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Her ses indgangen til den 
daværende latinskole, 

som var indrettet i en fløj i 
Helligaandsklosteret. 

4. Latinskolen
Udelukkende drenge i skolen, massevis af flytninger og historien om en 
revolutionerende forberedelsesskole. Velkommen til Aalborg Latinskole.

Historie

Vi kender ikke det præcise årstal for skolens start, men historiske dokumenter viser, at 
Christian den 3. i 1540 skænkede en fløj i klosteret, som skulle danne ramme om latinskolen. 
Frem til reformationen havde kirken og klostrene sørget for uddannelsen, men da kloster-
skolerne forsvandt, bestemte kongen, at hver købstad skulle have en latinskole. På den tid 
var det udelukkende drenge, der fik lov til at gå i skole, og det var desuden kun de mest 
velstillede drenge, som fik lov til at betræde latinskolens lokaler. 
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Aalborg
Katedralskole

Kakkelovn i et
klasselokale i Latinskolen

Aalborg blev i 1554 stiftsby med egen ”Katedral”, og skolen ændrede navn til Aalborg Kate-
dralskole. Den tætte tilknytning til kirken fortsatte de følgende 200-300 år, hvor de primære 
fag, som følge heraf, bestod af græsk og latin. Skolens fornemmeste opgave var at forbere-
de eleverne på det teologiske studium ved universitetet i København, og det krævedes af 
eleverne, at de kunne læse det Ny Testamente på originalsproget græsk. Latin var de lær-
des internationale sprog, og beherskelsen af det var en absolut forudsætning for at kunne 
begå sig i det akademiske miljø.

1700-tallets oplysningstid skabte nye pædagogiske ideer og samtidig ændredes samfun-
dets krav til uddannelserne. Latin og græsk blev gradvist trængt i baggrunden til fordel for 
fag som matematik, regning, dansk og moderne sprog. I 1840’erne begyndte man også at 
undervise i gymnastik, og det gav Aalborg Katedralskole alvorlige pladsproblemer. Skolen 
blev derfor i 1848 flyttet fra klosterbygningen til ”Sildepalæet” i Jomfru Ane Gade, og i år 
1889 flyttede man igen – denne gang til Sankt Jørgensgade. 

I 1903 fik piger så endelig lov til at gå på gymnasiet, og elevtallet steg, som følge heraf, kraf-
tigt. I dag er Aalborg Katedralskole et moderne gymnasium beliggende i Sankt Jørgensgade.
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Klostermarksskolen

Klostermarksskolen

Klostermarksskolen blev grundlagt i 1871 som en forberedelsesskole til Aalborg Kate-
dralskole. I de første år af skolens eksistens flyttede man meget rundt i takt med, at der 
kom flere og flere elever til. I 1881 flyttede skolen så til skolefløjen på Aalborg Kloster, hvor 
Aalborg Katedralskole var fraflyttet i 1848. Det blev dog ikke til mange år på klosteret, for da 
Katedralskolen ikke længere kunne være i lokalerne i Jomfru Ane Gade og i stedet flyttede 
til Saxogade, rykkede forberedelsesskolen med.

Forberedelsesskolen havde lokaler i den nordlige ende af bygningen, og i frikvartererne 
måtte eleverne kun opholde sig i det nordvestlige hjørne af gården, lige uden for rektors 
kontor. Skolen blev i de år betragtet som en del af Katedralskolen, ofte omtalt som ”adjunkt-
skolen” eller ”den lille latinskole”. I takt med at nye skolelove kom til, og at piger fik lov til 
også at gå i skole, var der ikke længere plads på Aalborg Katedralskole. 

Derfor besluttede man sig for at bygge sin egen skolebygning. I 1904 oprettedes aktiesel-
skabet ”Forberedelsesskolen til Aalborg Katedralskole” for at skaffe penge til byggeriet. 
Man købte en grund på Dronning Christinesvej, og i oktober 1905 stod bygningen færdig 
til indvielse. I 1917 døde Rektor Zerlang, og det blev anledningen til, at skolen løsrev sig fra 
Aalborg Katedralskole. Inden da var skolen ledet af den rektor, som var at finde på Aalborg 
Katedralskole, men nu fik man sin egen leder.

Man beholdt dog navnet ”Forberedelsesskolen”. I 1925 skiftede skolen dog navn til Kloster-
marksskolen. Skolen fik navnet, da den blev placeret på jord, der tidligere har tilhørt klo-
steret. I årene efter kom flere klasser til i takt med nye skolelove, hvorfor bygningen af flere 
omgange er blevet udvidet. 

Kilder: Aalborg Katedralskole og Klostermarksskolen.


