard - vi tager den
igen! :)
Del er kærlighede11s lys der oplyser alle 111e11 'sker
- ja selv de 11heldige der ikke er dansker'
Del er del lys i vort hjerte, som magien ik' ka'
røre - det har ikke brugfar 111ag1, derfor er dets
styrke større
Del har i111e1 at [rygte, der er intet der kan true
del - der er a/iid 111ere af det hvis vi bare 1ør bru'e
det
uden det lys blir tilværelsen 10111 - det' det lys i
111agte11s mørke somj11/e11 handler 0111.

Jeg hører e11 stemme, det' 111 i11 indre elev - han er
ptuslivågnc: op og 1alerafsig selv
han siger: "Det du si'ei; det lyder 111ege1 opbyg'-
ligt - 111e11 jeg et p10ble111, det er godt nok 11hyg '.
ligt:
hvaskajeg gøre, har d11 el bud?Når de, ikke 111er
erjul kanjeg ikke fro på G11d"

Jeg sir: "Jeg sir dit problem - men prøv at tænk
den a11de11 vej:
Måske der er en G11d el sted der godt 1pr /IV på
dig?
Men tag ikkefejl,jeg er ikke missionær- det er ik
ke mig der bestemmer her
hvo '11 du lever dit liv er dit eget valg - pas godt på
dig selv og sæl ikke fil salg
den gnist i di! hjerte der ved hvad d11 skal - hnsk
det også efter Jul - d11 er nier end en makrel!"

Jeg har brug! al strømmen i min 11efalyg1e · men
g,J il;' i son - I har intet cifJiygte
I er stærke, I er 1111ge - fidd'afs1rø111 og røde kin
der - sæt strøm på den indre gnist så skyggerne
forsvinder"

Del var så talen. Den næste sang vi skal synge er
'Blomstre som en rosengård'. F{~r vi synger den,
vil jeg gerne sige lidt til jer om den.

I har sikkert aJlesammen noget i jeres hjem. no
get, som er rigtig gammelt - et møbel, en bog, et
billede eller måske nagle smykker. Sådan nogle
ting har en værdi ud over sig selv, fordi menne
sker har levet med dem i lang, lang tid. Og det gi
ver dem nogle egenskaber, som nye ting ikke har.
Johannes V, Jensen - hvis I ved, hvem han er -
siger et sted :

"Hver spån du finder i Danmarks jord
er sjæl af dem der har byggcl riget."
Der er l.idt sjæl i sf1dan nogle gamle ting. Forestil
jer nu, at I under en oprydning oppe pfi loftet
fandt en gammel papæske med noget, som ligne
de kasseret legetøj fra Fætter BR - naget bras af
plastic belagt med sølvfolie og glassten i, der
skal ligne ædelsten. Forestil jer så, at I smider det
ud i affaldssækken - og når sfi skraldebi len kører
væk ned ad vejen, opdager I, at det er mormors
smykker, der er på vej til forbrændingen. Det vil
le være en rigtig grim oplevelse.
På samme måde er del med de sange, som vi syn
ger nu her til juleafslutningen - og også ved af
slutningen før sommerferien - og som I synger
hjemme i Julen, mange afjer. De er ligesom gam
le smykker. De er blevet brugt i lang tid, og men-

nesker har levet med dem b,1de i sorg ag i glæde.
Og det gør, at de lyser med et særligt lys.

For et øjeblik siden ang vi 'Velkommen igen
Guds engle sm,,'. Det er en dejlig sang. Men jeg
blev lidt trist til made, for selv om en del sang
med, var der ogs/, en konstant summen fra de
mange, der sad og smllsnakkede og by11ede fotos
fra den seneste fest, og hvad ved jeg. Og det var
rigtig synd, for sangen er fuld af de smukkeste
billeder. Det kan godt være, at I ikke forstår dem
nu. Men I vil forstå dem engang, når I bliver æl
dre. Husk på, at livet er langt.
Mange afjer har indeni en person, der er meget
ældre end jeres fysiske alder. Sommetider sker
det i undervisningen - ogdet er en oplevelse, som
jeg tror alle lærere kender - at jeg oplever at sid
de over for en elev, der indadtil er lige så gammel
som mig selv, og måske endda ældre. Men det ta
ger tid forjer, før den ældre persons indsigt kom
mer helt op til overnaden, og indtil det er sket,
gør I klogt i bare nogle gange at lylle til dem, der
er ældre end jer selv. Så n~r vi nu synger ·'Blom
stre som en rosengård" - selv om I måske ikke
kender den, så prøv at læse. hvad der står i den og
syng med, for det er faktisk en meget smuk sang.
Den er gammel - og den er en gendigtning af en
tekst, der er endnu ældre, to tusind og syv hun
drede år, omtrent. Den stammer fra en profeti i
det Gamle Testamente. På det tidspunkt var det
meget sorte tider i det land, hvor den blev skrevet,
og der var i.kke så mange, der havde den der gnist
Men der var nogle, der troede på, at gnisten ville
komme en dag - del er det, som sangen handler
om - og nt gnislen skulle være tilgængelig for al
le mennesker. S5 nu synger vi den.

Glædeligjul1

K1111d Rygård
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Forventningerne til turen var store. men vi blev
bestemt ikke skuffede. Vi fik en pause fra den al
mindeligeskolegang, indblik i en anderledes kul
tur. oplevede forår og dejligt vejr, et styrket sam
menhold og venskab i klassen og sidst ikke
mindst nyt mod på at kæmpe videre med gymna
siet. Om ikke andet s/1 er det i hvert fald min op
levelse af 2b's studietur 2002.

Asrrid Gade, 2b

Udover de sjove oplevelser med at bruge det
spanske sprog og få indblik i de spanske elevers
hverdag oplevede vi også andre dele af den cata
lanske kultur gennem besøg på museer og i par
ker, men ogs ved simpel observat ion, indsnus
ning og oplevelse af byen og livet i den både ved
dag og ved nat. Der var en helt speciel stor
bystemning over byen. Barcelona er så fyldt af
oplevelsesmuligheder. at man slet ikke kan nf1 at
få det hele med. Man rejser derfra med en masse
gode oplevelser i bagagen, men samtidig med en
lyst til m vende tilbage og opleve videre.

eller mindre til deres. og ellers blev der kommu
nikeret gennem leg. Vores besøg endte i skole
gården, hvor hele skolen var samlet for at vise og
lære os catalanske danse. Vi måtte da også lære
dem lidt dansk legekultur. og det var en sjov op
levelse at høre en hel spansk skole synge ''Åhh
boogie woogie woogie.,".
Vi gik fra skolen med en helt speciel fornemmel
se. Flere havde lyst til at tage de små nuttede børn
med store, brune øjne med i tasken.

r til Barcelona
r,71

"

Allerede i l.g begyndte vi at glæde os til rejsen.
og denne forventning blev kun større, som tiden
gik , og afrejsen nærmede sig med hastige skridt.
Med disse store forventninger i ryggen havde rej
sen noget m leve op Lil. Alle forventninger blev
indfriet!

For mange kan 2.g virke som det hårdeste år i
gymnasiet. Mørke vinterdage med uendelige
mængder af lektier og afleveringer, der kan virke
uoverskuelige. Begejstringen for det nye i I .g har
fortaget sig, og glæden ved at kunne se målstre
gen i 3.g er der ikke endnu - 2.g er lige midt i det
hele hverken det ene eller det andet, bare hårdt ar
bejde. Og dog - som et lys for enden af tunnelen
er 2.g-studieturen.

Vores rejse gik til Spanien, nærmere bestemt til
Barcelona i Catalonien. Vi havde vores spansk
og dansklærere Marieije og Dorthe med. De hav
de hjemmefra forberedt os til både at tale spansk
og til at opleve kulturen, kunsten og arkitekturen,
som er helt speciel og karakteristisk for Barcelo
na. Vores spanskkundskaber kom p,\ prøve ved
både et gyrnnasie- og et folkeskolebesøg.

Besøget p/1 folkeskolen står for mange af os som
et ar turens absolutte højdepunkter. Eleverne var
fra 3 til 10 år, og de udstrålede en fantastisk glæ
de og imødekommenhed. I flere timer legede,
dansede og sang vi med børnene, som syntes at
nyde besøget lige så meget som os. Her var spro
get ikke en barriere. Vores spanske svarede mere

Sa1111e Kje/1011\ Jc

Da premieredagen endelig oprandt, var vi alle
spændt på. 0111 publikum nu ville synes ligeså
godt om showet. som vi selv var kommet til. Ud
fra klapsalverne at dømme måjeg sige, at det vist
lykkedes. Tak til de lærere, som har brugt utrolig
meget tid p/1 det hele, tak til pedellerne og til alle
de deltagende, der har været med til at gøre den
ne oplevelse rigtig fed og mindeværdig!

smal sag. Dette varjo den perfekte chance til at få
snakket med folk p/1 tværs alklnsscrnc.ja selv år
gangene. Folk, man troede man vidste hvordan
var. viste en helt anden side af sig selv, og vente
tiden blev til hyggctid, hvor der var mulighed ror
at lære en masse nye mennesker at kende.

Wonderprojektet

I starten virkede det som noget. der kunne laves
på et par timer. men vi blev klogere, da vi sad på
skolen anden weekend i træk og ventede på, at
det blev netop vores lur. Som med alle større ar
rangementer var der nemlig en del ventetid. men
formår man at udnyue den rigtigt. bliver det en

"Øv, ingen musical?" var nok mange elevers
første reaktion, da det i efteråret blev proklame
ret. al der i fil" ingen musical ville blive, men i ste
det et musikprojekt. Efter lidt information om
projektet. som skulle være en koncert bestående
ar Stevie Wondcr-numre med sang. dans og kor.
skrev vi os på til de forskellige ting. vi kunne tæn
ke os at lave. Solisterne kom til audition. musi
kerne blev fundet. og danserne gik i gang med .u
lave koreografi til de forskellige sange.



600.000 kr. fra
Birch & Krogboe fonden
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[billede 41
Skolefesten nærmer sig. prøverne intensiveres.
Mere liv på skolen. pizzamanden Fra Lemon
dukker op igen og igen. Lektierne opgives,
menneskene blandes på kryds og tværs. Vi
kører ræs i kørestolen, vi har lånt til scenen om
det handicapvenlige ÅSG. Symaskiner brum
mer og fremtryller glitrende danseloppe og
troldehaler. En øl efter prøverne, kiosken
må købe ind endnu en gang.

[billede 6]
En anspændt stilhed lægger sig over nordgan
gen. Dirrende bliver den forstyrret af lavmælt
hvisken, Der hænger en svag I ugl af teatersved
ved det tykke forhæng, sminken truer med m
krakelere på de allerede varme kinder. Alle er
på dupperne. en følelse af noget større strejfer
os, mens v i hører Janus starte revyen - "på
ÅSG i Bentes kantine/ forefindes kaffeauto
maten". sangen stiger i intensitet, Janus brøler
om det populære tidsfordriv, revyen er i gang-

An11e M1111k, 3w

Trætte ansigter stirrer på mig og måske
mest sig selv i dramadepotets store spejl. Fo
undation, læbestifter, eyelinere. De nøgne
pærer i den karakteristiske kreds rundt 0111

spejlet virker næsten som en karikatur på el
omklædningsrum, men er også sært beroligen
de med deres gule lys. Vores ansigtskulører går
i retning af orange.

[billede 11
"Here I am / I'rn on my own / for the first time
really on my own". El sted mellem 60 og 80
3.g'ere er mødt op i Festsalen en januararten til
revy-introdukt ion, vores lo instruktører lærer
os den lidt fjollede dans, vi har set 3.g'erne
danse Lil tirsdagsmøderne de andre år.
svært ved at overgive mig til den.

[billede 31
Ventetid i forhallen. De sorte, snuskede sofaer
får lov at tilbringe aftenerne her. En duft ar
varm kaffe stiger op f"ra termokander og ud Fra
nr. 38b sammen med en boblende hvæsen af
kaffemaskinen. Enkelte prøver at lave lektier,
kiosken sælger slik og sodavand. Udenfor lig
ger sneen højt, og undervisningen er derfor af
lyst.

[billede 2]
Festsalen er råkold, og jeg er glad for min
sweater, da vi tager fat på at lære fællessange
ne. Bagefter begynder de første snublende
prøver, scenerne synes at flyve ud i alle retnin
ger og skal med vold og magt skrives sammen

Da prøverne til revyen begynder. medbringer
jeg mil kamera. Der er ikke mange billeder til
bage, og jeg får kun hevet mit kamera frem
ganske få gange. Alligevel glæder jeg mig over
de seks billeder, jeg henter hos fotohandleren.

og pindemadder drog vi hjem igen til Århus
Statsgymnasium, hvor vi nu kigger grundigt på
hjemmesider og brochurer, inden vi gå i gang
med at bruge af de mange penge.

Pengene skal bruges til at oprette et center for mi
kroskalakemi, et slags ressourcecenter i kemi til
glæde for Århus Statsgymnasium først og frem
mest, men på længere sigt foren bredere skare. Vi
havde tænkt os at etablere tre rum: et egentligt de
monstrationsrum, et laboratorium (et øvelses
rum) og et virtuelt undcrvisningsrum (en wcb
platform), Dcue vil kræve et løft ar vores labora
toricsrandard, en mulighed for at indhente yderli
gere inspiration fra udlandet, samt udvikling af
nyt og færdigbearbejdning af vort allerede eksi
sterende materiale om mikroskalakemi. Vi for
venter således at få et stort udbyue afmidlerne fra
Birch & Krogboe Fonden. Vi er dybt taknemme
lige for prisen, men vi regner dog med, at de t bli
ver nødvendig: at finde andre gavmilde fonde el
ler lignende for at nå vore mål.

\livi Gannnelgaanl Nielsen og
Marianne Svenningsen

Torsdag den 24. januar 2002 var en meget speci
el dag for os - en festlig dag i historiske omgivel
ser pK1 Carlsberg i bryggerens hus, senere kendt
som æresbolig for berømte danske videnskabs
mænd. Vi nød de pragtfulde omgivelser, men
samtidig var vi noget spændt på, hvordan selve
ceremonien skulle forløbe og ikke mindst på.
hvordan vi ville f.j udbetalt de mange penge.

For at modwge en
check til oprettelse
afet centerfor
mikroskalakemi mr
ro afskolens kemi
lærere inviteret til
Carlsbergs æres
bolig i Kobenhavn:

Vores mareridt var så absolut at skulle rejse hjem
til Århus med en kuffertstor check på 600.000 kr.
eller en metalkuffert i, la Olsenbanden propfyldt
med pengesedler. Vi fik dog en diskret hv id ku
vert i sædvanlig størrelse indeholdende en ligcsfi
sædvanligt udseende check . Efter forografering



SKOLEI "Det ermin raxa d(!11 der". skrigeren 3,k•JJige lf
ter mig. Ste11111i11ge11 11de11 for ,\se virkernæsten
desperat bland! de udklædte. Frygtet: for ikke at
11å til casinoet i god 110k tid og[rygtenfor litmi
ste den gode ste11111i11g kan virke voldsom på en.
som bare betragter virvaret på fortrappen. De
skaf væk og ned til byen efter et brag afen skole
fest, som netop er endt.

Andre har været smarte og tænkt forud - de har
bestilt en limousine, s0111 skal kore dem rundt i
byen i en lille rime. Vi andre - betragterne - går
enten hjem ellerrager på diskotek s0111 ofslntning
på ,lscs skolefest 2002.
Et par timer tidligere sidder 2d ved etatlangt bord
i lokale 8. De spiser og drikker til den helt store
guldmedalje, for de er til skolefest.

Hver person hmmedbragt en ret, så der er masser
af mad. En af pigerne i klassen har nu fået til
strækkeligt med alkohol indenbords og mener, at
det er tid til en tale. Folk venter spændt.

Hun starter med at hive en storpenis frem - og
henviser derved til en vedvarende debat i klassen
om feminisme i dag - og holder en følelsesladet
tale om den lille klike drenge (det er jo trods alt
en sproglig klasse), der holder stand imod girl
poweren.

Tonen ror ultcnen er slåe: an. Efter talen pumper
ghcuoblastcrcn bassen ud, og stemningen er god.
Vi danser i klasselokalet, dansen bliver mere og
mere intens. Folk er ved at være fulde nu. At· og
til kommer en lettere beruset og glad lærer forbi,
men smutter hurtigt igen. Det er fedt at møde

dem uden for timerne over en øl. Pft gangen mø
des vi med folk fra andre klasser. hvor der er en
hektisk og glad stemning.

Udstadsede 3.g-piger skrider forbi lokale 8. og
henne ved skolens eneste gode toilet (handicap
toilet med to spejle) befinder en klump prinsesser
sig. Inde i 8 fortsætter fortæringen i lystigt tem
po, og snart er det lanciers-tid for de fintklædte
3.g'ere, som vi skal beundre.

De har øvet sig meget. og det ses tydeligt. Der er
store smil. men de prøver at holde dem tilbage for
ikke at bryde den fine facade. ikke mindst på
grund ar alle forældrene, der står klemt sammen
mod væggen. De kigger stolt på deres små poder
og forspilder ikke chancen for at forevige et
Kodak-momenL

Den samme årgang af forældre. som i sin tid tog
afstand fra lanciers. lader nu til at være fuldstæn
digt pro lanciers og den tilhørende rornanuk.
Men hvad. sådan er monsteret jo. og vi følgerdet
troligt. Der bliver også lanciers næste år. og alle
rede i år har I. og 2.g·erne r:iet muligheden form
øve sig på både lanciers og vals til det wiener
klassiske orkester i festsalen.

Samtidig er der salsaband i kantinen. som spiller
yderst dansevenlig musik. 1 kontrast til festsalen
er der en næsten soldagtig atmosfære nedenun
der, hvor folk drikker øl og fjoller rundt på danse
gulvet - lærerne inklusive. De fleste på gulvet la
der dog til at kunne de mest elementære danset
rin inden ror salsaen, hvilket det yderst feststem
te salsaband tydeligvis nyder. Det er soldet over
dem alle!
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Skolefesten
· - en stemningsbeskrivelse
(fiktion bygget på sand/ærdige begivenheder)



Til trods for de åbenlyse kontraster mellem galla
kjolerne og paptallcrkcncrnc - som nogle måske
ville kalde hykleri - er skolefesten så absolut et ar
årets højdepunkter p/1 ÅSG. Det er nemlig sam
mensuriet af disse kontraster. der gor skolefesten

fed. Det er tiet htijticlelige, der adskiller festen fra
hverdagen og at mødes med klassen/skolen med
andre fonn:11 end at skulle lære, der er det bedste!

Astrid Berg og
Davit! Gaarsda! Rø111101•, 2d

Efter de store indre renoveringer af skolens
bygninger i de to foregående skoleår af hhv.
varme- og ventilationssystemet i 1999-2000og
af en række naturvidenskabelige faglokaler i
skolens nordfløj i 2000-2001 kunne vi næsten
ønske en pause for al samle op i dette skoleår
og vende tilbage til normalprioriteringernc.
Det har dog kun delv ist kunnet lade sig gøre.

Pedelskiftet i foråret 2001 betød. at pedelboli
gen ved Fenrisvej ikke længere skulle tjene
delle formål. Den måtte heller ikke anvendes
til undervisning, hvorfor det blev besluttet. at
der skulle indrettes lærerarbejdspladser.
Lærerne har hidtil i deres mellemtimer klum
pet sig sammen om de fem pc-arbejdspladser i
mellemlærerværelset samt i to ikke særlig hyg
gelige rum i kælderetagen. Nu har vi en mulig
hed for at imødekomme et længe næret ønske
0111 anstændige arbejdsvilkår, som også er for
stærket af det fleksible skema og de mange
tværfaglige initiativer, som nødvendiggør mø
delokaler. Vi er p.t. i gang med indretningen.
Der er plads til et større arbejdsrum med pcer
og et mindre uden. Endvidere et mødelokale
(til aflastning af nr. 38b) og et rum til alminde
lig debat og afslapning. Delte arbejde ventes
afsluttet før skoleårets slutning.

De ydre områder omkring skolen har længe
været præget af et romantisk forfa ld. Årsager
ne hert il er flere . De grønne områder er store,
og med de mange aktiv iteter i huset i og uden
for skoletiden har det været vanske ligt at fri
gøre tilstrækkelige pedelkræfter til også at pas
se de ydre arealer. Vores politik har været at
forenkle de grønne områder og forsyne pedel
lerne med tilstrækkelig maskinkraft til at kun-

ne klare arbejdet på en passende tid. Denne be
stræbelse har fået et kraftigt løft ved, at pedel
haven nu er blevet sløjfet, s5 hele parken om
kring skolen fremtræder i et, og udsynet til og
fra skolen fra Fenrisvej er åbnet for blikket.

Med indretning af lærerarbejdspladser i pedel
boligen fr igøres plads i kælderen på sydgangen
til flere formål. Idræt har et afspændingsrum,
som deles med drama. Nu får faget også et fast
rum til styrketræning i det gamle elevrådsloka
le. Elevrådet får nyt lokale i det gamle pedel
kontor, hvorfra også skoleblad og andre elev
initiativer kan udgå, Boginspektor er ved at re
organisere bogdepoterne og samle bøgerne i

Bygninger og k1111s1 37

BYGNINGER OG KUNST
Bygninger og ydre arealer
200 -2002



det nye. store bogdcpoi (Bogdcpot 5). Herefter
kan et par ar rummene indrettes til elevar
bejdspladser og grupperum. De sidste lokaler
p:i sytlgangcn beholder deres funktioner. Også
på nordgangen er der planer. Der er indrettet
nyt pedelkontor og -v.crkstcd saml depot til
skolens administration. og det gamle depot
indrettes nu til Iællcs depot. Disse ændringer er
muliggjort aL at ulandslondcns mangeårige
tilknytning til skolen nu ophorer. En endelig
placering af rum til Iagcnc film/tv og drama er
under overvejelse.

Skolen havde uanmeldt brandsyn i september
200 I: Delle ufslorcde visse mangler og undla
delsessynder. Da brandsikkerhed er noget.
man ikke skal spøge med. er vi gået i g:rng med
opfyldelsen arde mange krav. Skolens nod- og
paniklys er blevet gennemgået. vi har udarbej
det en brandinstruks til brug ved fester på sko
len. samtlige slukningsinstallauoner og - ud
styr er blevet afprøvet. I kælderens sydgang er
rummene blevet lovliggjort til ophold og un
dervisning for mindre grupper ved sikring af
flugtveje igennem vinduerne og brandsikre
døre. Næste fremstød gælder det nye bogdcpot
(Bogdcpot 5 p5 grundplanen) og depotrumme
ne i p-kældcren. Men det koster tid og penge.
Mange penge.

De mange penge hænger sammen med et tre
die grundvilkår, som har karakteriseret vores
omgang med bygningerne fra dette skoleår (og
fremover), nemlig fredningsspørgsmålet: I
sommeren 2000 kunne man læse i den lokale
presse, at Århus Statsgymnasiums bygninger
ville blive indstillet til fredning som et unikt
eksempel på funktionalistisk bygningskunst
fra 1950'erne. Vi har ikke hørt mere til sagen,
men i praksis arbejder vi sammen med amtets
arkitekter ud fra den forudsætning. at det vil
ske. Det betyder Lcks .. at når vi skifter til
brandsikre døre i kælderen, sir anskaffer vi nye
i den oprindelige udformning i oregonpine,
selvom vi sikkert kunne finde døre i andre rna-

38 Bygninger og kunst

tcrialcr. der var væsentligt billigere. Det sam
me gælder. hvis der skal udskiftes vinduer i fa
caden. idet vi s, må have specialfremstillet
smalle alununiumsrnmmcr som de oprindeli
ge. Og amtets arkitekter vil også gerne have
genetableret de oprindelige betonbænke, som
omkrandscdc skolegården ved skolens start.
men som siden er gået til.

Udover renoveringen af de grønne områder i
eneråret, herunder også reparationer på byg
ningens facadeudhæng og lovliggørelse ar
kælderrummene, har vi repareret og malet
nordgang og syd gang i stueetagen, vi har gen
fotograferet ca. 60 studenterbilleder med de
gamle studerucrårgange, som nu er klar til op
hængning på sydgangen (de var medtaget ar
solen). Vi er som nævnt i gang med at indrette
pedelboligen til lærerarbejdsplads.

Vi har formuleret en reklamepolitik på skolen.
som bl.a. omfatter regler for omgang med de
mange reklametryksager og blade, som iilfly
der især skolens elever (og som derefter ofte
bare nyder). Vi skal have etableret opslagstav
ler og tidsskriftshyldcr og reoler i kaminen, så
disse kan placeres der (og kun der). Vi har pla
ner om at etablere et reolsystem med "post
rum". Gulvet i testsalen er blevet afrenset og
slebet ned. Efter flere uheldige forsøg og ror
viklinger, fremstår det nu med en trip-trap
oliebehandling og er klar til at tage imod kom
mende årganges daglige slid. Vi har arbejdet
videre med faglokalerne i nordfløjen. I fysik
depotet er merkckammcret blevet delt i to. Her
mangler vi dog stadig at f· afrundet renoverin
gen af biologi- og biologi/geografilokalerne.

Samtidig analyserer vi heftigt p/1 fremtiden.
Skolens bygningsmæssige rammer er projek
teret i I 950'erne, og bortset fra de renoverede
faglokaler for de naturvidenskabelige fag rum
mer lokalerne visse begrænsninger for. at sko
len kan leve op til en moderne standard for en
gymnasieskole i del 21. århundrede.

I

Vores normalklasserum er smil. De er planlagt
til 24 elever. og når vi nu ønsker at placere pc
er i lokalerne. så de på en naturlig måde kan
inddrages i undervisningen. bliver de trange
pladsforhold særligt tydelige. Det kan ikke la
de sig gøre. Flere fag lever under vanskelige
vilkår. Vi mangler ekstra faglokaler til musik.
til sarnfundsfag og til sprogfagene. Faget idræt
må arbejde i to mindre sale. Det giver skema
rnæssigo problemer. og vi 111,1 købe os plads
ude i byen til bl.a. boldspil. Vi mangler en mi
niha l, Vi mangler heil grupperum og har kun
ganske Få elevarbejdspladser. Skolens edb
lokaler er ikke tilstrækkelige. Der er kun plads
til et hold ad gangen. Så må de andre vente 1il
en anden god gang, og det er i længden uhold
bart. både fagligt og pædagogisk.

Skolens administration og studievejledning
kæmper med meget trange pladsforhold . Ved
skolens start i 1958 var der en rektor, en admi
nistrativ inspektor og en sekretær, I vores kom
plicerede hverdag anno 2002 erdet blevet til en
rektor, bistået af fem inspektorer og tre sekre
tærer. Dertil kommer fire studievejledere. Pro-

blcrnct klares ved, at vi deles om de sm; kon
torer samt har inddraget 10 klasseværelser til
kontorer. hvilket blot øger lokalemanglen. da
vi i dagens valgfagsgymnasium har en langt
bredere vifte ar fag. som alle har krav p5 rum,

Vi håber, al vi i de kommende år - med amtets
hjælp - kan løfte disse udfordringer og løse
problemerne ved en tilbygning til skolen. Fore
løbig er vi stillet en tilbygning pfr 300 1111 i ud
sigt i 2004. som skal give plads til "nye under
visningsformer", d. v.s. studieområder, gruppe
rum og elevarbejdspladser. Men vi håber, al vi
kan få lavet en helhedsplan. som samler og løs
er alle de skitserede problemer. Det forudsæt
ter. at vi ved sammenlægning kan skabe større
(og dermed færre) normalkJasserum i den
"gamle" bygning og kompensere herfor i en til
bygning. Disse ønskerer indgivet til amtets an
lægsprioriteringskonference, og vi venter
spændt på en afgørelse for årene 2004-20 I 0,
som skal træffes i dette efterår.

Anton Vinderslev
ledende inspektor og bygningsansvarlig
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Jeg vil snakke om. hvordan jeg arbejder. Jeg har
selv skrevet meget. og der er skrevet meget om
del. Det forklarer alting og ingenting, og det erjo
netop, fordi alting kommer fra ingenting. Det er
paradokset. Form er tomhed, og tomhed er forrn.
Det er noget. jeg har tænkt meget over. Det hand
ler om at sætte sig i en position, hvor man stoler
på, at del bare kommer. Altså al det i en vis for
stand kommer af ingenting; men ingenting er ik
ke særlig meget "ingenting", for det er del, man
har slæbt rundt på hele livet. Hvis man kan over-
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holde det. a1 alting kommer ar ingenting, skal det
nok komme til al strømme af sig selv. Så går det
faktisk arsig selv på en eller anden mærkelig må
de. Dvs., m man på mange måder skal kunne til
sidesætte sit ego. Det er egentlig det, jeg mener
med at nå frem til ingenting. Vi har allesammen
et ego, og kunstnerne er i lwj grad egoer, som står
og maler med bagtanken, 0111 det nu g1ir sig, ser
godt ud eller er virkningsfuldt. Kan man blive
berømt på det, og alle de der ting. Det der ego er
på mange måder en slags drivkraft, men det er be-

stemt ikke derfra. tingene kommer. De kommer.
når maleriet eller skulpturen tilsidesætter egoet.
når det bliver mere, end hvad egoet kan. S~ bli
ver man selv lidt overrasket. og så kører del fak
tisk.

l.ofte: og væggen påÅrhus Universitet
Måske er det bedst at være konkret. Nu med det
her loft og den væg i Århus. Der er min metode
helt simpel. Del lykkedes mig at finde frem til en
slags fortælling, som p!1 en eller anden måde gik
hjem, og som alle under processen har forholdt
sig til. Nede i bunden, hvor der er lavest. er der et
landskab, og herfra hvirvler der alle mulige sar
kofaglåg op. Del er underverdenen. det er "Ana
stasis'', altså den berømte historie. hvor Jesus af
lægger et besøg i underverdenen, bekæmper Ha
des og frisælter alle de uretfærdigt dømte. Det er
motivet, og det har været en meget konkret histo
rie. Det er meget skægt, at alle, der bare gik der
eller havde en tilknytning til udsmykningen, hele
tiden snakkede om del. Var der sat et felt af. der
skulle marmoreres, så hed det et kistelåg. Der er
ingen, der kan se, at det er et kistelåg. Reni fak
tisk er det bare stoflige felter. Og bunden hed
"landskabet" Den historie fængede, og lige så
snart den har fænget nok til at være en anledning
til at komme i gang med den, kan man i en vis for
stand glemme den. Ligesom den uskyldige, nord
jyske studerende, der første gang skal overvære
en forelæsning og jo ikke vil have nogen anelse
om sammenhængen. H:111 vil simpelthen se. der
er dekoreret i loftet. og hele historien, der har
været der for at bringe denne her udsmykning på
benene, kan han sagtens glemme, eller han ken
der den ikke og skul ikke engang glemme den.
som vi undre skulle glemme den.
Det er del, jeg mener med, at når man går i gang,
skal man rn) lrcm til en form for ingenting igen og
så vide, ;11 baggrundshistorien erder. Det har alts;"1
noget al gøre med at kunne tilsidesuntc tiet der
ego, det. man også kalder sindet, alls,, alle ranke
konstruktionerne og bare i sådan en situation.
hvor vi maler et maleri. s[1 handle ud rrn hvad der
er. Lige præcis ud fra det. De1 har taget mig man-

ge år at nå dertil, ogjeg har gudskelov også kun
net lave billeder. som er værd at se på. som haret
stærkt element afde her vold omme intellektuel
le konstruktioner og ambitioner i sig. Men man
kan se det med den meget yngre kunst. som har et
kolossalt bagland af intellektuelle overvejelserog
skriftfilosoffer og alt muligt. Der trorjeg, det vil
være bedre. hvis de unge kunstnere glemte det og
tog stilling heil konkret. lige der og nu. hvor de
res værk var, mens de var i gang med det. Del er
i hvert fald sådan, at jeg er nået frem til at arbej
de, og jeg synes, det er interessant. at jeg har kun
net nå frem til at lave en konstruktion, ikke en
tankemæssig, men en rent praktisk konstruktion,
sådan at det giver mulighed for det, som gør, at en
blanding af rent håndværk, dekorationsmaleri og
mine indsatser har kunnet virke sammen, sådan
at begge dele hele tiden laves ud fra en momen
talitet, en nuhed, nu gør vi det her. Og det har fun
geret. Jeg har jo set, at mine håndværkere tager
stilling og kommer med løsninger, som ikke er
genereret af nogen stor intellektuel overvejelse
eller af nogen speciel anekdotisk anledning, men
pludselig er det lige det. der kræves lige her. Det
har været spændende at se. Sådan vil jeg helst
selv lave kunst, og indimellem så lykkes det altså
også. Og det lykkes selvfølgelig også nogle gan
ge ved at bruge meget t.id, for s5 udmatter og ril
inteigør jeg de her tankemæssige konstruktioner
og når frem Lil bare at have sådan et eller andel
grundlag, som jeg bare kan stå og sige, nu gørjeg
sådan. uden tanke på fortiden, altså hvad det er,
der har bragt del til veje, som er der, og uden tan
ke på Irermiden. Altså om det her bliver godt el
ler vi I gøre sig.

Del er nogle tanker. som ikke bare er noget, jeg
har bøvlet rundt med ved malerierne. Jeg har fak
tisk tænkt over det i mange år, men det er noget,
der er blevet vanvittig aktualiseret ved, at jeg fik et
slagtilfælde, hvorjeg skulle linde ud af m komme
op til overfladen igen og finde ud af, hvordan jeg
kunne undgå en form for slitage, som åbenbart
havde været s& stærk, at jeg fik et somatisk sam
rnenbrud. Jeg har tænkt meget over disse ting ved
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interviewmed JJi,,- Kirkeby. 111ale1: grafik,,1:fmfallt11: _fil111i11s1rnku>r 111.111. ved Ole Bonutuw:
Interviewetfandt stedden i. angust 2001. 111em l'er Kirkelw arlujdede på sit 600 1111 store lofts- og
vægtnoler, "A11aswsis" i A11di10rielwse1 pti ;\r/111s Univetsitn. Interviewet er yderligere okntaliscret
(~(. m skolen netop i dc.•tteforår f~(Stotens K111wfo11d er blevet bevilge/ 10 billeder cifPer Kirkeby.

Per Kirkeby:
"Alt kommer af intet"



ligesom :n v:t't\' der, hvor 111:m er. og iagllagt·. Del
er t'II kla:-:-i.,k tradition. som 111 :111 hver tor :-ig :-kal
gcnlln(k heil' tiden L'g i:,gnagl' sig selv. i:tgnagc.
hvad det er, man foler. 01; hvordan dl'! n. man r1.;
agerer. og iag11:1gc sine egne opkonuucndc irrita
tioner eller ophidselser, eller hvad pokker det er.
P:I samme måde kan man. 11:lr man er i gang med
et kuustvn rk. i:1gtt:1gc det, c,g i jo hojcrc grad du
iagt1:1gcr det sn111 kt111:-1111.:r. p:°1 s:1111 111c 111 :'\dc sn111
du kan i:ig t1:'l_~.l' dig selv. i desto hojcrc grad bliver
kunstv.crkct en levende organisme.. Simpelthen
fordi du iagtt:igcr. og den iagttagl'n kun fore til al

gere noget. som er lidt anderledes end bare en be
vidstløs reaktion p!i noget. der sker hele tiden,
hvor rn:111 s:l hare reagerer p:'\ det. Men fordi man
har iaau.rcct. uor rn :111 noaet. som er det ri!!ti!!c li
ge p[1det ;tcd i historien. ~om ikke kun er be~emt
af del. der er gået. og som ikke kun er bestemt af
de forventninger, man har. Alle de der ting er på
mange måder dodbringende

Malenuunke
Forventningernes natur er at blive skuffet. Det er
det. som alle parforhold handler orn. Bare det
man vågner op en morgen og har forventninger
til. al den anden er p..°1 en bestemt måde. det c1
dømt til at blive en skuffelse. Sti gårder altså galt.
og sf1 111.°1 man lære ,11 leve uden det. Jeg har den
mulighed. at jeg kan blive en malermunk. Peiter
sen og jeg gt1r og joker over. at vi er sådan nog
le rigtige malermunke. Du ved ligesom i middel
alderen, hvor nogle redder rog rundt og malede
kalkmalerierne. Det har de gjort for lidt betaling
og kost og logi. Og de har ikke taget det sl1 nøje.
om alle linier var liuc. O!.! det har vi haft meget
glæde af at tage rundt og.... kigge på. Her i .Årl;u~
kan du bare gt1 ned i Vor Frue eller Domkirkcn.sa
kan du sc. hvordan de er 1:1vc1. Der er masser af
våbcnxkjold. De er lavet med løs hånd. stregerne
er. som de nu er, og er der cl hvælv. sti det er
SV[Crt at tegne en lige streg. bliver stregen bure
sådan , som den kan. Og den der ejendommelige
frihed er jo frihed for en forventning om. :it det
burde va:rc perfekt. Den er altså god. Ligc:-.0111
bare v:cre det, rnc.111 er. Man maler de her tin~. og
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,a drager man vid1.:re. Loft og Vi.tg i auditoriet er
jo dckor~1tioncr. Jeg kunne jo ikke f'ore~tillc mig
al law Cl inderligt kirkcbymalcri p,, 600 m'. Del
ville v,crc rul,h1.cnclig ulidclig1, ror det skægge
er jo dd dekorative:. I min ungdom var dekonniv
Cl sk,clclsord. Kaldte rmn cl billctJc en dckor.tli
on . .1.a v11r det, fordi det v;ir darligt, overfladisk.
Det er meget puri1,m,k, en nordisk misf'orståclsc.
Cczw111e havde ikke noget !-itorre hftb eller dr(1111
end at l.1vc et dekorntiv1 billede. Det var fur h,1111
bare h()jdl·ptmktct ar m;dcrkunst. og at genfinde
d~t har v;erct ~v;cn.

Del er ogs[1 cl opg<•lr med. at vi l1;1r en forestilling
om. at hvad dc.:r er godt, er noget. der gør ondt. Vi
la.:n.;r at idcntiliccrc.: os med vores srncrli.:. alls:°1
dc.:t d:°ll'ligc i vores liv er samtidig det. der kon:-.ti
tucrcr vore:- pi.:rsonlighccl. Smerte fudrcr 111 :111

g..:rne og villigt. ror di.:11 rnr en til ;11 ffile, lll:111 er
den, 111a11 er. Hvis 111a11 cutter den rorbinddse, sti
er rnan pludselig ikke i sn:cver forstand l'll pcr
\unlighcd. S~ er rn:111 bare til. Men jeg vil hellere
V<.LTl' til ug rejse rundt og lave :-.ttd:tn nogle clcko•
rationer, end jeg vil v:er~ en Per Kirkeby med al
le de prohlcmcr, der r,,,lgcr med den psyki~kc pi:-r-

sonlighed Det har jeg haft rigeligt af i 63 fir. Jeg
,·il hellere det andet. Og rent firkamct konkret i

mit maleri har det givet sig udtryk i de ting. jeg
har la\'et. Jeg har lavet mange store opgaver. og
der har jeg kunne! tage det over i mit maleri. der
ikke kvadrntmetcrm~c-ssigt er lige s:01 stort som
luftet her. Det har jeg haft meget gl:l'dc ar. Den
gav lidt afstand. en form for lcthfmdethed. som
s:1111tidig forh[1bentlig kan være meget dyb. Det er
det klassiske problem. Karl Aage Rasmussen har
skrevet en fremragende artikel om Tj,tjkovskij.
··svanespen'' er fuld af melodier, der er forforen-



de og fa111as1iski.:. I lan kunne ryste flere ud af :n
ruet. L'1H.I Andrew l.loyd wchbcr nogens inde
kommer til i :-.il liv, Og de er endnumere hnjl gca
rede og endn u 111..:rc forlorcndc. og de er alts;'i dy
bc, SL'l,·0111 d..: er :-.:"1 delikate og sa sodmcfyldtc 11g.
forlorcndc. En 111:L·rkclig sa111111i.:11h:eng 111cllc111
det overfladiske og del dybe. Det crog.:-.,1 et tema.
som har forfulgt mig hele mit liv. Det har for
skellige varianter, og det er selvfølgelig ogs;'i no
get. jL·g har ovenaget fra Jorn. a!t:d trivialkun
sten. Oplevet modsætningen mellem hoj kunst og
trivialkunst. som er det. Jorn syslede med hele sit
liv. og som jeg fik ind fr:1 en anden vinkel med
popkunst (popan). At gere det trivielle tilg.cngc
liur. Det trivielle b.ercr ocså det dybe. n:ir det
k~mmer til stykkel. Og de1~ er losningen p.1111:111-
ge måder at arbejde med fremmed hånd. Altså når
jeg arbejder med Pcitcrscn, s:i bliver det med
fremmed hånd. Det er jo ikke min hånd. der lave r
de der marmoreringer, Jeg kan også lave marmo
rcringcr. men jeg laver en helt anden type mar
moreringer. P,i loftet i Århus må der virkelig
være noget for kunsthistorisk afdeling. Der kan
de virkelig f.1 noget anskuelsesundervisning i for
skellige stofligheder: dem. der er fagligt trimme
de. og dem. der er bonderovsmaleri. Jeg elsker at
tage rundt i danske kirker. hvor der meget tit er
marmoreringer. sådan ren bondemarmorering.
De er slet ikke lavet s~t fint. \1eQet mere charme
rende. Meget mere , cd hånden. Begge dele st.ir
1i1 i cl spændingsforhold til det andel. del er jo
skægt. Peiicrscn kan lave den totale illusion. i vir
kcliuhcden sådan en klassisk trampe locil, som
aliicl har hafl en dekorativ. næsten funktionel
funktion i bygningerne. Jeg maler. som nar man
tegner saloon i Lucky Luke eller dekorationer i
dukketeater. hvordet ikke illuderer, men henviser
til. Det spil synes jeg er utroligt spændende.

Ø.1·rkirkl'II og hjenets sultan
Jeg forsøger også hele tiden at komme ind med.
at det er de her fort~el tinger, som er for tossede og
for vanvittige til at have med at gøre. Alts;l hele
den der underverdenshistorie med Jesus, den er
for tosset, og teologer har faktisk vanviuig svært

44 /3_vg11i11ger og k1111st

ved :11 l:crc b(lrncnc del. Jeg er ikke klar over. om
der er ordentlig bel.cg for den i evangelierne.
Men del er en ostkirkctradilion, og i byzantinsk
kunsl spiller del en s\or rolle, ligesom man i by-
1a11tinsk kunst i hs,ljcrc grad vil koncentrere sig
om forklarelsen p,1 bjerget, for det er indsigten
mere end korsfa~stclscn, som næsten ikke findes i
byzantinsk kunst. Det er utrolig få gange, du ser
.lcsu korsf:cs1clse. Del er sikker! del øs1lige ved
den byza111inskc kunst. Det er meget mere sådan
11:cnncsl en b11ddhis1isk i11dsig1, som celebreres.
Forklarelsen p/1 bjerge! erjo den store indsigt Og
den slags fortællinger er jeg fascineret af, ikke
fordi del er noge1.jeg kan illustrere, eller fordi del
er en slags ideologi for mig, men fordi de gen
spejler noge1. jeg selv forsøger at !Umle med.
Som Merlcau-Ponty sagde: malere haren tavs vi
den. Derfor er det meget besværligt med en så
snakkende og skrivende kunstner som mig. Der
må ,•a:re noget galt med mig. Jeg erjo ikke rig
tig maler. fordi jegsnakker så meget, menjeg tror
nu alligewl på den der tavse viden, og jeg gen
linder den i ma:rkcligc ting på væggen her i audi-
10rict. V:.cggcn er meget sværere end loftel. Et
lofl er svæn a1 male fysisk, men del haren enonn
for.:cring, når det er færdigt, for du kommer ind i
s~d::in et rum og stiller dig, lægger hovedet tilba
ge og kigger op. og så er det næsten ligegyldigt,
hvad der er rn af klaner. De1 bliver et kosmisk
univers. du kigger op i. Væggen stiller s1ørre
krnv 1il oricniering. Og da harjeg opdaget, al den
made.jeg har1ænk1 del på, mcgcl 1i1 er som struk-
1urer. bjælker. der lpber lværs over, og bjælken er
det. i;om kommer, når man rældcret træ, saverdet
op, sa bliver del 1il en bjælke, og hvad har man
brugt sin hjælkc til? Det er det. man laver et kru
cifiks af. ow., osv.

Jeg er meget mere interc:-.scret i strukturer nu. Kig
ned på dit !!ulv. Det er stidan nogle, jeg står og
maler lige nu p,i fri hånd. men mere som struktur
end noec1 andel. Over bjælken ligger der en gren,
som og...;a er stor og massiv. men i den udgave er
mere struktur end en gren, når det kommer til
stykket. Så grcnstrukturen og bjælkesLrukturen,

del er den vandrene s1ruk1Ur. Nedover løber en
marmorering. vi kalder det en frcjlev mnrmore
ring. som ikke er en rigtig marmorering. Del er
simpelt hen en struktur. et net. som er en lille
smule fordrevet, men forbliver som struktur. det
bliver aldrig rigtigt massivt som en marmorering.
Det har altid været som eaput monuum. og det er
simpel! hen. fordi det hedder capul rnorlllum.
Det er jo et famastisk navn. Caput mortuum er
den lev;1jede jordrøde. Den ligner levre! blod.
Mortuum har noget rnecl ds,)d at gpre. Det er Cl

fantastisk navn. og det er en fantastisk farve. Den
skinner ikke r~1d, men den er rf)d, og den er tung.
Og den struktur bliver så den lodrette struktur,
altså en korsstruktur. selvomjeg ikke har malet et
kors i den forstand. For mange måneder siden. el
ler 18 år siden eller så, dukkede de1 bare op. lige
som lidt ud afden der tavse viden. som en løsning
på det problem, at jeg for fa'n skulle have noget.
der fyldie noge1 på del s1ed. Del er ikke. fordi jeg
laver en korsstruktur. al hele den fortælling kom
mer. Del er slet ikke det. Det er meget svært at ud
trykke, og det er det, jeg mener med. .it alting
kommer af ingenting. Det kommer af, al du kan
nå det punkt, hvor du kan ingenting, du kan ikke
styre tankerne, du styrer det ikke, du har ikke en
mening med del. Du vil i den forstand ingenting.
Og det g,6r, at alt det, der lindes i ingenting, det
bare kommer ud. ikke? Det er selvfølgelig noget,
jeg engang har l::rsl: Alling kommer af ingenting.
Jeg 1ror, del hedder hjcr1e1s S11\\an i de 1idlige
buddhistiske skrifter. Og det er en ting, jeg for
søger al holde mig for f•1jc. fordi jeg tænker. nt
hver gang jeg kommer til et punkt. hvor jeg kan
se, der vil kunne ske noget vigtigt. siger jeg til
mig selv, al alting kommer af ingenting, og så la
der jeg va:rc med at konstruere en stor historie.
Det h:ir jeg gjort meget tidligere.

Jeg h~1r tit skrevet mine b~•}gcr som det affald, der
korn pt1 del punkt. Jeg har altid godt kunnet lide ~1t

skrive. Jeg har også kunnet lide :11 se. hvad ordene
gjorde. Nf1r man omgås ordene rigtig godt. sti bli
ver del til poesi. Det er s.°1dan en ma~rkclig ting.
r-or poesi det er der, hvor ordene d\.'.mentcrcr det.

der ellers er kny11e1 1il ordene. nemlig mening.
Del bæres jo i sprogc1. Del crdcl. vi brugerde! 1il.
Man kan engang imellem opleve. al del ogs~ er in
genling. Del kan ryddes fulds1ændig1. Del er del,
rigtig gode digte gør nogle gange. Det skaber det
der underlige hul. Del skaber del hul. al all de! her
kommer ar ingenting. Ligesom universet er kom
me! af ingeming. Det kalder vi Gud. I begyndel
sen var ordet. siger vi. Jorn siger. i begyndelsen
var billedet. Det er meget kritisk tænkt. Det erder.
hvor han forsøger al underløbe !Cologcr. Billed
kunst illustrerer ordet, illustrerer myterne. Jorn si
ger, my1crne opstår af billederne. Jeg 1ror del og
sfi. Jeg er blevet bedre til at tro det, fordi min ver
den pludselig er blevet meget mindre ordoriente
ret. bogoricntercl. netop fordi jeg havde en lang
periode. hvorjeg ikke rigtig kunne læse.

Grafikken
Jeg kan god! lide al lave grafik. simpelihen. Men
jeg har også funde! ud af. al det altid har haf! en
funktion i min kunstneriske økonomi p, den må
de, at jeg tit har været meget intensivt optaget ar
grafikken i perioder. hvor der åbenbart sker noget
nyt. Og min egen forklaring lyder: - når jeg op
dager, al el stof eller en motivkreds er ved at bli
ve brugt op, så bruger jeg den helt op ved at lave
grafik af den. Grafik er mege1 lydelig. De1 er ik
ke ligesom et maleri, hvor det kan gro til. Der er
aliicl en vis poin1ere1hed ved grafik. Der er ikke
mange ltjælpemidler. Der er ikke meget teknik at
dække til med. Der er ikke mange computerma
nipulationer i det der. Så hvis du har noget i sæk
ken. kan du godt lave noget med s:i simple mid
l~r. men hvis der ikke er noget. bliver det et pro
blem. Derfor er det meget godt at undersøge.
hvad det er, man har.

Tegning er en genial ting. Der findes ikke noget
mere elementært end papir og blyant. Der kan
man lave alting. Mere end en computer nogen
sinde kan finde p&. Men det er ogsf1 sft simpelt. at
der ikke a\1id ar sig selv dukker 11oge1 op. Grafik
er n,es1e11 al1id e1 sys1em også, alis:\ de forskelli
ge grafiske teknikker er forskellige slags syste•
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mcr, som ogsf1 ud af det her. der kommer ind i
den. ngs;°1 genererer nogle ekstra muligheder selv.
Lid t ligesom hvis du har cl system som lo ftc1 op
pe p:\ Universitetet. Man puller noget ind i syste
met. og si'i opstårder ekstra ikke forudsete nmlig
heder i det. Del gor der ogs[1 ved grafik. Men del
erderfor, det er en god undcrskovsagug mckanis
me for de nye ting at dukke op i. P,1 den måde har
jeg altid brugt grafik. tror jeg. Rent bortset fra at
jeg selv hnr en elementær sensuel lyst red at lave
det. Jeg har altid lagt v;l'gt p:°1 :11 lave de clcmcn
tære ting ogs~. Jeg har is:l'r pt1 rejser gået rundt
med et par kobberpladcr i lommen. Jeg har også
gåe; rundt med en skitseblok. men det er lidt an
derledes. Magien red del har jeg skrevet en gan
ske kan tekst om i Færoboecn. Med srafik kan du
ikke selv se. hvad du bve( Det kan...,du forst, når
trykkeren fremkalder det, eller du selv fremkal
der det. som trykker, Du kan ikke se det. Det kan
du altid. når det er en blyant og et stykke papir.
Det er faktisk spændende m lave noget. du ikke
kan se. hvad er. Det giver lidt afdet der.jeg snak
kede om før. Den der ingenting. den der tømthcd.

46 Byg11i11ger og kunst

der tillader tingene at bevæge sig uden for meget
menings- og ordkontrol, uden for meget ego, om
jeg så m,1 sige . .leg har altid holdt ved at lave de i
og for sig meget banale og simple ting, altså kig
get på et bjerg og kradset lidt med den her nål og
forsøgt at f;i fat i, hvad det er for noget.

Kobberpladcr er tunge ad helvede til at slæbe
rundt på. ogjeg kunne i princippet nøjes med den
der skitsebog. Men der er noget andet ved det,
som jeg ikke ved, men som måske er all det, der
kan mangfoldiggøres. Der er lidt mere bindende
at lave det. Du kan lave tusinder af tegninger,
hvadjeg også har gjort på rejser i el håbom, at Jo
flere jeg lavede, jo hurtigere jeg lavede dem, de
sto mere ville det ende med at blive sådan en teg
ning afMichaux, som jeg ikke ved, hvad er, søm
er sådan en slags maskulin rus, en seisrnografi, og
her er rusen bare det at rejse og se på landskaber
ne og så lade hånden registrere et eller andel. Den
registrerer ikke landskabet, men det apparat, jeg
går rundt med, som ser alt, hvad derer i det af for
domme og forudindtagethed og viden.

Det er ikke psykologi. for så illustrerer du. Og det
er præcis det. som har været så svært, når man la
ver religiøs kunst eller kirkekunst. S er en måde
at gøre det på at illustrere fortællingerne. Det kan
teologer og menighedsråd forslå. Men del bliver
kunsten ikke særlig religiøs af. Det erjo bare en il
lustration af en fortælling. Så for mig er rigtig re
ligies kunst noget, som genspejler en erfaring.
som har de religiøse, trosrnæssige dimensioner.
Man kan ikke for alvor snakke om sine trosople
velser. Det er for ublufærdigt. Det bliver en måde
at paradere et eller andet på og vise sig. Det går ik
ke. Trosoplevelser er dybt personlige. Som Nicis
Højlund siger, kan man allerhøjest, hvis der er et
menneske. der er i yderste nød. 1-1vis man tror. at
det vil hjælpe at løfte sløret for sin egen trosople
velse under i strengeste forstand fire øjne. Men
det kan ikke være samtaleemne omkring et te
bord. Det er den slags ting, der kommer ud, når
man maler. Og et rigtig godt billede har den au
tenticitet. Nu skal jeg ikke bide mig selv i tungen
og bereue om nogen, for jeg vil ikke fortælle om
de her ting. Men det er ting, som har betydet me
get for mig og de billeder. som jeg har malet, og
som i spilmæssig forstand har titler, som refererer
lidt til det. Det er ikke bare kun et spil. Der er en
grund til, de hedder sådan. Men jeg kan ikke ma
le et billede, der illustrerer trosmæssige ting. Men
nårjeg har malet et billede, hvorjeg hele tiden har
taget stilling på den måde, jeg snakkede om Før,
kan jeg godt bagefter se, at dereren sammenhæng
i det. Jeg kan også se på mine egne billeder på den
måde. Men det er ikke sådan, de er blevet til. Der
for vil jeg altid være hjælpeløs, hvis jeg bliver af
krævet en forklaring. Og del sætter mig i en pro
blematisk position i forhold til et menighedsråd.
Der må jeg ligesom g& andre veje. Jeg kan ikke le
gitimere billederne på den måde. Jeg kan ikke
oversætte dem. Men der ligger noget i det.

At give billederne 11av11e
Titler afslører tit alt for meget og på den forkerte
måde, Jeg synes, jeg er blevet bedre til at omgås
det. Jeg er faktisk lidt mindre sky overfor at give
billederne navn, også titler, som peger et sted hen.

Et billeds titel er ikke et billeds forklaring. Det
kan det aldrig blive. Titler er et moderne fæno
men. Middelalderbilleder har ingen titel. Jeg har
lavet et lille glasmaleri i Vor Frue Klosters Kapel.
Det er ikke særligt stort og hænger over alteret
østvendt. en god lille ting, og hvis jeg bliver af
krævet en forklaring, så kanjeg ikke komme med
den. Det betyder noget. Der er en bjælke. og der
er en gren, og det er ikke så lidt. Vi kender alle
sammen problemerne, når vi tager rundt og ser på
kalkmalerier. Man kan bare gøre det, når man ta
ger til København og stoppe op ved Odden Kir,
ke, den røde der, der hvor der er en sten med
Grundtvigs berømte vers. Der er el hvælv, lige
når man kommer ind. Det er ret flot. Det er meget
groft og simpelt malet og ikke særlig præcist. Der
er en hel masse små grene, somjeg også har brugt
her, og man spørger hele tiden og kigger i bøger,
hvad betyder det? Er det grenen fra livets træ?
Der er sgu ingen, der rigtig ved det. Hver gren bli
ver sådan en blomsterkalk. som man kalder det.
der folder sig ud og bare eret påskud fra maleren
for at lave nogle fantastisk foldede blade, der al
lesammen ligner skriftruller.

Den indskrift på korset med jødernes konge, som
Pilatus fik sat op på korset, kan man ikke redegøre
præcist for. Det betydernoget. Jeg ved ikke. omjeg
ikke tidligere har skrevet ret meget, måske fordi jeg
havde dårlig samvittighed over, at jeg ikke kunne
forklare. Altså at være rimelig begavet og så ikke
kunne forklare, hvad fan' det var. Men det her mo
ment har tiltaget enormt meget. Jeg harmalet en del
billeder siden min hierneblodning, Jeg har Faktisk
været rimelig produktiv, og jeghar aldrig før malet
s, [rit i mit liv. Derer ingen blokeringpå, om jeg så
må sige. Jeg begyndte for alvor m male i oktober,
relativt hurtigt. meget usikkert og med stor glæde.
ogjeg Inder bare st& til. Motiverne dukker langsomt
op. Der er rigtige motiver, hvor der kommer figurer
- meget ejendommeligt. Ogjeg har ikke engangbe
hov for at forklare det for mig selv. Det harjeg fak
tisk tidligere haft lidt for at holde styr p! det. Det er
jeg helt befriet for nu. Det er ret fantastisk at ople
ve. Det er ret vidunderligt.
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Fællesudvalget
Fællesudvalget (FU) er del udvalg. der står for
den overordnede trivsel p{1 skolen. De1 er FU,
som planlægger fællestimer og haren finger med
i spiller. når det gælder ordensregler og proble
mer (fx med oprydning). Vi har i år forsimplet or
densreglerne, så de skulle være leuere at overhol
de. Fx er det blevet tilladt at medbringe varme
drikke til k lasseværelserne, forudsat al der er låg
pU. og vi har forspgt at forbedre forholdene for
rygerne. Pt, trods ar et stramt budget har vi alli
gevel i skoleåret 01/02 haft nogle utrolig spænd
ende fallestimer. Elteråre: var præget af politiske
arrangementer, og den 13/11 havde vi i forbin
delse med anusrådsvalget amtsrådsborgmester
kandidaterne Johs. Flensicd. Gunhild Husum
m.n. ude på skolen til en inreressarn debat 0111 ud
danne lse. integration m.rn.

Senere havde vi Svend Auken ude at fortælle om
sine holdninger til bl.a. miljø og udhcndiugcpoli-
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tik. hvilket fertc til en masse spændende spørgs
mål og diskussioner.

Det er også FU. der står for at afholde de ugentli
ge informationsmoder, hvor vi skiftes til at være
ordstyrer. Vi har i år arbejdet på at gøre møderne
mere overskuelige og med forskellige musikal
ske indslag. Den 31/10 havde vi en Afghanistan
aften, hvor et ægtepar, som har boet der, kom og
fortalte om livsstilen i et fundamemali tisk. mus
limsk land. Desuden arbejder vi på en alkoholfri
cafe med mad, underholdning m.m. fra forskelli
ge kulturer. Ud over alle de praktiske ting, der
skal ordnes, er FU et dejligt udvalg at sidde i. Vi
er 4 lærere, 4 elever samt rektor. Ønsker man
medbestemmelse og indflydelse i sin skolegang,
er FU det heil rene udvalg at melde sig ind i.

Sanne Kjellow. J.

På Århus Stat sgymnasium har vi. som alle andre
skoler med respekt for sig selv, et elevråd. Delle
er stedet. hvor den almindelige elevs forslag.
bønner og klager bliver hørt og taget til efterret
ning. Det er stedet, hvor man kan kæmpe for sin
sag, og hvor elevernes synspunkter i skoleanlig
gender bliver fremført. Og sidst, men ikke
mindst. er del stedet, som lærere, inspektorer og
rektor går til, hvis de vil rådføre sig med eleverne
eller høre deres mening om en sag.

Elevrådet er nemlig på mange områder forskel
ligt fra det, folk har været vant til i deres falke- og
efterskoletid. Mange nye elever har den opfauel
se, at elevrådet på ÅSG må være ligesom det, de
kendte fra deres forrige skoler. Men hvor folke
skolernes elevråd måske nærmere handler om al
få en forsmag på demokratiets fordele, er ÅSGs
elevråd et fuldt ud fungerende, aktivt og indfly
delsesrigt organ i skolen. Vi er altså ikke blot en
nok elever, der råber op for al f/J "de voksnes" op
mærksomhed, men bliver derimod behandlet
som ligemænd og respekteret af ledelsen.

Alt lige fra en demonstration mod urimelige elev
forhold over en renovation af skolens toileuer til
opsætning af et poolbord kan diskuteres i elevrå
det Vi har eksempelvis i løbet uf del forgangne .°tr
både arrangeret en blokade af skolen mod for
høje klassekvotienter, en demonstration mod
nedskæringer p:\ uddannelsesområdet og fået be
stilt en ny, udendørs basketkurv. Elevrådet spæn
der alts~ vidt og bredt.

Derfor er elevrådet også delt op i cl uta l af udvalg,
som Iwer har elevrådsrepræsentanter. Disse ud
valg har så også hver deres møder med deres eg
ne opgaver og problemer, de diskuterer. Der er
udvalg p:\ praktisk talt alle områder, såsom "Byg
nings- og miljøudvalg", "l'l-udvalg", "Skolefest
udvalg", "Introudvalg", "Cnfcudvalg" og så vide-

re. Disse udvalg melder en gang imellem tilbage
Lil elevrådet med nyheder, som så igen sørger for,
at udvalgene fungerer ordentligt.

Rent praktisk er der et ugentligt møde i det lange
frikvarter hver onsdag. Udover dette er der ca. en
gang hver anden måned et større møde, som op
tager en hel lektion. Der skal være en eller 10 re
præsemaruer fra alle klasser, som bliver valgt i
starten af hvert skoleår. Bliver man ikke valgt,
skal man dog ikke miste modet. for alle er vel
komne til elevrådets møder.

S,1 hvis du vil blive hen, føler dig uretfærdigt be
handlet eller haren kanongod ide til ændringer på
skolen, er elevrådet et glimrende sted at blive
hørt. For vi bliver høn!

Felix Klastrup, lx
Elevrådet

0 0 OElevradet pa ASG



Melodi: "Madsang" fra vores alle sammcns
Jul på slottet

Hvad kan f1i en skole til at danse?
Hvad kan rå den til at stå på spring?
Hvad kan få en skole til at svanse
op og ned ad gulvet og rundt i ring?

Hvad er det der gør den glad?
- skoleblad på fad 1

For skoleblad er ægte heltekvad.

Udvalg og arbejdsgrupper

Og hellekvad er skoleblad
og skoleblad gør en skole glad!

For tiden har vi alle tiders heltekvad på
denne skole. Det hedder Nervøs l./elømøg
udkommer cirka fire gange årligt flet e•
skægt. Og man må så hjertens gerne være
med til al skrive til det. Fø• det e• nenilig,
også skægt. Og man må sknive næsten lige,
hvad man har lyst til.

A1111e Munli, J/w

. kelebestyrelsen
ørløbne skoleår på ÅSG har været præget af
''ørelsen af det storstilede helskoleforsøg
det fleksible skema, som blev sat i værk i
Irer 00/0 I. Forsøget. der har været kornbi
med en lang række konkrete projekter, har
væsentligt større muligheder for- helt i tråd
de tanker, som ligger til grund før det af Fol-
get vedtagne udviklingsprogram for ung
suddannelserne - at afprøve nye undervis
,;- og samarbejdsformer, herunder projekt

.eret undervisning. temaduge, ekskursioner,
'visning pli tværs ar fogene osv .

omfattende forsøg har stillet store krav såvel
olens ledelse som til lærere og elever. Det er
glædeligt, at en grundig evaluering af før

., som er foretaget under ledelse af lektor
· Østergård, Handelshøjskolen, har vist, at

~ i elev- og lærergruppen generelt er stor

tilfredshed med helskoleforsøgei øg den fleksible
skemastruktur, der også udadtil har markeret
ÅSG som et i høj grad udviklingsonienteret gym
nasium.

UJdviklingsprøjekterne har helt naturligt også
præget den målsætningsproces, som ner i foråret
har ført til vedtagelsen af målsætninger Før ÅSG
for 2002-03. Der e• tale om et omfattende døku
ment. hvori der søm led i udarbejdelsen af en
såkaldt "lnstiuniensprøtil" på seks [økusømrfider
er opsti Ilet overordnede mål, delmål og konkrete
handlingsplaner før skolen. Endvidere er søm no
get nyt - 0g meget væsentligt - under eversknif
terne faglighed. fornyelse, rummelighed, fælles
skab og demokrati opstillet en række værdier,
som danner selve grundlaget for skolens virk
somhed. Jeg kan ii;!ke nok anbefale at slå øp på
skolens hjemmeside, hvor ''lnstitutionsprofilen"
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er lagt ind. P& hjemmesiden kan man ogsJ læse
om skolebestyrelsens opgaver og sammensæt
ning,

Nye undervisningsformer kræver ændrede fysi
ske rammer, Undcrvisniugslokalerne på ÅSG er i
forvejen alt for trange til den traditionelle under
visningsform. og de er helt utilstrækkelige til nye
og fleksible undervisningsformer.

Således kan behovet for gruppearbcjdsrurn og
elevarbejdspladser ikke tilnærmelsesvis opfyl
des. Et meget vu-scntligt - nok det væsentligste -
mål for bestyrelsen i de kommende år vil det der
for være at sikre. at der sker en påkrævet udbyg
ning og modernisering af skolen. således at de fy
siske rammer ikke kommer til at bremse den
pædagogiske udvikling.

Da del samtidig er afgørende for skolen. al ud
bygningen sker med respekt for skolens smukke
og markante bygninger. er det glædeligt, at del er
lykkedes al få arkitekt Niels Vium fra arkitektfir
maet Kjær og Richter til at træde ind i bestyrelsen.

Da amtets uddannelsesudvalg i oktober måned
holdt udvalgsmøde på Statsgymnasiet, kunne po
litikerne ved selvsyn konstatere de utilstrækkeli
ge lokalernæssige forhold på skolen. Del er be
styrelsens håb, at den nødvendige udbygning kan
blive sat i værk i løbe! afde allernærmeste år.

Bestyrelsen har de seneste par år arbejdet med
planer om el nærmere samarbejde med de øvrige
skolebestyrelser i amtet. Baggrunden herfor har
navnlig været et ønske om almindelig erfarings
udveksling mellem bestyrelserne og om en nær
mere dialog med amtets uddannelsesudvalg.

Besu·æbelserne har i det forløbne år båret frugt.
Således blev der i oktober 200 I afholdt el møde
her på skolen med deltagelse af bestyrelsesmed
lemmer fra størstedelen af amtets gymnasiesko
ler, og det blev i forbindelse hermed vedtaget at
indlede et mere fast samarbejde. Endvidere er der
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i marts 2002 holdt et møde mellem bestyrelserne
og amtets uddannelsesudvalg, og også dette ifør
ventes at være indledningen til et nærmere sarn
arbejde, Det er mit 11,,b - og min forventning - at
der herigennem kan opnås en større gennem
slagskraft for bestyrelserne og dermed en større
interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Det er bestyrelsens mål mindst en gang om året at
afholde et arrangement, som appellerer bred! til
brugerne og befolkningen i lokalområdet.

Som led heri blev der i oktober sidste å, arrange
ret el lysbilledforedragomAfghanistan medWinn
og Ellen Christensen fra Viborg, som i længere
perioder har arbejdet og rejst i landet. Det van et
spændende foredrag, hvor der med stor indlevel
se blev fortalt om vilkårene for befolkningen un
derTalebanstyrer.

Der er endelig grund til på dette sted at fremhæve
skolens arbejde med de tosprogede elever.

Således er skolens sprogcafe blevet en kend! og
med reue rost "institution". Det er væsentligt, at
skolen forholder sig til og kan tackle del forhold,
at godt I 0% af skolens elever har en anden etnisk
baggrund, så det sikres, at også disse elever gives
rimelige vilkår og muligheder gennem skelefor
løbet.

De1 er i den forbindelse skolens mål i stedet forat
fokusere på de tosprogedes "mangler" al udnytte
de ressourcer, som mødet med andre kuliurbag
grunde kan 1ilføre livet på skolen.

Deue falder godt i tråd med skolens internationa
le profil, som på grund af de mange udviklings
projekter har været hold! en smule lav de seneste
par år. Del er imidlertid bestyrelsens forventning,
a1 også skolens internationale arbejde og samar
bejde vil blive styrket i de kommende år.

Bjarne Bjørnskov Jensen
Formandfor bestyrelsen

0

ASG's venner

Den 6 . november 1992 afholdtes der stiftende ge
neralforsamling i Århus Statsgymnasiums Ven
ner.

Hensigten med ÅSG's Venner er at etablere en
størreforening for ÅSG af tidligere og nuværende
forældre og elever og alle, der vil støtte ÅSG.
Foreningens formål er dels at knytte en levende
forbindelse mellem skolen og lokalsamfundet,
dels at støue sådanne formål, som ikke naturligt
løses inden for skolens økonomiske rammer. Det
te formål søges opfyldt bl.a , ved

· støtte Lil kulturelle/sportslige arrangementer
• fester for gamle elever
- støtte til internationale initiativer
- stctte til økonomisk vanskeligt stillede elever

I skoleåret 2001/02 har foreningen såled haft
tre arrangementer:
• El foredrag af idehistorikeren Lars Morel] om
Jorns relief i forhallen.

• Et lysbilledforedrag (af tidligere lektor ved
skolen Knud Schou-Jørgenscn) om en ekspedi
tion til Svalbard.

• Den årligt tilbagevendende fest for gamle
elever.

Derudover har foreningen givet økonomisk støtte
til forskellige aktiviteter såsom elevudveksling.
Operation Dagsværk, en Afghanistanaften, kanti
nen, 3.g'ernes revy, de kreative fag og el jubi
læumsarrangement.

Carl Sørensen og
Mette Riis



BLADE FRA KALENDEREN
SKOLEÅRET 2001/02

ELEVER PÅ

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

23/3-
1/4 Påskeferie

MARTS:
I Skolefest
12-13 Terminsprøver for 2.g
19-22 Terminsprøver for 3.g

Rejseuge for 2.g

DECEMBER:
4 venneforcningcn:

Knud Scuou-Jorgenscn om
Svalbard
Uddunuelscskaravanen
for 3.g

11-18 3.årsopgaveuge for
eksperimentelle fag

14-21 Lårsopgaveuge
21 Juleafslutning

JANUAR:
7 Skolen begynder igen

efter juleferien
J/1.
6/2 Valgfagsorientering
8-16 Konsultation for l.g
16 Sprogcafe
17 Na1CafC
25 Musikarrangement:

Stcvie \Vander

lx
Ol Behnam Abdollahi
02 Dcrya Alici
03 Rasmus Stcno A·ndersen

15 Sophie Lassen
16 Lise Limlhardt L.1U1crbach
17 Nanna Hostrup Møller
18 L1ura Silke Berg Nielsen
19 Sasia Hviid Nielsen
20 Sara Leth Ouosen
21 Sidsel Sandgaard Pedersen
22 Liv Christina POug
23 Anna Bonde Rasmussen
24 Mette Post Riggeisen
25 Anna.Rosa Bak Riiskjær
26 Helle Kathrine Lundum Sindberg
27 May Sirkin
29 Daniel Alexander Svanholm

Thomsen
30 Johanne Langagergaard

lw
Ol Noserwan Abdel Karim Abbas
02 Rane Balsle.v
03 Jeppe Fredsgaard Blaabjerg
04 Anders Bloch
05 Søren Pnuli Bro
06 Sofie Brix Christensen
08 Ahmad Nabil Halloum
09 Trine Munk Hartwig
10 Mohamadnour Hawa
11 Dine Louise Ribergaard Bilde

Hcnriksen
12 Anne•Sofie Hcnnanscn
13 Johanne Katrine 0nm Jensen
14 Anders Kloster
15 t\f\ark Johannes Overgaard
J 7 Christine Pallisgaard Rasmussen
18 Ida Aaen Rasmussen
19 Mart in Rasmussen
20 Kim Reenbcrg
21 Lone Rehnsu:øm
22 Rikke Relsted
23 Kristine Søndergaard
24 Sarah Ankjær Sørensen
25 Mads Thagaard
26 Lindn Thomp
27 Mads Sørensen Ølsgaard
28 Mathias Ømtoft

ld
0·1 Anne Groth Andersen
02 Anne Sofie Møller Andersen
03 Helena Joy Apel
04 Mogens Ole Bjerre
05 Lisa Schultz Drnuoft
06 Marianne Fischer
07 Kirsten Hindsholm
08 Lci Frisclahl Bech Jensen
09 Christian Worsøe Jespersen
Io Jeppe Vingum Jørgensen
11 Lise Aagaard Knudsen
13 Sara Kjær Krogager
14 Marie Herborg Krogh

/,;
Ol MarieAarup
03 Lise Høyer Eriksen
04 Emilie Fuglsang
05 Sandra Maria Mult Gulkin
06 Eva John Hansen
07 Karl Hallen Hansen
08 Liv Hansen
09 Maria Thykær Jensen
Io Peter Ujaraq Lumbye Jensen
12 Janni Edstoft Kristensen
13 Lola Qvist Kristensen
\4 Maja Kærsgaard Lembcke
15 Kaya Mundbjerg '
16 Julie flarsløf Møller
17 Nina Charlolle Schack Nørgaard
18 Sargun Oshana
19 Jakob Andkjær Pedersen
20 Marie Svejstrup Rasmussen
21 Slence Ravn
22 Else Gebremedhin Siyum
23 Kristian Skov
24 Line Lehm Sletten
25 Henrik Sørensen
26 Ane Skov Vithner
27 Jesper Nydam Wullf
28 Nmasja vnn Gogh
29 Sam Lykke Nielsen

23 Atrin Solek
24 Rikke Møller Sørensen
25 Kalhrine BødkerTegllund
26 Simon Tolsgaard
27 Umut Oslidtir
29 Nick Brandt

Ib
0·1· Asker Bønlokkc Andersen
02 Anne Brtiuner
03 Stine Bach Brøndum
05 Victoria Marie Ø. V. Christiansen
06 Søren Eggert Dahlkilde
07 Amanda Østergaard Egcbo
OS Jonas Fcy-Hanscn
09 Line Nergaard Gisset
IO Katrine Grønbæk
11 Mathias Asbjoru I-Ineke
12 Rose Løvschult Hnugaard
13 Nynne Thorup Horn
14 Andreas Mejer Jensen
15 Anne Lykke Kristensen
16 Simon Dahl Kristiansen
17 Rasmus Bannefyckc Kycd
18 Mathilde Kiær Larsen
19 June Eyde t-.fadscn
20 Mirna Nabhani
21 Marie Krogsg:i:1rd Prins
22 Kirstie Holm Riis

Ja
Q t·cecilieAggerholm
02 Marie-Louise Krejsler Andersen
04 Sisse Budolfscn
05 Marlene HammerheltChristensen
06 Josefine Mandsberg Christiansen
09 Lea Schou Eskildsen
10 Haissam Talal Ghoneim
11 Bcuina Hald
\ 3 Signe Holste
14 Pia Jensen
15 Laura Arensbak Kjærgaard
\6 Ditte Klausen
17 Ida Ranum Borre Larsen
18 Kristine Melchiorscn
19 Anna Marie Due Nielsen
20 Danni Mirza Pedersen
2 l Hanna Stejner Sand Pedersen
22 Stine Mahler Pedersen
23 Anne Kallesen Ravn
24 Awaz Sindi
?6 Julie Ronlev Sørensen2s Ahn Line Andersen \Voo Shing

1-lai
29 Soren-Gorm Romer Damby
30 Tenna Rosgaard
3 1 Li nc Vester Larsen

Første mundtlige
eksamensdag for 2.g
Første mundtlige
eksamensdag for I .g
Sidste eksamensdag
Optagelsesprøven
Dimission

Sommerferie

Al'R!L:
5 Sold for skolens elever
11 Vcnncforeningen:

Lars Morell om
Jornrelicffot

17 Planlægning af
efterårssemestret

23 Forårskoncert
30 Eksamensor.ientering

for3.g

~1,y__:
Eksamensorientering
for 2.g
Eksamenseriemening
for l.g
Skr. eksamen begynder
Sidste undervisningsdag
for 3.g
3 o afslutningsfest
E·;plan offentliggøres
for 3.g

13.17 Danskopgaveuge for l .g
19-20 Pinseferie
27 Første mundtlige

eksamensdag for 3.g
28 Sidste undervisningsdag

for I. og 2.g
Explan offentliggøres for,
I. og 2.g

29-31 Skr. årsprever for I. og
2.g

12

JUNI:
10

19
20
21
22/6-
5/8

Faillcsthnc om amts
rådsvalget
fon Kjturstad Lil
regionalmøde i dansk
ÅSG Melodi Grand Prix

FEBRUAR:
· Tilmelding til omprøve

ved sommereksamen 2002
Skrivcdag til historie
opgaven for 2.g
Orienteringsmøde for
kommende l .g'erc og
deres familier
Vinterferie
Karakterer for Lårs
opgaver offentliggøres

15

13

22
9-17

30

NOVEMBER_:
1-30 Evaluering af l.g

Gamrnel-elev-fes1
Operation Dagsværk
Fællestime med Svend
Auken

OKTOBER:_
Klassens dag for I a og I x
Lærerforsamling om
planlægning af forårs
semestret
Elevsold
Valg af fog til 3. års
opgaven

13-21 Efterårsferie
25 2w ekskursion til rhus

Domkirke
30 Valg af område til 3.års

opgave
31 Venneforeningcn:

Kulturarrangement om
Afghanistan

S_EPTEMBER:
6 Orientering om

3. årsopgaven
17 Tcmadag om Operation

Dansværk
I 8 Gc~cralforsamling i Århus

Statsavmnasiums Venner
Åben~-Hus for alle
l.gere og dcrcs familier

21 Operation Dagsværk Cafe
26 Europæisk Sprogdag
28 Cafe v. 2x

AUGUSJ:·
6 Skolestart lærere
7 Skolestart · elever
10 lutreture og fælles

spisning for alle l .gcrc
17 l.g-cafe
20 Fællestime med

DGS/GLO for l.g
23-24 3g Bl og MH

på ekskursion
31 Sold for skolens elever
31/8- Tyskgruppctur
2/9 til Hamburg
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().l r-.lad" Rnvnsbjcrg Frcdcrik....cn
05 Rasmus Fogh Frisenvang
0617,orbjom Gollcs
07 Anne Bruun Gnmb:tk
OS Majn Guld
09 Lasse Gusufson
10 Troels Troldtoft Hcnrikscn
11 Andreas HommclholT
12 Nini Su111um Honckc
13 Cynthiya Joseph
14 Lærke Karstcnscn
15 Christian Kau
16 Fcli.x Klastrup
17 Mille RcnOc Larsen
IS Anne La-rkc Mnhlcr
19 Trine Bcru Pedersen
20 S1cffen Videbæk Petersen
21 \Vel Ahmad Rachid
22 Lisbeth Hobcrg Rc-fstmp
23 Anja Remmen
:u Dennis Thr:mum
25 Jakob Dissing Vang
26 Abdel Razzak Zcidan
27 Gi11c Mygind du Plcssis
28 Sevgi Øzdcmir

ly
01 Soren Ahrensbach
02EsraA!ici
03 Henning Silas Alstrup
W Karina Kjacr Andersen
05 Ibrahim Arslan
06 Cathrine Lund Bach
07 Jakob Lindblad Blaavand
08 Mia Burger
09 Kristian Dalsård
10 Raja EI-Jashi
11 Lea Benedicte Skov Hansen
12 Astrid Hanghoj Iversen
13 Andreas Nygaard Jensen
1-t Marc Jorænsen
16Andreas Brinck Kristensen
17 Maria Zahll Larsen
18 Anders Færch Nielsen

19 Lone Camilla Pedersen
20 Manen Schmidt Pedersen
21 Ninna Pedersen
22 Pernille Oxholm Pedersen
23 Uffe Hermann Hesscllund

Pedersen
24 Mathilde Toft
25 Martin Vang
26 Anders Yde
27 Semiha Øzbck

Jz
01 Aino Lecgaard Andersen
02 Asbjorn Goul Bjem1111 Andersen
03 Emil Gammelmark Andersson
05 Andreas Arcnholt Bindslev
06 AndreasAauilnr Bundgaard
07 Manen N;riJaard Chri; tenscn
08 Kristian Skov Christoffersen
09 Christine Dahl
10 Emil \\licck Davidsen
11 Ryle Norskov Gejl
12 Johan Stoustrup Jensen
13 Kasper Tobias Jensen
1-t Nizita Jaqueline Jensen
15 Kirsten Byg Jørgensen
16 Stine Aalund Knudsen
17 Peter Lomholt Langdahl
IS Soren Hogsbro Larsen
19 Silas Michclscn
20 Milla Moteaard Jensen
21 Nina Elisabeth Overgaard
22 Kristian Emil Kroah Pedersen
23 Naima Mahmoud Sa!eh
24 Saba Gcbremcdhin Siyum
26 Svante Schjodt Tomso
27 Peter Bonde Vendelboc
28 Ane Villumscn
29 Julie Guldmann Johannsen

2a
Ol lfonamazAbdollahi
02 Louise Ambjerg
03 Aziza Bjorholm-Peterscn
0-t Jonas Mamow Brown
05 Christina Lindgaard Gerken
06 Lilith Katinka Gimbel
07 Signe Tomqvist Hatvorsen
08 Bo Brinch Hansen
09 Mene Westh Hansen
13 Martin Graae Jørgensen
14 Julie Malling Laursen
15 Laura M111lcr Sundtoft
17 Thomas Lokke Madsen
18 Thomas Maegaard-Nielscn
19 Nina Meyer
20 Simon Young Kook

Nonboc•Andcrsen
21 Mette Gissel Ove~en
22 Bjarke Windahl Pedersen
23 Katartyna Magdalena Sawicka
25 Anne Daugaard Sørensen
26 Sita Lund Taylor
27 Mary Tesfay
28 Sara Abildgård Thomsen
30 Malene Ladegaard Kristensen
41 Elli Cam1el Smith (g:rstcelcv)

2b
01 Jacob BjtJm
02 Dagmar Eie Buskov
03 Johanne Damhoh Søndergaard
04 Sabine Marie Dahl
05 Mikkel Frølund Encvoldsen
06 Bodil Amalie Eriksen
07 Astrid Gade
08 Jon Bøge Gchlcrt
09 Aysun Gencay
IO Lea Foustad Harbo
13 Camilla Hoffmann
14 Naja Berg Hougaard
15 Sofie Løkke Hyldgaard
16 Andreas Glenstrup Jensby
17 Krislian Grann Jensen
18 Morten Damsgaard Knudsen
19 Solveig Juul Kristensen
20 Marianne Skjærlund Livijn
21 Benjamin Pilegaard Nielsen
22 Rikke Friis Rasmussen
23 Tau Sander Ri svang
24 Sanne Schwartz
25 Sophie Lytoft Simonsen
26 Signe-Kirsline Urban
27 Anne Øland
28 Nanna Kristine Østergaard
30 Ragnhild Guldhammer Vable

2c
01 Jesper Snedker Adamsen
03 Marie Louise Bech Madsen
04 Michael Havgaard Bihlet
06 Kerst..in Bum1ølle Brøndum
07 Marie Thorsted Bøge
08 Julie Nørg~d Chris1ensen
09 Aia Jamil Eid
IOAnne Sigaard Ferrcira
11 Jakob Grosen
12 Kathrine Lind Gusi.avussen
13 Maria Elisabeth Jensen
15 Marie Laustsen Kold
16 Line Seier Madsen
17 Astrid Linnet Mikkelsen
18 Monen Minke
19 Sarah Minsson
22 Line Broberg Nørlem
23 Anne Overgaard
24 Jannik Schicrmer Poulsen
26 Ida Uhrenholt
27 Line Vibholm
28 Timo Mong Thi Vu
31 Jonas Linderoth Hansen
40 Cosima Fa\fier (gæs1eelev)

2d
0 I Majken Grnabech Andersen
02 Mette ØsterløwAndersen
03 Jeppe Bech
04 Jakob Rank Boller
06 Caroline Eie Buskov
07 Christina Erbs.Hansen
IO Astrid Berg Hoogaard
11 Signe Holmbcrg Jensen
12 Kristoffer Eske Jørgensen
I 3 Karoline Krabbe
14 Lind.1 Sparre Maagaard
15 Tomas Breinholdt Maclariaga
16 Maryam Moradizadeh
17 Melie Friis Mortensen
21 Anna Kirstine 011ft
22 Anne G.1mmclgaard Ravncbjcrg
23 David Gaarsdal Rønnov
26 S1ig Zcuthcn Therkildscn
27 Ki,;1 Bundgaard Thomsen
28 Ngoc Than Thi Tran
30 tvlc11c Johnsen
40 Rebecca Jane Kemp (gæsteelev)

,2w.
0 I Dpndu Alici
02 Sara Skou Andersen
03 Christoffer Bantc
04 Awatc Tesfai Debessai
06 Lasse Hønge Flanip
07 Fil mon Gebru
08 Eva Maria Steensig Hauerslev
09 Marie Nordcmann Jensen
IO Poul \Vann Jensen
I I M:1ric rvløller Jepscn
12 1-lao Jiang
13 Kirsten Krarup Kcller
14 Leck lo•Eriksen
16 Lonnie Mikkelsen
17 Signe Aakj:cr r..itøller
18 Rasmus Nielsen
I 9 Katrine Oest
20 Mnja Magd:1lenn Zink Pedersen
21 Dan Eidorff Rasmussen
23 Andreas Schcpelcr
24 lo Maria Andersen Schønherr
25 Micliacl Alan Damg~rd Stevens
27 Tl10111as Sørensen
28 Anna Emilie Anusha Thybo
41 Suphie Whitc (gæsteelev)

2x
0 I Tinus Morch Abell
03 Christina Jucl Andersen
04 Kristian Birk
05 Az:1111 Chrakie
07 Mathilde Bach 1-lutgard

08 Maja Lynderup Jensen
09 Bente Vivian Jeppesen
11 Jacob Bay Kjcllcn,p
12 Svend Ejnar Fisker Langkjer
13 Jonas Lundby Larsen
15 Sascha Louring
17 ChrisLine L.1dcmann Mikkelsen
18 Jeppe Harder Nybo
19 Ellen Bangsgaard Øhlenschlæger
20 Camilla Fabricius Mørk-Hansen
21 Rikke Vinther Olesen
22 Nikolaj Brcmer Orloff
23 Azadch Rahmnni
24 Rasmus Riisngcr
25 Anne Slolsdal
26 Gunhild Johanne Hornbech

Svendsen
27 Julie Sara Terndrup
28 Søren Ryom Villadsen
30 Nicholas Bay Uldbjerg
40 Kate Hcndry (gæsteelev)

)y
01 Tobias Kastberg Aalkjær
02 Simon Vilandt Agerbæk
03 Pia Besenbachcr
04 Lasse Bjerg
05 Monen Eske Clausen
06 Mahmlll Aydin
07 Lisbeth Lundager Gylstorff
08 Anna Sofie Kjærgaard Hansen
09 Anders Fladeland Iversen
JO Cnrl Frischknecln Jensen
11 Nils Lodbcrg Jensen
12 Casper Jespersen
13 Merete Birk Jespersen
14 M:ignus Jcspcrsgaard
15 Toke Elbek Linnct
16 Lea Marie Mannov
IS Sarah Mykcn Mogensen
19 Kirstine Moncnsen
20 Søren Fryland Mpller
21 Manen Grønkjær Rnun
22 Jonas Grnu Sig1enbjerggaard
23 Rasmus Hjorth Sindberg
24 Helle Skak-Nielsen
25 Sonnc Marie Moscgaard

Svendsen
26 Jonas Christoffer Svenningsen
27 Mia Louise Lelh Sørensen
28 S:unnnnaz Znfur.t,.1lohtashemi
30 Stine Skriver

7~
0 I Fcrdaniye Altinbas
02 Kristina Andersen
03 Michael Ferslev Andersen

05 Johannes Michael Bak
06 Lars Benedic1 Britz
07 Lise Kongsbak Chri ionsen
08 Sine Dyrsø-Hojsgaard
10 Sabine Hansen
12 Carina Hejlsberg
13 Karen Boldreel 1-lcnriksen
14 Mads Bernth Jensen
15 Mikkel Beck Jørgensen
16 Rukiye Karaman
17 Andreas Duch Kyng
19 Martin Schmidt Llluridscn
20 Villads Lærke
2 l Farn.nak Nabaei
22 Andreas Stejner Sand Pedersen
23 Giue Vester Pedersen
24 Wella Ahmad Rachid
25 Line Holdt Rude
26 Camilla Jakobsen Schmidt
27 Charlone Sørensen
30 Ole Ejg Sønderby Petersen
40 Shigeyuki fshigami (gæs1eelev)

Ja
01 Sara Marie Alvad
02 Shir Mohammad Ayoubi
03 Pia Behoft
04 Anne Sofie Bisgård
05 Jonas Bousamaki
06 Tabitha Irene Christophersen
07 Loui Eggers-Krng
09 Eskil Hougaard Jefsen
10 Lærke Blomgren Jensen
11 Mim Gou\ Kellermann
12 Snorre Brandt Kærganrd
14 Ane Bredahl L1vsen
15 Anne Sofie Mehvedt
16 Jeppe Rask Moustsen
17 Mnrc Nicholas Bech Nielsen
18 Mikka Nielsen
19 Linda Holst Nielsen-Man
20 Jon bvald Noc•Nygaard
21 Jnnus Novak Olesen
22 Maiken Enggnard Rasmussen
24 Trine Hjorth Sindbcrg
25 Lise Sundbøll
26 Mni Therki ldsen
27 Anna Hanbcrg Thomsen

3b
02 Jannie Bay Andersen
03 Tulin Calmnn
04 Thomas Briand Clnuscn
07 Kirstine Tirnlund Eriksen
08 Line Glavind
09 Janne Bach Hansen
10 Charlotte Husted

Elever 51



~nncue Rasmussen ~AR )
adjunkt tysk, dtmsk
Klokkerfaldet 3
8210 rlrnsV
tlf. 86 75 Ol 71
AR@ansg.dk

Annemorie Kastbe.rg (AK)
lektor tysk. billedkunst
inspektor
Provs1ebakk en 7
8210 rhus V
tlf. 86 15 23 13
AK@1U1Sg .dk

Anelle Søndcrg tturd Madsen lt\M)
O\·cmssistent
Pom•ej 4
8220 Brabrnncl
tlf.86261894
Ar•,l@ansg.dk

Marictje B. Bastrup (AH)
lektor spansk
Asscdrupvej 27. Assedrup
8300 Odder
tlf. 8655 SO 11
AH@nasg.dk

Anne-Lise Lykke-Andersen (AL)
lektor gcogrnfi. psykologi
urkivnr
Labyri111cn 17
8220 Br.1brnnd
tlf. 86 26 09 50
AL@aasg.dk

Anne Merete Frederiksen (AF)
lektor lysk. dansk
inspektor
Mollcgangcn 5
8240 Risskov
tlf. 86 2 1 35 25
AF@~msg.dk

Ansatte ved
0

ARHUS STATSGYMNASIUM
Jy
02 Esben Bønløkke ~nde\iSen
05 Sune A:strup Ohristiansen
06 Vicky Bøgh Henncbcrg
08 Birgiue Jeppesen
09 Morten Keblovszki
10 Lisbeth Stigaard ~jcldscn
12 Lotte Lind
13Chi Ma
14 Jacob Eler Magnussen
16 Ditte Skovgaard Nlarch
17 Johanne Marie Nielsen
IS Jonas Rjchter Nielsen
20 Line Keiding Petersen
21 Ida Ingeborg Schultz
22 Erik Smith
23 Lasse Staffensen
24 Anders Bolding Svennum
25 Anne Foged Søndergaarcl
26 Marlene Dahlwad 1Jihomassen
28 Christina B;ye \Vinding
30 Anne Margrethe Maarbjerg
32 Ane Havskov Kirk

25 Katrine 1-lomsberg S. :Jiliomscn
26 Lisa Bctiina Aguayo Thomsen
28 Linh Vy True
31 Le My Janni Hoa

~z
01 Brian Wihrenfeldt Andersen
02 Maria Goul Bjerrum A:ncle~n
03 Daniel Morgan Bahnsen
04 Lau Guldbrand! DaJgaard
05 Lærke Vedel Drews
06 Johanne Aarup Hansen
07 Esben Holm Henningsen
08 Helene Sønniksen Hvid-Jensen
IO Kasper Korgaard
11 Agnete Rosborg Kristensen
12 Ina Grønkjær Laugesen
13 David Molgaard Lautrup
14 Emil Heibcrg Lyhne
16 Susanne Jung Mol!zen
17 Anja Stenderup Nielsen
18Anne Sofie Korsholm Nielsen
19 Janni Stenderup Nielsen
20 Stine Bjerregaard Nielsen
21 Kristian Petersen Nørgaard
23 Jonas Bergstrøm Rasmussen
24 Mere1e Bech Rasmussen
25 Mathias Tarp
26 ·nrny lien Tran
27 Signe Villumscn
28 Mene Vitlinghus
3 I Victor Klastrup

Jx
02 Bodil Dalgaard Ambak
03 Marie Ry Bendixen
04 Neil Stcnbæk B!oem
05 Anja Bollerup-Jcnsen
06 Stine Skov Christiansen
07 Karina Hansen
08 Lærke Junggreen Have
09 Daniel Dietrich Holm
li Kirsten Kristensen
12 Ebbe Gjelstrup Kristiansen
13JohanGrann Kristiansen
14 Ida Hojbjerg Krogh
15 TI1orkild Kasimir K. Kusnitzoff
16 Simon Karlskov Larsen
17 Jonas Banholdy Neergaard
18Brian\VeuPedersen
20 Gregers Gjerlev Poulsen
21 Margrethe Quach
22 Marie Quach
23 Sofia Rasmussen
24 Morten Rundager

16 Kathrine Møller Nielsen
17 Cecilie Ejerskov Pedersen
19 Troels Broberg Poulsen
20Tinc Holm Riis
22 Sabina Elisabeth Zocga Scest
24 Pia Florcs Vcnegas Sorcnscn
27 K:tjsa \lala R. Zacharinc
30 Anne Lærke Frisk

J,v
Ol Christina Boye Andersen
02 Maria Andersen
03 Christian Brisson Bjcrrc
04 Anne Kirstine Munk

Christiansen
05 Jens Vester Christiansson
06 Ja.net Sinkamba Damkjær
07 Anders Ravn Grum
08MajHanscn
09 Rikke Kjæp Hansen
I0Tri Hicn Vie1 Huynh
12 Astrid Klarskov Larsen
13 Jacob Linde
14 Rebecca Mackel
15 Jesper Madsen
16 Kristoffer Haubart Madsen
18 Malene Nielsen
20 Marie Andkjær Pedersen
22 Karen Moe Rasmussen
23 Stine Simonsen
26 Ole Bonde Vendelboe
27 Michael Vester
30 Mene Maria Kristensen
31 Yasamin Zafar-Mohtashemi

11 Rasmus Bonde Jacobsen
12 Clnudia Jancckovn
13 Astrid Bjørnskov Jensen
14 Anne-Mene Stidsen Johansen
15 Sine Elisabeth Pallisgaard Juhl
16 Cecilie Justesen
17 Stine Ramsgaard Jorgcnsen
IS Jacob Klintrup
19 Anne Mene Fisker Lnngkjer
20 Anne Ansbjom Loren zen
23Thomas Fogh Mogcnscn
24 Katrine Nielsen
25 Kristian Bojlund Olesen
2S Anna Sørensen
32 Linda Kehlet
33 Andreas Hauptmann Larsen

Jd
01 Pernille Falbe Funderskov

Andersen
02 Anne Andersson
03 Lethe Bjorg Beneisen
04 Frederikke Bol lemp-Jensen
05 Nadja Hansen
06 Mikkel Bonde Jacobsen
07 Asger Stattrup Jensen
08 Camilla Worsøe Jespersen
10 Rikke Jo Kjølbyc
11 Andreas Juul Kostakis
12 Fie Kruse
14 Line Rn Kroer Madsen

Jq
0 I Bodil Pugholm Andersen
02 David Michael Barnwell
03 Laura Sofie Groth Bruun
04 Anne Ranum Dauselt
05 Benjamin Deleuran
06 Rodaina El-Dirnwi
07 TI1it Fredens
OS Cilia Adel Lindemark Hansen
10 Emma Fink lsaksen
12 Sanne Kje!low
13 Johannes Bierring Lanae
16 Charlene Sabroe~Meye~
17 Louise Maria Munzberger
18 Maja Munch Nielsen
19 Marianne Lyngmose Nielsen
20 Mathias Nordvig
21 Trine Norgaard
22 Asger Daugberg Rasmussen
23 Thomas Rousina-Schmidt
24 Jannie Bach Sd~river
25 Anne Sidenius
26 Mene Bogholm Svane
27 Marie Thcrkildsen
28 Lise Høcg Østergaard

Ansatte ved SG



An!onVindcrslcv(AV)
lcktorhistoric.~amfumlsfag
ledende inspektor ~
K:mcha\·cn57
S240Rissko\·
tlf.S62 1 3796
AV@aasg.dk

Birgi1Dcngso(BD)
kktormusik.cngc!sk
Yrsavcj I
8230Åbyhoj
tlf.S6152157
BD@aasg.dk

Binhc F. Rasmussen (l3RJ
lcktor nuuemnrik. fysik.damlogi
inspektor
Bækkelunds\'ej43B
8240Risskov
tlf. 86 17 5026
BR@aasg.dk
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Anne Kamp Zimmcr (AZ)
adjunkt old tidskundskab
Srcn aldc rvcj 205 I j
S220Brabrand
llf.86249986
AZ@:mg.dk

13irgincGrnm(BGJ
lektor samfundsfog.historie
Balag crvcj 17
8260VibyJ
tlf.8614 7392
BG@aa~g.dk

Christian Bech Sorcnsen (85)
lektorfysik.matematik.naturfag
bibliot ekar
Ganunclgårdsvcj 16
8230Åbyhøj
tlf.86!55447
BS@mg.dk

Birginc Borg (138)
lektorbiologi, kemi
Snbro Skovvej 19
8471 Sabro
tlf. 86949162
BB@aasg.dk

Bente Kofoed (BK)
lektor musik. religion
Nyringen 28. su lt
8240 Risskov
llf. 86 21 3 1 28
BK@aasg.dk

Carsten Holm (CH)
pedelmedhjælper
Gunnar Clausens Vej I 04
8260VibyJ
tlf. 862901 74

Carl Harding Sørensen {CS)
lektor historie
Helgesgade 13
8260 Viby
tlf. 86 114432
CS@aasg.dk

Dine Brandt Gadcgaard (DG}
adjunkt Iransk. spansk
Stadion AllC 6, st. tv
8000 Arhus C
tlf. 86 19 96 03
DG@:1asg.dk

l-rank Carlsen (FC)
adjunkt matemati k . fysik. naturfag
Dalgas Avenu c ys t.tv
8000 ÅrhusC
tlf. X6 13 02 )I
FC@1aasg.dk

Donhc Antonsen (DA)
lektor dansk, idræt
studievejleder
SarnlystAl!C21
8270 Hojbjcrg
,1r. 8627 68 37
DA@nasg.dk

Donhc \Vendt (DW)
lektor dansk. film og TV
Korshojcn 59
S240 Risskov
tlf. S6219312
OW@aasg.dk

Gert Madsen (GM)
lektorengelsk
Tronsmark gi.skole
98S1 Bindslev
,1r. 9893 89 28
GM@aasg.dk

DortcFrost(DF)
kantinemedhjælper
Skæring Hcdcvej 156
8250Eg5

Mnds Elmkvist (EM)
lektor idrætengelsk
ivlnjsmarken66
8520 Lysuup
tlf. 86 22 65 99
EM@nasgs .dk

Bente Elkjær Gram (GR)
lcktordnnsk,cngc\sk
Rosenhojvc] 25
8410 Rende
11r . s637 15 20
BG@ausg .dk
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Bcurc Gybo lGY I
kantineleder
lngawrj 69
S22013rabr.md

Hanne Hcrms (HH)
ovcmssistem
Haslcvangsvcj 35
8210ArhusV
tlf. 86 15 -16 96
HH@:1asg.dk

Marianne Hogsganr d (HØ)
lcktortvsk, musik
Majsm;rkrn70
8520 Lysrrup
tlf. 8622 57 82
HOE@aasg.dk

Fritz Hard t.·rs (HA)
lckto rbi scric. hillcdk uns t
Nordogack 5
8200 Århus ;'I

1lf. 86 103069
HA@aasg.dk

Heidi i\isscn(HJ\')
adjunkt filosofi.historie
Absalonsgade-13.3
8000 r\rhm, C
1lf. 86 Il 89 33
HN@aa~i;.dk

lm:crEhr,:nr~·ich(]EJ
!a:~crk11kken. biblic reksmcdhj.elp
Skcjbyvcj 339
82-l0 Risskov

Merete Hejl-Niclsen (HE)
lektordansk. historie
studievejleder
Vcsborgvej 14
8240 Risskov
ur, 8621 1445
HE@aasg.dk

HelleRichardt(HR)
lektortysk
Gammelgårdsvej 16
8230 Åbyhpj
tlf. 86 15 54 47
HR@aasg.dk

lvanJcnscn(lJ)
lekto r geografi, idræt
Ole Romers Gade 9
8000 Århus C
,1r. 86 19 50 87
IJ@aasg.dk

Stig Jeppesen (JE)
lektor Iransk. engelsk
ti I lcds rcpnesenuuu
Tornhojvcj 103
8260 Viby J
ur, 86 28 24 86
JE@;1asg.dk

Jorn Laursen (JL)
lekto r fysik. matcrnarik. datalogi
Brovn -ngct 57
8250 Egil
tlf. 86 22 74 25
JL@aasg.dk

kn,Wimhl'.r(Jl'J
rcktornuucnuuik. 11ktl
p:cdag11g 1i.k Uatavcjlcllcr
Bjarkc~vcj 7
8230 Åhyl111j
tlf. 86 15 98 74
Jl'<t!'a;1~g .dk

Jens Dybkjær Holbcch (JH)
lektor fysik . kemi. natu rfag
Marselisborg AllC 32
8000 Arhus C
,1r. 86 19,09 1
JH@aasg
OrlovindtilJln -03

Jnn Kjærsganrd
sko lebetjent
Hovedvejen Så
8361 Hasselager
tlf. 86285 1 31

Knrl Peter Juhl (JU)
lektordansk
Pirklovcrvcj 26
8240 Risskov
,1r . 86 11 5048
JU@m1sg.dk

Jens Damgaard (JJ)
lektor samfundsfog. geogrnfi,
erhvervsøkonomi
Byagervcj 169
8330 Beder
1lf. 8693 75 54
JJ@a.asg.dk

Jette Meldgaard Harbo (Thi)
lektor film og TV. musik
Sjællandsgade 79
8000 r rhusC
ur. 86 13 70 09
JM@ansg.dk

fanncYde(JY)
lektor clnnsk, billedkunst, design
Hojagcrvej 60
8240 Risskov
ur. S6 176S39
JY@aasg.dk
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Kirsten Holm (KHl
lektor ol<l1id~k111u,M,;_;1b . l:11i11. ty~k
Ho!frnanns\'cj ~0. l.rh
S2~0 Brabr:rnd
tlf. 862659 !0
KH@aasg.dk

Katrine Knudsen (KK)
lcktcrmmcmank.dmaloai
Klokkerfaldet l 7 ~
S210ÅrhusV
tlf. 86 \5 65 05
KK@aasg.dk

Kc!dLarscn(KL)
rekto r
Villavej 26
8870Lang~
tlf. 8646 2060
KL@:w.sg.dk

Michael Bjcrring Christiansen (MB)
adjunkt fysik. kemi
Cort Adlcrs Gade 14 . I.Ih .
8200 Århus N
tlf. 86 10 16 IS
1\IIB@a.1sg.dk

Mariarme Christensen (MC)
lektor dansk. musik, idræt
Falstersgade al
8000 Århus C
tlf. 86 18 31 53
MC@aasg.dk

lngerMeier(ME)
lektorengelsk. spansk
international koordinator
Byagervej 233
8330 Beder
tlf . 86 93 60 62
ME@aasg.dk

Kaare Petersen (KP)
lektormusik.mmcnuuk
inspektor
Henrik Hcnzvcj B
S230 Åbyhoj
tlf. 862S•D 64
KP@aasg.dk

Lone Enevotdscn (LE)
lcktor cncclsk.rdm
Degnebakken -il
8230AbylmJ
tlf. 86 15-199-1
LE@aasg.dk

Lisbeth Hansen (Ul)
lektor biologi. matematik
Terp Skovvej 107
8270 Højbjerg
1lf. 8614 99 13
LH@aasg .dk

f

Mogens Hvid (MH)
lektor biologi
Jadcvcj 13
8541 Skodstrop
tlf. 86 9906 54
~•IH@a:1sg.dk

l\fadsJcnscn(MJ)
adjunkt kemi, naturfag. matematik
Østbanctorv7.suv.
8000 Århus C
tlf. 86 180860
MJ@aasg.dk

MettcMadsen(MM)
adjunkt fysik. naturfag
Skelagervcj 119
8200 Århus N
tlf. S6 10 98 72
MM@aasg.dk

t>
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Marianne Sveuningsen (MS)
lektorkemi. fysik , nmurfug
St. Blichers Vej S7
8210ÅrhusV
tlf.86257778
!'1'1S@uasg.dk

. .;
t\'k t1cRiis(MR)
lekroridræt.dranuuik
uv-medurbcjdcr
Henrik Hertz Vej 67
8230 Åbyboj
tlf. 8675 95 76
MR@aasg.dk

Mi.:th.: Hrandcnbcrg(MN)
adjuuht kitin
Yil!1i.:l111 lk rg~lX:~n :j 3, '2. th
!Cl!IÅrhu,V
tlf. 86 l'J 55 3-1
lVIN!'.(1•aa,g.dk

Michael Andersen (MA)
lektor samfundsfag, historie
studievejleder
Majsmarken70
8520Lystrup
ilf.8622 57 82
MA@~sg.dk

Lars Raunhoh (LR)
lcktorlustcnc. idnrt
Foncwj9 1
S240 Risskov
11r . 86 n 84 is
LR@aa~g.dk

OlufLindbcre-Niclscn (LN)
6, Ruc de Po1:unicrs
L2343Lux-Crn1s
Luxembourg
LN@:tas!!.dk
orlov ind~il 31n -02



i\lanaunC'lll(l111~1.'nt\rn
lekto r engelsk.japansk
O11t1 Rud~ Gade ~1 1.1,·.
s200.,\rhu, ~
llf. 8616 S662
/'.IT@aa.-,g.d~

~1:i1i:1111h,'.Wam.:1·(1\IW)
lcktorty-k.cngclsk
Palli~wj67
S220lk1hrnnd
tlf. 8625 JO 79
~IW@:rng.dk

Ole 1301\z:ww (08)
lektor historie.dansk
Skueuren 4
8240 Risskov
tlf. 86 177307
013@aasg.dk

Ruth Briiuncr(RBJ
lektor fransk. l.uin. ohhidckundskah
Violvc] 20
82 ...!ll l{i., .,knv
tlf. 86 17 38 95
RBf!!.';i:i~g.dk

Mona Rcichcrt (RE)
lektordansk
læsepædagog
Gcfionsvcj 7
8230. byhoj
!If. 86 75 2149
RE@aasg.dk

Knud Rygård (RYJ
lektor engelsk, religion. oldtidskundskab
GI.Krovej3
8340Malling
tlf 8693 li 40
RY@aasg.dk

TO\' C Roikjær (TR)
lektor samfundsfag. idræt.
crhvcrvsokonomi
Bjnrkcsvej 7
8230Abyhoj
tlf. 86 15 98 7 ...1
TR@aasg.dk

fhomas Lind Laursen
adjunkt dansk
\fojlgadc86. 2
S000 Arhu.-. C
tlf. 86 1803 19
TL@aa:,g.dk

::·~ :: l:~·~\l::~~~ll;~l ::A)
St. Blichers Vej 20
82)0 Ahy!wj
ur. l'i6 25 78 .t5
·1·,\@1:1:1sg.dk

Jy11c Petersen (PE)
lektormusik.dansk
Roscnvej 28
8240 Risskov
tlf. 86 17 79 JO
PE@aasg.dk

Pia 13c1ingcr(Pl3)
klacr cngclsk. fransk
Roscnkrantzvej 3
85-13 Hornslet
nr. 86996-t 03
Pl3@a:hg.dk

Ok Krofh tOKJ
lekto r biologi. idnu
~auhoJH'J)5
8➔10 Ronde
tli. 8637 2945
OK@:ia:-g.dk

Vivi Gnmmclgaard (VG)
lckror kcmi.oldudskundskab
Bogchn vcu 31
S370 Hadsten
tlf. 8691 5269
VG@,1asg.dk

Ull:1 l.hmncrup(Ull)
lektor engelsk. tysk
p:L'd:1g l)gisk dnavcjlcder
lfojkoh 'L'j 37
82HJ Arhu~ V
11LS6157-ll-1
Ull@n:1sg.dk

"t.ubenwuurrrw,
kl\iur hi-Iorn-. ryvk
\lt1d1i.:\..:jklkr
l lqr..:d:ilwq I !O
8220 l+mbrand
til. S(, 2) ),15()
TW(,1 aa~g.dk

L
Per S1m:ll\CII (PSJ
lektor musik. religion
Ny Mccsgaa rdvcj 21
8270 Hojbjerg
cif. 86'!.7 06 72
PS@aasg.dk

P:tr\'IZ l'ashutauizadch
u-suppnrtcr
PP@aa.-,g.dk

PederKinrh !PK)
Jekwrfy~ik. kemi
uaturfau. matematik
,\fajsv:;ngc! IS
83-I0Mallint
tlf. 869) 19 Si
PK@'aasg.dk
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Vivi Guldberg (VI)
overassistent
Dcccmbcrvc] 14
S210ÅrhusV
tlf. 86 15 1025
\ll@aasg.dk

Vibeke Miillcr (VM)
lektor span sk.eng elsk
Hojagcr73
S530 Hjortshoj
tlf. S6 22 62 69
Vf..·l@aasg.dk VS@.iasg.dk
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Bent \Volmar (WO)
lektorfysik. kemi. naturfag.astronomi
Klokkerfaldet 26
8210ÅrhusV
tlf.86154-049
WO@aasg.dk

TI- IB
Thomas Bcndscn
matematik.fysik
Falstergade JOA. SI. tv .
8000 Århus C
tlf. 86 134S 84

RTK
Rene Tang Kramme
fysik , kemi
Vestre Ringgade l 56. I. tv.
S000 ÅrhusC
tlf. S6 IS 0672

BPE
Birgit Pedersen
billedkunst. film og TV
Bulowsgadc 7 l, 2.-th
8000 ÅrhusC
tlf. 86 12 98 40

XC
CamillaJiirgcnscn
spansk, historie
Ivar Huitfcldts Gade 81, st. t, ·.
8200 Århus N
ur. 86 10 32 08

XM
Mene C. Schou Andersen
religion, oldtidskundskab
M. P. Bruuns Gnde 35b , I.
8000 Århus C
tlf. 86 1S49 67

XII
Mette Holmcgnnrd
musik.dansk

~;;~11~;,~:>jl I

tlf.86151922

ORLOV:
Vibeke MUiier(!.!.- ! 1.2.2001)
lektor spansk. engelsk

Helle Richardt (23.!0- 21.12.2001)
lektortysk

Mette Brandenborg (barselsorlov)
lektortysk

Frank Carlsen (barselsorlov)
adjunktmmemmik. fysik, naturfag

PERSONALIA 2001/2002:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hanne Henns har den 1.1.200 I væ re!
ansa.ti25 år.

Marianne Svenningsen har 1.2 .2002
undervist i gymnasiet i 25 år.

Jan Kjærsgaard fratræder sin stilling som
skolebejent pr. 31.7.2002.

Annette Rasmussen fratræder sin stilling
som adjunkt pr. 31.7.2002

Under Birgitte Borgs sygdom vikariere
de Marianne Svenningsen og Vivi
Gammelgaard i kemi.

Under Lone Enevcldsens sygdom vikari
erede Lasse Beck Pedersen i idræt.

Under Vibeke Spannings sygdom vikari
erede Lone Enevoldsen i engelsk, Ole
Bcnzauw og Mads Pedersen i dansk .

Under Mette Brandenborgs barselsorlov
vikarierede Soren Thygesen i latin

Under Helle Richardts orlov vikarierede
Betina Thrysce i tysk.

Under Vibeke Milllers orlov vikarierede
Lucas Ruiz Femandez i spansk.

Ali Hnmeed Abdul Rihda var ansat som
medhjælp i kantinen (3.9.0J - 31.03.02)

Hans Hansen er ansat som pedel
medhjælper i en miiluenuegtersrilllng
(l9.o9.01 · J0.07.02).
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RINGETIDER
Skoledagen på ÅSG er fra kl. 8.00 til kl. 15.©0, b0iitse1
fra tirsdag, hvor undervisningen slutter kl. 15. l © pga.
informationsmødet efter I. lektion. Ringetiderne bmgå:J,
af nedenstående:

Lektion: Mandag, onsdag,
torsdag,fredag: Tirsdag:
8.00 - 9.30 8.00 -

Il 9.45 -Il.IS
Il 11.45 -13.15
tv 13.30 - 15.00 /3.40 - IS.JO


