
Legater – historisk  

Aalborg Katedralskoles Fællesfond. 

Midlerne til fonden er blevet skabt gennem Aalborg Katedralskoles historie af fremsynede, gavmilde eller 
taknemmelige mænd og kvinder, som gennem årene har skænket større eller mindre beløb til oprettelse 
af et legat til fordel for elever på Aalborg Katedralskole. I 1809 blev en del legater lagt sammen i 
Stipendiefonden. Af historiske grunde beholdt man dengang navnene på nogle af de ældste legater. I 
2003 var antallet af legater igen vokset og deres formuer blevet for små. Derfor blev en række legater 
samlet i Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Her er en liste over de nu nedlagte legater med de historiske 
tildelingskriterier og bemærkninger.  

 

Oprettet      Legat    Tildelingskriterier       Bemærkninger 

1674            Frederik Thuresens Legat   

 

 

 

 

1809           Stipendiefonden    

 

 

1809           Det Thestrupske Legat 

 

 

1809          Den Reitzerske Flidsbelønning 

 

 

                   De Kyndeske Præmier 

 

 

1836          Rektor Taubers Mindelegat  

 

Oprindeligt tænkt som studiehjælp til 6 

fattige drengebørn, ægte-født i 

Aalborg. Legatet har været uddelt 

siden 1675 og tildeles stadig -symbolsk 

med det oprindelige beløb til 6 drenge, 

der er født i Aalborg. -Halvdelen 

udbetales ved juleafslutningen og 

halvdelen ved translokationen. 

Tildeles normalt til 2 drenge 

fra hver årgang. 

Studiehjælp til trængende 
dimittender, der har evner og lyst til 
et videregående studium og som har 
udvist flid og god opførsel. - Udbetales 
efter påbegyndt studium.  

 

Kan søges af elever i 

afgangsklasser før jul. 

Gives for højeste 

studentereksamen. Præmien tildeles 

stadig - symbolsk - med samme 

beløb som oprindeligt. 

Fast beløb på 5,25 kr.  

Gives for den næsthøjeste 

studentereksamen. Præmien tildeles 

stadig - symbolsk - med samme beløb 

som oprindeligt. 

Fast beløb på 10,50 kr. 

Gives til de 6 bedste latinske stile. 
Præmien tildeles stadig - symbolsk - 
med samme beløb som oprindeligt.  

 

Praksis at legatet tildeles 

de bedste danske stile ved 

studentereksamen og hf-

eksamen. Fast beløb på 8 

kr. til hver. 

Gives til studenter fra Aalborg 

Katedralskole, der er immatrikuleret 

ved et af Danmarks universiteter eller 

ved en af de andre videnskabelige 

højere læreanstalter. -Udbetales efter 

studiestart. 

Legatet er stiftet af 

taknemmelige disciple i 

anledning af professor 

Emanuel Taubers 25-årige 

rektorjubilæum den 7. maj 

1836. Grundkapitalen var 

på 5.323,43 kr. 



1845           Emanuel Taubers Jubellegat 

 

 

 

1851            Nis Nissens Legat  

 

 

1851            Nis Nissens Legats flidspræmie  

      

 

1858       Det Coldingske Legat  

 
 

 
1876           Godsejer N.E.W. Hansens Legat  

 
 
 
1896            Prokurator Niels Dannisøe og  
                    Hustrus Legat I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1901            Prokurator Niels Dannisøe og  
                    Hustrus Legat II  

 
 
 
 

 
 

 
 
1907            Rektor Ankjærs Boglegat  

 
 

 

 
1922            Landstingsmand Jørgen  
                    Bertelsens Studielegat  

 

 

 

Gives til værdige og trængende 

gymnasieelever. 
Stiftet i anledning af 

rektor Emanuel Taubers 

50 års embedsjubilæum i 

1845. Tauber var rektor 

fra 1811-1845. 

 

 
Studiehjælp til trængende elever som 

har udvist flid og god opførsel. -
Halvdelen udbetales ved tildelingen og 
resten ved afgangseksamen.  

 

4/5 uddeles efter 
ansøgning og 1/5 tildeles 
som flidspræmie.  

 

Flidspræmie. -Halvdelen udbetales ved 

tildelingen og resten ved 
afgangseksamen.  

 

Enke efter eller datter af afdød lærer 
ved Aalborg Katedralskole  

 

Tildeles lejlighedsvis pga. 
beløbets ringe størrelse.  

 

Skal forlods anvendes til bevarelse af 
professor Taubers grav på Aalborg 
Kirkegaard.  

 
Værdige og trængende studenter 

udgået fra Aalborg Katedralskole, der 
er sønner af embeds- eller 

bestillingsmænd, der er eller har 
været bosiddende i Aalborg Stift.  

 

Legatet kan modtages af 

samme person 5 år i 
træk såfremt 
vedkommende opfylder 
betingelserne. Praksis 
er, at skolen henvender 
sig til en tidl. modtager 

af Moltkes legat og 
beder om en ansøgning.  

 
En flittig og uformuende student fra 
Aalborg Katedralskole som er værdig 
og trængende.  

 

Kan uddeles til samme 
person i indtil 5 år 
såfremt vedkommende 
stadig opfylder 
betingelserne. Praksis er 

at uddele til en tidligere 

modtager af Rektor 
Taubers Mindelegat.  

 

Tildeles en flittig, trængende elev, 

der starter på Aalborg Katedralskole 
til anskaffelse af bøger.  

 

Der udstedes normalt et 
gavekort til brug i en 
boghandel.  

 

Legatet tildeles efter ansøgning 
trængende mandlige studenter, 
der er udgået fra  
Aalborg Katedralskole, til 

anvendelse i første studieår. -

Udbetales efter studiestart.  

Legatet er oprettet og 
senere udvidet med 
midler, som 
landstingsmand Jørgen 
Bertelsen efterlod sin 
slægtning, Bartholine 

Jørgensen.  

 



1931             Lektor Knud Panduros  
                     Mindelegat  

 

 

1932             Grethe Hegelunds Mindelegat   

 

 

1932            Skoleelev Dahl Stokkildes   
                    Mindelegat  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1941             Kornet Frode Vesterbys   
                     Hædersgave 
 
 
 
 
 
 
 
 
1943             Bodil Hamres Mindelegat  
 
 
  
 
 
 

 
1943              Landbrugskandidat Niels Hjorth  
                      og hustrus Legat  

 

 

 

Gives for bedste tyske stil ved den 
afsluttende eksamen 

 

Oprettet af enkefru 

Henriette Panduro til 
minde om hendes 
afdøde mand, lektor 
Knud Panduro.  

 
Tildeles én eller flere flinke og 
dygtige, fortrinsvis kvindelige, elever 
i 2.g uden hensyn til de 
pågældendes økonomiske forhold.  

 

Uddeles den 16. 

september.  

 

Tildeles en flink og rask elev på 
Aalborg Katedralskole, fortrinsvis i 3. 

mellemskoleklasse, der agter at 
gennemgå gymnasiet.  

Legatet er stiftet af 

faderen til elev i 3. 

mellem-skoleklasse Jens 
Jonathan Dahl Andersen 
Stokkilde, som omkom 
ved en trafikulykke ved 
Skalborg den 12/9-
1932. I stedet for at 
give blomster og kranse 

til begravelsen 
opfordrede faderen til at 
give et pengebeløb til 
oprettelse af et legat. 
Faderen var lærer ved 
Lindholm Centralskole 
hvorfor praksis er at 
kontakte inspektøren på 

Gl. Lindholm skole 
angående tildeling. Der 
uddeles ca. hvert 5. år 
det beskedne beløb 
taget i betragtning. 

 

En ung mand i 3.g af hvis karakter og 
dygtighed man mener at kunne vente 
sig en indsats senere i fædrelandets 
tjeneste.  

 

Legatet uddeles 

sammen med Kornet 
Holst Jørgensens 
Mindelegat, Erik 
Bennikes legat og 
Lærernes Mindelegat i 
slutningen af april.  

 

Tildeles en velbegavet elev i 2.g, 
matematisk retning, der uden at 
hænge over bøgerne dog 
samvittighedsfuldt passer sit arbejde, 
er rar og livlig og glad for sin skole.  

 

Legatet uddeles på Bodil 
Hamres fødselsdag, den 
14. januar. Hvis det 
uddeles til 2 elever skal  
det være én af hvert køn.  

 

Gives til en flittig, velbegavet og 
fornøjelig elev som støtte i det første 
studieår.  

 

Legatet er oprettet af 
student fra Aalborg 
Katedralskole, cand. 
polyt. Stenild Hjorth 
(søn af Niels Hjorth og 

hustru) under navnet: 
”Legat til minde om 

forhenværende 
forpagter på 
Lindenborg, 
landbrugskandidat Niels 
Hjorth og hustru, født 
Møller” 

 



1943               Agnete Banner-Voigts Mindelegat  

 

 

 

 

1945               Lærernes Mindelegat  
                       af 5. maj 1945  
 
 
1945               Erik Bennikes Legat  
 
 
 
 
 
 
1945                Rektor Galsters Legat  
 

 

 

1946            Kornet Holst Jørgensens 
                        Mindelegat  

 

 

 

1946         Ritmesterinde Johanne Cordelia  
                       Rahbeks Legat  

 

 

 

 

 

 

1951                Lektor Th. A. Müllers Præmie  

 

 

 

 

Tildeles en gymnasieelev, dreng eller 
pige, der passer sine ting ordentligt og 
er i besiddelse af godt humør og 
frejdighed uden at være nogen 
karakterhest. Legatets formål er ikke 
at afhjælpe trang, men at tjene til 
glæde og opmuntring. 

 

Legatet er oprettet af 
frk. Theodora 
Gronemann til minde 
om hendes søsterdatter, 
Agnete Banner-Voigt, 
der døde den 28. marts 
1835 som elev i 2.g 

nysproglig på Aalborg 
Katedralskole.  

 
En elev i gymnasiet der skønnes at 
være af den ånd, der prægede skolen 
under besættelsen.  

 
Tildeles 2 idealistisk indstillede elever i 

2.g, der ved deres optræden har gjort 
sig afholdt af deres kammerater. Ved 
uddelingen tages ikke hensyn til 
dygtighed eller trang.  
 

 Tildeles en elev i 3.g - matematisk 
eller sproglig - der har vist udpræget 
humanistisk interesse, sans for 
litteratur og historie eller - 
undtagelsesvis - for kunst eller musik.  

 

En ung mand i 3.g af hvis karakter og 
dygtighed man mener at kunne vente 
sig en indsats i fædrelandets tjeneste. 

Det skal i reglen være den samme 
som får tildelt kornet Frode Vesterbys 
Hædersgave.  

 

Tildeles hvert andet år en dygtig 
dimittend til hvis karakter skolen har 
særlig tillid.  

 

Legatet er stiftet af 
Johanne Rahbeks søn i 
fuld overbevisning om, 

at hun ville dele hans 
beundring og 
taknemmelighed over 
for Aalborg 
Katedralskoles elever, 
der ydede så tapper en 

indsats for fædrelandet 
under tyskernes 

besættelse af Danmark 
1940-45. Reserveres 
normalt til næsthøjeste 
studentereksamen!  

 
Gives til gymnasieelev i Aalborg 

Katedralskole, der har vist interesse 
for humanistiske fag.  

 

Oprettet af Sigurd 

Müller til minde om hans 
onkel, lektor Th. A. 
Müller, der var student 
fra Aalborg 
Katedralskole og som 
holdt meget af sin 
gamle skole.  

 



1955        Frøken Henriette Vorsaa's Legat  

   

 

 

 

1956             Kommunelærer N. M. P. Mølgaard 
                     og hustrus Legat  

 

 

 

 
1956        Rektor Niels Christensens Legat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959               Holger Bangs Legat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tildeles to kvindelige studenter fra 
Aalborg Katedralskole, som er 
ubemidlede, og som har udvist sådan 

evne og flid at de må formodes at 
kunne gennemføre et studium ved 
universiteter. (København og Århus 
ifølge legatets fulde navn)  

 

Udbetalingstidspunktet 
er valgt til december 
allerede fra første 
udbetaling i 1983. 
Legatet kan efter 
ansøgning nydes flere 
år i træk  

 

Gives til en eller flere elever, 
fortrinsvis sønner eller døtre af lærere 
i den offentlige skole.  

 

Oprettet af læge P. 
Mølgaard, student 
1893 fra Aalborg 
Katedralskole, til 

minde om hans far og 
mor, afdøde 
kommunelærer N. M. 

P. Mølgaard og hustru.  

 

Gives som studiehjælp til flittige, 
velbegavede og trængende 
matematiske studenter. -Udbetales 
efter studiestart.  

 

For at hædre Niels 
Christensen på hans 90 
års fødselsdag den 

11/9-1956 for hans 
indsats som lærer på 
Aalborg Katedralskole i 
årene 1896-1918 har 
der været fortaget en 
indsamling blandt hans 
gamle elever med det 

formål at oprette et 

legat, der 
skal bære hans navn. 
Grundkapitalen blev på 
10.000 kr. (Fundatsens 
bestemmelse om at 
legatet SKAL deles 
mellem 2 studenter ses 
der bort fra i 

betragtning af beløbets  
størrelse)  

 

Hjælp til sommerferieophold for en 
mandlig elev i 1.g/1.hf som er en god 
kammerat. - Udbetales ved 
translokationen.  

 

Tildeles fortrinsvis en 
elev, der på grund af 
sygdom eller anden 

legemlig årsag er 
handicappet. Legatet 
er stiftet af overlæge 
dr. med. Hans Olaf 
Bang og hustru 
Gertrud Bang, f. 
Prior, Klostermarken 
47, Aalborg, til minde 

om deres søn 
gymnasiumelev 
Holger Bang, der 
afgik ved døden den 

6. juni 1959 

 



1960                Rektor J. R. Zerlangs Mindelegat   
 

  

 

 

 

 
1963                 Helene og Martin Eichlers Mindelegat  
 

 

 

 

 

 

 

 

1979                  Adrienne Dejgaards Legat 

 

 

 

 

 

 

1981                  Annemarie Østeraa's legat  
 

 

 

 

 

 

 

1986                  Civilingeniør. Stenild Hjorth   
                          og Hustru Else Hjorths Legat  

 

Gives til en velbegavet, flittig og 

trængende student fra Aalborg 
Katedralskole som første års 
studiehjælp ved danske universiteter 
eller højere læreanstalter. - 
Udbetales efter studiestart.  

 

Oprettet af P. M. 
Veilgaard, Gentofte 
som udtryk for den 

store 
taknemmelighed han 
følte for sin skoletid 
1908-11 på Aalborg 
Katedralskole og for 
daværende rektor 
Zerlangs godhed over 
for ham  

 
Tildeles en dygtig student fra Aalborg 
Katedralskole.  

 

Ifølge testamente har 
fru Helene Eichler, 

Aalborg, enke efter 
syremester Martin 
Eichler, Nørresundby 
bestemt at der efter 
hendes død skulle 

oprettes et legat til en 
dygtig student fra 
Aalborg Katedralskole. 
Grundkapitalen er 
10.000 kr. Reserveres 
normalt højeste 
studentereksamen!  

 

Tildeles en af årets studenter fra 

Aalborg Katedralskole til hjælp til en 
rejse til Frankrig. Rejsen forudsættes 
foretaget senest året efter 
studentereksamen  

 

Efter hjemkomsten 

afleveres en kort 
skriftlig beretning om 
rejsens forløb. Den 
pågældende skal være 
ubemidlet eller dog 
mindre bemidlet og af 

skolen kunne 
karakteriseres som 
flink i fransk.  

 

Gives som opmuntring til en elev, som 
har vist flid og interesse for faget tysk.  

 

Oprettet af Alfred 
Østeraa "til minde 

om Annemarie 
Østeraa og i 
taknemmelig 

erindring om den 
lykkelige tid det 
forundtes hende at 
være lærer ved 
Aalborg 
Katedralskole."  

 

Der uddeles flidspræmier til 2 
drenge og 2 piger.  

 

Hver modtager 300 
kr. efter fundatsen. 

Antallet af 
modtagere kan 
reduceres hvis 

kronens købekraft 
forringes.  
 

 



1988                    Lektor Aage Schousgaards     
                            Mindelegat  
 

Tildeles en mindrebemidlet 
mandlig student fra Aalborg 
Katedralskole, der studerer til 
skoleembedseksamen eller 

tilsvarende eksamen med et eller 
flere af fagene dansk, fransk, 
engelsk eller tysk, fortrinsvis de 
to førstnævnte fag.  

 

Legatet kan efter 
ansøgning nydes flere 
år i træk. Der findes 
ikke 
ansøgningsskema.  

 


