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Knud Moseholm 1900 - 1993
Knud Moseholm, rektor for Kolding Gymnasium i perioden 1947-1970, dode 
den 11. marts efter kort tids sygdom, 92 ar gammel.
Knud Moseholm var vokset op i Nr. Broby på Fyn, i et hjem præget af grundt
vigsk livssyn og politisk engagement. Han blev student i 1920, privat dimitte
ret fra Hong, og han påbegyndte derefter studiet ved Kobenhavns Universitet, 
hvor han tog embedseksamen i 1928 med fagene historie, engelsk og latin. 
1928 blev et mærkeår, idet han i samme år tog embedseksamen, blev gift med 
Lilli Moseholm og opnåede ansættelse som adjunkt pa Fredericia Gymnasium. 
Her udnævntes han siden til lektor i 1942 og fungerede en årrække som 
inspektor, indtil han i 1947 udnævntes til rektor ved Kolding hojere Almensko
le, hvor én af hans forste embedshandlinger var at fa givet skolen et mere tids
svarende navn.

Moseholm nod stor anseelse, og han tildeltes mange tillidshverv. Han var såle
des medlem af eksamenskommissionen til afholdelse af studentereksamen for 
privatister; han sad i bestyrelsen for Fredericia Kunst- og Litteraturforening; 
1951-57 var han medlem af de kommunale gymnasieskolers rektorudvalg; lige 
efter besættelsen knyttedes han som pædagogisk konsulent til Tysklands- 
brigaden; sidst i 60’erne tog han aktivt del i arbejdet med at fa oprettet univer
sitet i det syd- og sonderjyske område, idet han var bestyrelsesmedlem i Tre
kantsområdets Universitetsforening 1967-71.
Da han i 1970 fratrådte rektorstillingen, kvitterede Kolding Byråd for hans ind
sats i byen ved at udpege ham til uddannelseskonsulent for byradet.

Moseholm var stærkt engageret i foreningen Norden’s arbejde. Han var for
mand for lokalforeningen 1952-65 og medlem af foreningens hovedbestyrel
se 1965-68. Bade i rektorperioden, men også langt ind i sit otium blev Mose
holm benyttet som planlægger og guide ved foreningens sommerudflugter, der 
lagde vejen om karakteristiske herregårde, kirker og andre historiske sevær
digheder; især skal fremhæves hans indgående kendskab til landets kirker, 
deres historie, arkitektur, kalkmalerier m.m. På disse ture mestrede han at 
forene det faglige og det underholdende; han var en gudsbenadet fortæller - 
talenter, som også kom i udstrakt anvendelse ved lærernes årlige skovtur.
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Moseholm var levende interesseret i skolens personalhistorie, hvilket resul
terede i en række udgivelser om savel skolens elever som dens lærere.

Sammen med lektor K. M. Carstens udgav han 
“Kolding Studenter 1935 - 1959”, 
et værk, hvori også indgik et rids over skolens historie.

Op gennem 80’erne arbejdede han meget sammen med lektor Aksel Nelle- 
mann: sammen fik de udforsket yderligere træk omkring skolens historie, som 
blev nedfældet i folgende 3 boger:
“Kolding Studenter indtil 1856”
“Latinskolelærere i Kolding indtil 1856”
“Lærerne ved Kolding Latin- og Realskole og Kolding Hojere Almenskole 1880 
- 1930”.
Der har været tale om et usædvanligt og grundigt opsporingsarbejde, med utal
lige opslag i kirkeboger og daglange besog på landsarkiverne, hvor Moseholm 
var den, der fandt frem til de spændende oplysninger om det til skolen knyt
tede persongalleri, og hvor Nellemann var den, der forte pennen og stod inde 
for den historiske detalje. Det var et fornemt samspil mellem de to historike
re, og vi omtaler spogefuldt disse værker som Nellemose-bogerne. Også i sko
lens jubilæumsskrift ved 450-års-jubilæet bidrog de to historikere med nogle 
nye iagttagelser, de netop var faldet over.
Alle disse værker er uden sidestykke i dansk skolehistorie.
Endelig bor det nævnes, at Moseholms lokalhistoriske interesse forte ham ind 
i redaktionen af trebindsværket om Kolding i det tyvende århundrede.

For at give et signalement af ham som skoleleder tillader jeg mig at referere, 
hvad lektor Christian Liebing, der har fungeret under Moseholm, har skrevet i 
nekrologen, trykt i fagbladet GYMNASIESKOLEN:
“Som lærer og leder var Moseholm “af den gamle skole”, dog langt fra uden 
evne til at forny sig i takt med tidens krav. Selv var han pligtopfyldende til det 
yderste og forventede orden og ansvarsbevidst arbejde af sine elever; de 
betragtede ham afgjort med respekt, men vidste samtidig, at de i ham havde 
en beskytter, når det kneb; hans egen baggrund i landsbysamfundet gav ham 
en fin forståelse for unge fra et gymnasiefremmed miljo og okonomisk svage 
hjem. Hertil horer også, at han sørgede for, at Kolding Gymnasium tidligt fik 
en - hurtigtvoksende - HF-linje, hvis trivsel la ham stærkt på sinde.
Fra forste færd lagde han vægt pa ikke at samle en snæver kreds omkring sig, 
men i lige grad at være chef for alle stedets medarbejdere: denne kloge ind
stilling modvirkede effektivt misundelse og klikedannelser, ligesom han med 
sit positive menneskesyn altid viste kollegerne tillid og en usvigelig loyalitet. 
Det voksende elevtal medforte brydsomme pladsproblemer, og rektor lagde 
sig med al sin energi i selen for at fravriste myndighederne en ny bygning: men 
det smertede ham, at skolen dermed ville komme til at forlade sin gennem fire 
hundrede år hævdede placering i byens midte; ligeledes sagde han kun toven
de farvel til den könne, traditionsrige majfest, som tiden - og enkelte elver - var 
lobet fra."
I sit otium fulgte han skolen med stor interesse. Han var med i bestyrelsesar
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bejdet for “Kolding Gymnasiums Venner”, hvor man mærkede hans medle
ven og varme interesse for eleverne i deres uddannelsesforlob.

Moseholm var et rigtigt selskabsmenneske, der kunne lide at samle menne
sker omkring sig. Ved sammenkomster optrådte han altid på talerlisten, hvor 
han på sin karakteristiske facon - med markant understregning af den sentens, 
det ord eller det begreb hans tale var spundet omkring - underholdt selskabet 
med overraskende pointer og fornøjelige anekdoter. Han var trofast gæst ved 
skolens juleafslutninger og translokationsarrangementer, og vi 
undte ham, at han nåede at opleve skolens 450-års-jubilæum, hvor 
lærerkollegiet dekorerede ham med en særlig fortjenstmedalje.
Personligt har jeg haft meget at sige Knud Moseholm tak for: en kollegial og 
særdeles grundig rådgivning, da jeg afløste ham; mangen en god passiar 
omkring lokalhistorie, skoleledelse og uddannelsespolitik; fornøjeligt samvær 
i vore to hjem, hvor vore koner supplerede på bedste vis det fine, opståede 
venskab. Uforglemmeligt for mig er også den spontane fornøjelighed, der her
skede omkring L'hombre-spillet ved byrådets årlige nytårsarrangement. Da var 
Moseholm virkelig i sit es og glad for ved denne lejlighed at kunne mode man
ge af de personer i byen, han havde haft kontakt med i sin funktionsperiode.

Sit lange otium tilbragte han i huset ved Slotssøen, der med sin udsigt op mod 
slotsbanken og Koldinghus var ideelt for en historiebevidst personlighed. En 
markant personlighed, en dygtig skolemand, et hjertevarmt menneske. Pa Kol
ding Gymnasium vil vi altid mindes Knud Moseholm med glæde og oprigtig 
taknemmelighed.

Ole Ballisager

JUBILÆUMSDAGEN DEN 5. NOVEMBER 1992
Vi har ikke præcist kendskab til skolens oprettelsesdato. Da man i 1942 afholdt 
400-års-jubilæet, valgte man datoen 1. maj. Den dato kunne vi naturligvis have 
valgt igen, men vi folte. at vi stod frit og foretrak derfor at placere “jubilæums
dagen” et stykke hen pa efteråret, ikke for tæt pa julen, men sa langt inde i 
skoleåret, at vore begynderklasser var faldet nogenlunde til, så de kunne bidra
ge aktivt til jubilæets forskellige indslag. Det forte så til placeringen 5.- 6.- 7. 
november, med selve højtideligholdelsen den 5. november. Det er om denne 
dag, der her skal berettes.

Megen hektisk aktivitet og grundige forberedelser var gået forud. Invitations
listen til den 5. november var lang. Der var udsendt til repræsentanter for 
undervisningsministeriet, amtsrådet og amtsforvaltningen, Kolding Kommune, 
til områdets uddannelsesinstitutioner, og til personer, der pa den ene eller 
anden måde havde haft relation til skolen. Som en selvfølge var nuværende 
og tidligere medarbejdere inviteret, men desværre tillod kantinens størrelse 
kun, at eleverne blev repræsenteret af blot et par klasser. De ovrige elever var 
nok lige så glade for at være beskæftiget med planlægningen af åbent-hus- 
arrangementet, den historiske udstilling og show’et på Kolding Teater.



4

Fra hojtidligheden i kantinen

Der var inviteret til kl. 10.30, men mange kom i god tid for at se skolen an og 
eventuelt fa en hyggelig passiar med gamle bekendte.
Kantinen var smukt blomsterpyntet, og der herskede en forventningsfuld stem
ning på skolen; kærkomne pakker, boggaver og især malerier dukkede op på 
gavebordet.

Det var sa tid til start i kantinen; efter velkomst og sangen “Hvor smiler fager 
den danske kyst’’ holdt vi et causeri over temaet “strejftog omkring skolens 
start og virke”, hvorfra der her skal citeres i uddrag:

“Man kan stille sporgsmälet”. Hvorfra ved vi, at skolen oprettedes i 1542, sa 
det er berettiget at fejre 450-ars-jubilæum i ar?. Helt sikker i sagen er vi fak
tisk ikke, men der kan dog fremfores en vis dokumentation fra notater og nog
le historiske kilder.

Forste omtale af skolen er fra 1542, hvor det nævnes, at Christian den Tre
die henlægger kongetiende fra Alminde sogn til underhold for skolemesteren 
pä Kolding lærde skole. Notatet godtgor, at der er udnævnt en skolemester, 
og hvad man yderligere kan notere sig, sa har skolen åbenbart haft konge
magtens eller hoffets bevågenhed og velvilje.
Denne bevågenhed viste sig også i den nærmest folgende tid. Et senere notat 
siger saledes, at i 1558 tillægges skolen kongetiende fra Hjarup sogn som Ion 
til en horer - horer var som bekendt betegnelsen for datidens lærere. Der var 
nu altsa flere undervisere pa skolen.
Det vigtigste vidnesbyrd om skolens forste tid har vi dog i beretningen om byg



5

ningen af dronning Dorotheas skolehus - som det er kaldt. Det hedder i nota
tet: “Anno 1566 den 7. august, som var en onsdag, da lagde Morten Svend
sen, som da var lensmand på Koldinghus, den første sten i grundvolden i det 
sydostlige hjørne på den skole, som min nådige frue lod bygge og mure op på 
Kolding Kirkegård”.
Den nådige frue var dronning Dorothea, gift med Christian III. Kongeparret 
opholdt sig hyppigt på Koldinghus, og efter Christian Ill’s dod i 1559 levede 
dronningen i sin enkestand fortsat på Koldinghus til sin dod i 1570. Hun omfat
tede byens ve og vel med stor interesse, var velgører for mange tiltag i byen, 
men vi_husker hende især for bygningen af skolehuset. Hun opfattes som sko
lens velgører, selv om hun som sådan ikke er skolens egentlige grundlægger. 
Vi ærer hende fortsat ved at have hendes kontrafej i vort bomærke på brev
papir og lignende.

En pikant tildragelse i 1554 vidner om dronning Dorotheas omsorg for sko
len, idet man kender hendes brev til biskop Hans Tavsen i Ribe, i hvilket hun 
skriver: “I skal vide, at skolemesteren her i byen er en rigtig dranker, og byen 
og børnene er ilde tjent med ham. Derfor vil vi ingenlunde have ham her. Der
for beder vi Eder og begærer, at I i kraft af det superintendentembede, som 
er Eder betroet, og da I bør føre nøje tilsyn med sådant, straks sender os en 
anden god, lærd person fra Ribe hid, som kan være duelig og skikket til sam
me embede, og som kan tage vare på skolen, sa der derved må blive sørget 
bedre for byen og børnene. Dette stole vi sikkert på, at I vil gøre.” Dronning 
Dorothea var en bestemt dame, men som det fremgår, lå byen og dens bom 
hende meget på sinde.

Amtsrådsmedlem Dora Rossen og amtsskoledlrektor 
Svend Åge Petersen overrakte amtets gave.
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Man kunne spørge: Hvordan går det til, at det på det tidspunkt er staten og 
kongemagten, der står for varetagelsen af den lærde skole. Blot 30-40 år tid
ligere lå al undervisning af born og unge i den katolske kirkes regi, med under
visning på visse klostre. I Kolding kendes således et gråbrodrekloster.
For at forstå det skift, der dengang fandt sted i uddannelsessystemet, må vi 
erindre, at vi netop er midt i reformationstiden. I 1500-tallets begyndelse hav
de der rundt omkring i Europa rejst sig en vis modstand mod pavemagten, den

I V-sektoren var der udstilling om skolens historie.

katolske kirkes rigdom og hellighed, og Martin Luthers voldsomme udfald mod 
afladshandlen gennem opslaget af de berømte 95 teser på kirkeporten i Wit
tenberg 1517 blev signalet til et mere intens opgør mellem den katolske kir
kes folk og de lutherske reformatorer. Ændringerne slog især igennem i det 
nordlige Europa. Christian III, der for tronbestigelse var hertug i Slesvig-Hol- 
sten blev grebet af bevægelsen sydfra; dette medforte imidlertid en rege
ringskrise, da han skulle efterfølge Frederik I i 1533: flertallet i landets rigsråd 
- datidens regering, hvori også indgik enkelte biskopper - var ikke positivt stemt 
for kroningen af en luthersk orienteret. Der udviklede sig et magtspil mellem 
de forskellige standsklasser, og samtidig oplevede landet nærmest en bor
gerkrig - kendt som “Grevens fejde" 1534-1536.

Christian den Tredie matte i sine første regentar med stotte fra den holsten
ske hærfører Johan Rantzau nedkæmpe såvel bondeoprør, en lybæksk hær, 
belejre og indtage Kobenhavn, inden han fik tid og ro til den reformpolitik, som 
han siden gennemforte på en række områder. Christian III var en forstandig 
monark, men grundet krigsudgifterne var landets forfatning miserabel.
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Her kom reformationsbevægelsen ham til hjælp. Biskopperne blev nærmest 
ved et kup afsat, og kirkens godser inddraget under kronen. Derved skaffedes 
finanserne, der tillod en genopbygning, som kendetegnede Christian Ill’s peri
ode. Man tog fat på at træffe bestemmelse om kirkevæsnets ordning, og det 
omfattede så også skolevæsenet, som kirken jo hidtil havde stået for. Reg
lerne blev udformet i den såkaldte kirkeordinans af 1537, hvori det hedder: “I 
hver kobstad skal der alene være een skole, og alle hine pogeskoler, som her 
og der holdes, skal ophæves. Også skal den deles i flere lektier for at gore 
skel på børnene. Ikke heller skal der læses andet end latin, fordi de latinske 
skoler fordærves af danske og tyske skoler...............’’

De vigtigste grundelementer i de protestantiske skoler blev fra starten således 
latin og religion. Det blev understreget i næsten enhver skrivelse, der udgik 
omkring skolevæsenet. Og prygl blev anset for det selvfølgelige grundlag for 
al opdragelse og indlæring, bade inden og uden for skolen. Udenadslæren 
fastslås som den rette indlæringsform. Man terpede og terpede. De religiøse 
læsestykker og grammatikken lærtes udenad. Man matte kun tale latin. I de 
yngste klasser forstod eleverne ikke et muk af indholdet, da der ikke blev givet 
forklaringer på dansk. Og kunne man ikke en glose eller sagde fejl i gramma
tikken, fik man slag af lærerens ris eller slag i hånden af ferien. Det var nor
malt rektor, der betjente den sidstnævnte.

Hvis vore dages elever fik lov at kigge ind på denne undervisning, ville de 
nok tabe både næse og mund, men det ville nok også være et chok for den 
tids unge, hvis de fik lejlighed til at overvære, hvordan undervisningen foregår 
i dag. Det er netop dette tema, der er taget op i vort jubilæumsshow "Pigen og 
peblingen" på Kolding Teater.

Spanskrøret kender nogle af os fra vores egen skoletid; i dag er det helt band
lyst. Hvad er det så der sættes i stedet? Her skal fremsættes nogle syns
punkter om vor tids gymnasie- og hf-undervisning.

I dag melder eleven sig frivilligt til ungdomsuddannelserne; der er truffet et valg 
om egen uddannelse. Det, der nu bærer indsatsen, er ansvarlighed, sam
spilsforståelse samt fagligt engagement.
Undervisningen i klasselokalet er blevet en dialog; en analyse af et emne; ofte 
en debat mellem lærer og elever, hvor det vekselspil, der er mellem dem sker 
på - vi kan godt sige - ligeværdige præmisser. Selvfølgelig sidder læreren med 
sin høje, faglige uddannelse inde med den ekspertise, der kan hjælpe en drøf
telse videre, eventuelt ud af et dødvande, eventuelt også tilføre relevante kor
rektioner. Men det vigtige er, at eleven gennem klassens bearbejdning af 
dagens tema oplever en faglig og social vekselvirkning med såvel læreren som 
med de øvrige i klassen. Det er gennem denne vekselvirkning eleven vokser 
i sin personudvikling. Er eleven virkelig sindet på at udnytte denne uddannel
sessituation fuldt ud, er prygl og andre rabiate indgreb helt unødvendige.

Men tilbage til reformationstidens undervisning.
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Ved siden af terperiet i skolestuen, hvor eleverne læste Luthers Katekismus 
og biblen, skulle eleverne forrette tjeneste i kirken, der là lige overfor. Der 
deltog de i et utal af kirkelige tjenester, idet de foruden at deltage i gudstjene
sterne også skulle synge ved dåb, bryllup og begravelse. De fattige landele
ver var henvist til at leve af tiggeri. De ældste kunne tjene penge ved at under
vise de små, altså optræde som lærere, og de kunne gøre tjeneste som deg
ne.
En særlig tradition, som er nærmere omtalt i det jubilæumsskrift, som skolen 
udgiver, er majfesten. Denne er i tidens lob blevet afviklet under forskellige for
mer, men normalt indgik et kransegilde, hvor byens piger blev indbudt til at flet
te kranse til næste dags majfest. Denne majdag drog man så til skovs og hen
tede bøgegrene og bar “sommer i by”.
En artikel i jubilæumsskriftet belyser denne traditions udvikling. Der knytter sig 
nogle bestemte sange til denne majfest. En af de første var “Sa lad da Kolding 
Skole” - en sang, hvis tekst er forfattet af rektor Thura til majfesten 1724.

Jubilæumsforestillingen "Pigen og peblingen" på Kolding Teater, 
blev set af næsten 1500 mennesker.

En af skolens tidligere elever, Kenneth Ørsoe sang nu "Så lad da Kolding Sko
le”, akkompagneret af lektor Stig Hansen.

Lige efter sangen skete der det helt fornøjelige, at en af skolens elever, ud
klædt som dronning Dorothea, gik majestætisk og vinkende forbi gæster og 
talerstol.
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Under majfestoptoget gennem byen blev der sunget og indsamlet almisser. 
Efterhånden tog tiggeriet overhånd og omkring 1740 indstilledes traditionen. 
Den blev siden taget op igen i 1899 af rektor Sigurd Müller, og den blev holdt 
i hævd af efterfølgerne Georg Bruun, Hakon Fogh og Knud Moseholm, som 
lagde megen vægt på at vedligeholde traditionen, nu med en ekstra udflugt 
til Skamlingsbanken.
Thura var åbenbart også stærkt interesseret i denne tradition, for han tilføjer 
også i 1730 en sang til majfestrepertoiret.

Kenneth Ørsøe sang nu “Kom blankeste sol”.

I denne forbindelse er det interessant at nævnte, at det er Carl Nielsen, vor 
berømte komponist, der har lavet melodierne til begge majsangene. Hvor
dan går det til, at han får interesse for at levere disse melodier? Forklaringen 
ligger i det forhold, at Carl Nielsens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl 
Nielsen er født Brodersen, og familien Brodersen residerede på en gård nord 
for Kolding. Familien har nok haft et barn på Kolding højere Almenskole, og 
dermed bekendt med majfesten. Maske har Carl Nielsen været på besøg hos 
familien og fattet interesse for traditionen, eller Georg Bruun har måske direk
te opfordret ham på grund af bekendtskabet.

Pa to felter kan Kolding Gymnasium fortjene indplacering i en eller anden sko
lehistorisk rekordbog a la Guinness.
Skolen er den første kommunalt drevne gymnasieskole. Hør her!
Det var stramme økonomiske tider midt i 1800-tallet - de to krige 1848 og 1864 
gjorde vel deres dertil. På skoleområdet var man grundet sparetiderne begyndt 
at nedlægge nogle af de lærde skoler i købstæderne; Kolding var blandt dem, 
der holdt længst ud, nok fordi den havde fungeret som grænseskole til her
tugdømmerne. Efter tre-års-krigen i 1848 var grænsen flyttet mod syd, så nu 
havde Kolding ikke nogen national særstilling. Skolen blev nedlagt, og Vejle 
amt overtog bygningerne, indrettede en realskole, som amtet stod for indtil 
1880. I årene forinden opstod blandt byens borgere en utilfredshed med, at 
unge skulle søge om optagelse i andre byer, hvis de skulle have en videre
gående uddannelse. Stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou har i vort jubi
læumsskrift givet en spændende skildring af den debat der var i byen og i 
byrådet om oprettelse af en latinskole. Efter noget tovtrækkeri oplevede man, 
at de kommunale politikere - med støtte i det røre, der registreredes hos byens 
borgere - gik ind for gennem et forlig med Vejle amt at overtage bygningerne 
og påtage sig oprettelsen af Kolding Latin- og Realskole. Det var som sagt 
den første latinskole med ren kommunal administration. Det var i 1880.

En lille snes år senere gjorde vi os bemærket igen.
Rektor Sigurd Müller, som blev omtalt før i forbindelse med maj-festerne, var 
en progressiv og frisindet rektor, som på mange felter var forud for sin tid - 
men han fik også lagt sig ud både med toneangivende politikere og med de 
indremissionske kredse. Og det medførte nogle år et drastisk fald i elevtallet 
midt i 90’erne -og det betød dengang færre skolepenge. Og da byrådet ikke 
ville dække underskuddet, skulle der udtænkes en redningsaktion. Krisen fik 
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en overraskende og positiv udgang; man fandt ud af at løse den økonomiske 
krise ved at give piger adgang til skolen, der hidtil havde været forbeholdt 
drenge. Forud havde piger nok kunnet nå frem til højere undervisning, men 
da gennem private kurser. Nu blev der pludselig lukket op for pigers optagel
se på alle alderstrin. Retfærdigvis skal det siges, at Sigurd Muller støttede ini
tiativet ud fra rent principielle og pædagogiske argumenter, mens byrådet blev 
overbevist ud fra økonomiske argumenter. Men vi er altså den første latin
skole, der åbnede op for pigers optagelse i gymnasiet.

Rektor sluttede sit causeri med følgende: der var mange træk fra skolens 
historie, jeg kunne have lyst til at berette om - om undervisningen, om byg
ningerne og om livet i disse. I jubilæumsskriftet, som jeg håber I tager med 
hjem, kan I indfange flere detaljer, end jeg har kunnet presse ind i mit ind
læg. Jeg har søgt at stemme sindet ved at fremlægge nogle overvejelser og 
samle op nogle indtryk fra skolens færd op gennem 41/2 århundrede. Arene 
fodener et særligt træk, noget gedigent ved skolen, som jeg holder af.

Kenneth Ørsøe sluttede denne del af med at synge
“Frydeligt med jubelkor” også med melodi af Carl Nielsen.
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Efter rektors tale var det tid for hilsener til skolen i dagens anledning. Den 
første, der fik ordet, var direktor i undervisningsministeriet Uffe Gravers Peter
sen. I en veloplagt tale påpegede han bl.a., at gymnasiets humanistiske dan
nelsesideal går tilbage til renæssancen. “Ved siden af lærdommen skulle ele
ven udvikles og modnes til en helstøbt person - et individ, der kan overtage 
(ansvaret for) sit eget liv i en dynamisk verden fuld af nye udfordringer til det 
enkelte menneske”.

Sä var det tid til endnu et musikalsk indslag. Collegium Danicum, en kvintet 
bestående af medlemmer fra Sønderjyllands Symfoniorkester, spillede Sere
nade af komponisten Sven Erik Tarp, en af skolens gamle elever.

På amtsrådets vegne lykønskede Dora Rossen skolen med de 450 år og over
rakte 2 malerier af Peter Bonde, det ene med titlen “Death”. Billederne hæn
ger i dag ved indgangen til N-sektoren.

Koldings borgmester Per Bodker Andersen fremhævede i sin lykonsknings- 
tale “den skole, som har betydet meget for mange enkeltpersoner i byen. Det 
er den skole, der i det hele taget har betydet meget for denne by.”

Andre gratulanter var amtsskoledirektor Svend Åge Petersen fra Vejle Amt 
og rektor Arne Jensen fra Munkensdam Gymnasium.

Pa lærernes vegne holdt formand for Pædagogisk Rad, Vibeke True en tale 
om lærerrollens indhold og forudsætninger.



12

Foranlediget af jubilæet uddeltes for 1. gang en af lærerne nystiftet Dorothea- 
medalje, der er udfort af stukkatør Jørgen Bau. Den blev tildelt skolens tidli
gere rektor Knud Moseholm, skolens nuværende rektor Ole Ballisager og lek
tor Carl-Johan Bryld, fordi de hver især har ydet en ekstraordinær indsats for 
skolen.

Højtidelighedens sidste indslag, en festforelæsning blev holdt af professor Olaf 
Pedersen fra Arhus Universitet, der er student fra skolen. Med et imponeren
de overblik tegnede Olaf Pedersen et rids af de vigtigste epoker i den vestlige 
civilisations historie op med henblik på at forklare gymnasieskolens historiske 
opståen og udvikling frem til i dag.

Efter fællessang forlod selskabet kantinen, hvor højtideligheden havde fundet 
sted, og gik over til væggen ved biblioteket og M-sektoren, hvor skolens nye 
store kunstværk blev afsløret. Kunstværket - kaldet “Firkant” - er udfort af male
ren Erling Jorgensen, og er en gave fra Kolding Gymnasiums Venners fond, 
hvis formand rektor Inger Juul, Kolding Børnehaveseminarium foretog afs
løringen.
Så fulgte receptionen med et let traktement, snak og gavebord.

Jubilæet havde fået en værdig indledning, og de øvrige festligheder kunne 
begynde.

Vibeke True og
Ole Ballisager

LÆRERROLLENS FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD
Det menneskelige samfund er kulturbærende og kulturformidlende.
Hver generation formidler normer, værdier, ideer og vaner til næste generati
on. I vores samfund sker formidlingen bl.a. via specialiserede uddannelses
institutioner med dertil hørende lærerroller.

I dagligdagen er der som regel ikke tid til nærmere overvejelse af lærerrollen. 
En gymnasie- og hf-lærers hverdag er fyldt af konkrete opgaver, der udføres 
inden for en traditionel og institutionel ramme. Meget ligger fast. Det drejer sig 
om skema og pensakrav og om de fysiske og økonomiske rammer. Derimod 
er undervisningens konkrete indhold og metode samt forholdet til eleverne 
en variabel størrelse. Hver lektion er en balancegang mellem lærerens per
sonlige fortolkning af de faglige krav og elevernes forudsætninger og interes
ser. Forskellige undervisningsformer bringes i anvendelse. Sommetider 
indøves præcise færdigheder, andre gange ligger vægten pa det store over
blik. Ud over undervisningen er der så de øvrige opgaver - kontakten til foræl
dre, kolleger og ledelse.
KAG’s jubilæum giver anledning til at se nærmere på lærerrollens indhold og 
forudsætninger.
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Lærerrollen har i de sidste 100 ar været præget af forandring og udvikling: 
Fra latinskolens “hører” til 90’ernes såkaldte “udvidede” lærerrolle omfattende 
en bred vifte af kerne- og periferiydelser. Lærerrollen defineres af de forvent
ninger, der rettes til den fra mange forskellige sider - fra elever, forældre, kol
leger, ledelse, offentlige myndigheder og ikke mindst fra læreren selv.
Der er forventninger om den loyale embedsmand, der som budstikke udfører 
gymnasie- og hf-uddannelsernes love, bekendtgørelser og vejledninger.
Der er forventninger om den dygtige underviser, der kan igangsætte, styre og 
korrigere læreprocesser og elever.
Der er forventninger om den gode kollega, der deltager i den pædagogiske 
erfaringsudveksling, og som er hjælpsom og solidarisk, når det brænder på.

Det centrale element i lærerrollen er at undervise. Der er tale om en planlagt 
proces omfattende 4 elementer, læreren, eleverne, undervisningens mål og 
midler. Som minimum forudsættes det, at uden denne aktivitet kunne det 
ønskede mål ikke nås. Ellers ville undervisningen være helt overflødig. Det vig
tigste spørgsmål i al undervisning er, hvilke mål, der ønskes fremmet. Besva
relsen afhænger af menneskesyn, samfunds- og verdensopfattelse, dvs. til
værelsestolkningen.
I gymnasiet og hf ligger undervisningens mål fast. Det drejer sig om almen
dannelse og studieforberedelse, dvs. udvikling af elevens personlighed, fær
digheder og kundskaber. I dag, hvor dannelsesbegrebet igen er til debat, er det 
vigtigt at fastslå, at dannelse er et aspekt ved alle fag, en historisk-filosofisk 
dimension, der dog kan være mere eller mindre veludviklet i de enkelte fag. 
Dannelsesbegrebet understreger tillige, at undervisning og opdragelse er to 
sider af samme sag.
Undervisning er psykologisk set en læreproces i tre faser. Først omdanner 
læreren sin personlige viden til informationer, der kan forstås af andre. Der
næst formidles disse til eleven, der så til sidst omformer de modtagne infor
mationer til personlig viden.
Den traditionelle opfattelse af læreprocessen understreger formidlingen fra 
lærer til elev. Læreren er subjekt og eleven, der er objekt, kan sammenlignes 
med et vandglas, der fyldes op. Undervisningens mål er så nået, når glasset 
er fuldt. I 70’erne blev denne opfattelse af processen kritiseret for manglende 
respekt for eleven.
Det centrale menes at være elevens personlige tilegnelse af det formidlede 
stof. Læreprocessen anskues således om en organisk vækst hos eleven. Til 
de to opfattelser af læreprocessen svarer forskellige lærerroller.
Den traditionelle lærerrolle er håndværkeren, der formidler en foreliggende 
viden i et par fag til eleverne. Det mest ekstreme eksempel på denne rolle er 
latinskolens "horer”, der hver dag overhorte og gav karakterer til hver enkelt 
elev. Mod demokratiseringen af uddannelsessystemet i dette århundrede får 
håndværkeren en mere moderat udgave, idet undervisningen i dette århun
drede tager form af en samtale mellem lærer og elev.
I 60’erne lanceredes en ny lærerrolle, den professionelle tekniker, der på grund
lag af psykologisk og pædagogisk videnskab forestår en effektiv undervisning, 
idet han/hun sammentænker delelementer såsom indhold, elevforudsætnin
ger, metoder og evaluering til en helhed.
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I virkeligheden supplerer begge rollemodeller hinanden. Håndværkeren uden 
strategisk tænkning og teknikeren uden håndværksmæssig rutine kan ikke fun
gere i formidlingsprocessen.

Frem til 70’erne stod begge roller over for en relativ veldefineret opgave, idet 
undervisningens og opdragelsens mål lå fast: Kundskabsmeddelse og fær
dighedstræning samt tilpasning til de eksisterende sociale normer. Endvidere 
var lærerens autoritet uantastet. Den afhang af hans eller hendes samfunds
mæssige placering, uddannelse og håndværksmæssige og tekniske kunnen. 
Set i bakspejlet må det have været lettere at være lærer dengang.

Efter ungdomsoprøret i 68 gik dannelsesbegrebet af mode sammen med andre 
autoriteter. Dermed blev undervisningssituationen mere problematisk. For
midlingspædagogikken afløstes af erfaringspædagogikken, der tager udgangs
punkt i elevernes erfaringer. Eleverne lærer, hævdes det ikke af det, som lære
ren gør, men af det, som de selv gør. Selvstændig forarbejdning af stoffet er 
det afgørende, og lærerens rolle består i at vejlede og rådgive elverne i deres 
vækst og frigørelse. Læreren er blevet konsulent.
At denne rolle undertiden kunne være forbundet med visse vanskeligheder afs
løres af en særlig hybridform blandt lærerrollerne, showpædagogen, der ser 
det som sin opgave at more eleverne i håb om at øge deres motivation. Efter
hånden blev det dog erkendt, at nok er lærere og elever ligeværdige, men net
op ikke ligestillede i undervisningen. At læreren ved bedre end eleven, og at 
eleven også har sin del af ansvaret for den fælles sejlads, understreges i den 
såkaldte konsekvenspædagogik. De omtalte lærerroller anvendes i dag som 
variationer over samme tema. Lærerrollen er blevet til en kompleks rolle, der 
stiller krav om fleksibilitet til den person, der skal udfylde den samt til elever
ne, der snart står over for håndværkeren, teknikeren, snart over for konsulen
ten. Så meget om lærerrollens indhold.

Hvilke generelle krav må samfundets stille til indehaveren af rollen?
Først og fremmest må personen være i besiddelse af faglig og pædagogisk 
kompetence, idet han eller hun skal være i stand til selvstændigt at tilrette
lægge undervisningen. Denne kompetence erhverves via en universitetsud
dannelse og efterfølgende pædagogikum og holdes igen a jour ved efterud
dannelse og selvstudier.
Dernæst må der stilles krav til lærerens personlighed, idet han eller hun har 
ansvaret for undervisningens gennemførelse. Læreren må have en vis porti
on selvrespekt og gennemslagskraft over for elverne.
For det tredje må det være et krav, at læreren kan skabe en god atmosfære i 
klassen og den nødvendige tillid hos eleven, da undervisningen bygger på et 
samarbejde mellem lærer og elev. Tillid kan som bekendt misbruges til ånde
lig forførelse, og læreren bør derfor som professionel være besjælet af hæder
lighed i valg af såvel indhold som metode tilsat en dosis ydmyghed over for fag 
og skole. At være lærer er i virkeligheden en livslang dannelsesproces. Med 
en omskrivning af en kendt talemåde kan man sige “Man skal lære så længe 
man har elever”.
Til gengæld ma læreren også kunne forvente, at samfundet sorger for at de 
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fornødne forudsætninger for lærerens virke er i orden. Det drejer sig dels om 
immaterielle, dels om materielle forhold. Vigtigst er metodefriheden - frihed til 
selvstændigt - og i samarbejde med eleverne at tilrettelægge undervisningen 
inden for de af myndighederne overordnede, fastlagte rammer. Metodefrihe
den er garanti for lærerens uafhængighed af staten, og den giver mulighed 
for variation i undervisningen og for at stille eleverne udfordringer, der kan 
udvikle deres kritiske sans. Selvfølgelig har friheden sin pris. Der bliver slået 
nogle skævere af og till, men det er trods alt et mindre onde.
Læreren ønsker også at blive anerkendt for sin indsats af samfundet. Det er ikke 
kun et spørgsmål om løn, men også om forståelse for de særlige vilkår for job
bet. Skolen er “skolen for livet”. Resultatet af læreprocessen viser sig ofte først 
på længere sigt og kan derfor ikke altid måles eller vejes.
Læreren bliver ofte kritiseret for at være en drivhusplante, alene levedygtig i et 
noget særpræget miljø, men han eller hun jo evaluerer eleverne gentagne gan
ge. Måske ligger der en dyb sandhed i det græske ordsprog, der siger: “den, 
guderne er vred på, gor de til lærer”. Helt så galt star det naturligvis ikke til. Pa 
mange måder er det et privilegium at undervise unge mennesker i en livsfase, 
der er præget af stor udvikling, og som læreren har mulighed for at bidrage til. 
Det er et spændende og kreativt job, der indeholder bade faglige og personli
ge udfordringer. At lærerjobbet kræver et menneskes hele liv eller ihvertfald 
størstedelen deraf, understreger både anstrengelsen og udbyttet ved at være 
lærer.
Med disse ord vil jeg pa lærernes vegne ønske skolen til lykke med de 450 ar.

Vibeke True

KAG-NYT

På KAG-Nyt har vi siden bladets start brugt sloganet “KAG - en åben skole”. 
Vi håber, at selve udgivelse af KAG-Nyt har bidraget til større åbenhed omkring 
alt, hvad der foregår på skolen. Bladet udkommer 3-4 gange i løbet af skole
året og henvender sig til forældre, elever og venner af skolen. Det er vores for
nemmelse, at KAG-Nyt er blevet godt modtaget og dermed også fremover vil 
blive et fast indslag i skolens dagligdag.

Vibeke Gade
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DET FØRSTE ÅR MED EUROPA-KLASSER

Som led i målsætningen om større åbenhed har vi i det forløbne skoleår arbej
det intenst på flere områder inden for internationalisering.
Som noget nyt tilbod vi i år de nye 1 .g’ere, at de kunne vælge sig ind på Euro- 
pa-klasser. KAG havde af Vejle Amt fået tildelt midler fra udviklingspuljen til 
projektet. I Europa-klasserne arbejdes der inden for den gældende bekendt
gørelses rammer, hvilket vil sige, at eleverne får en helt almindelig studenter
eksamen. Ideen er, at eleverne i disse klasser arbejder mere målrettet med 
den europæiske dimension i undervisningen, via tværfaglige projekter i de 
enkelte fag og via en udvekslingsrejse og deraf følgende samarbejde med 
udenlandske elever. Målsætningen er at give europa-klasse-eleverne en større 
sprogfærdighed, at øge deres bevidsthed om vigtigheden af at lære frem
medsprog og at øge deres forståelse for den europæiske kultur såvel i nutiden 
som i fortiden. Et andet formål er at skabe en større sammenhæng i under
visningen på tværs af fagene.
I august startede en matematisk (1 x) og en sproglig (1b) klasse så som Euro- 
pa-klasser, og skal man prøve at evaluere dette første år generelt her ved 
skoleårets afslutning, vil jeg sige, at erfaringerne er overvejende positive. Man
ge faglærere oplever, at de har arbejdet mere bevidst sammen med klassens 
øvrige lærere om undervisningens indhold, end de plejer. Kun enkelte har ikke 
kunnet sætte deres fag ind i denne sammenhæng. Der her især i starten af for
løbet været visse vanskeligheder omkring synliggorelsen af projektet i elever
nes bevidsthed, og vi fandt derfor undervejs frem til, at det er nødvendigt med 
jævnlige opsamlingstimer: Europa-timer i den enkelte klasse eller fællestimer 
ca. en gang om måneden. Så det bliver den vej, vi fremover vil følge.
Af spændende tværfaglige projekter, der er kommet i gang i Europa-klasserne 
allerede i år, kan f.eks. nævnes følgende:

- Industrialiseringen (engelsk - historie - fysik),
- Det gyldne snit og den gyldne rektangel (billedanalyse) (matematik - dansk) 
- Den europæiske kærlighedsopfattelse (historie - dansk)
- Den moderne europæiske menneskeopfattelse: Menneskerettighedser

klæringen. Naturretten. Liberalismen. Nationalismen, (historie - tysk)
Ligeledes har der i de to klasser været afholdt en del fællesarrangementer, bl.a. 
- Europaudstillingen på Hollufgård ved Odense, heldagsekskursion
- Miro - fællestime på skolen og rundvisning på udstillingen på Koldinghus
- Europa - film af Lars von Trier
- Edinburgh/Maastricht - foredrag og debat

Med hensyn til udvekslingsrejsen skal det nævnes, at vi i Vejle Amts ven
skabsamt i Wales fik kontakt med The Greenhill School i Tenby, der viste sig 
utroligt interesseret i projektet. Allerede i januar rejste Mel Malone fra Tenby 
til Kolding for at vi kunne udveksle ideer og træffe de første aftaler. Efter at have 
arbejdet videre med planlægningen via telefon og -fax i nogle måneder, rejste 
Thorbjørn Knopper og undertegnede til Tenby for at træffe de endelige afta
ler. Der er således nu enighed om følgende hovedpunkter vedrørende selve 
undervisningen:
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1. De enkelte far arbejder snævert sammen med henblik på, at eleverne under 
de to gange 14 dages udveksling får så megen undervisning i deres fag som 
muligt.

2. Det overordnede fællesprojekt: turisme. Der arbejdes hen imod at præsen
tere hinandens egn på en større udstilling

3. Ekskursionsmål

Vi regner med, at ca. halvdelen af tiden vil blive brugt til projektarbejdet og eks
kursioner. I forbindelse med udvekslingsperioderne vil de mere kreative fag 
som sport, formning, musik komme ind i billedet med f.eks. kampe i forskelli
ge boldspil-discipliner og måske opførelse af mindre korværker eller lignen
de. Det er klart, at 2.g. skoleåret i det hele taget vil blive præget af udvekslin
gerne, da der også i den mellemliggende periode vil blive tale om et nært fag
ligt samarbejde mellem elever på lærere og Greenhill og KAG.

Kontakten til The Greenhill School i Tenby tegner godt, så vi er overbeviste om, 
at det er en kontakt, vi også kan bygge på i fremtiden. Det er samtidig vores 
håb, at vi kan få etableret lige så gode kontakter til i forste omgang Frankrig 
og Tyskland med henblik pa kommende udvekslings-arrangementer.
Det er altså med en god portion indhostet erfaring og optimisme, at vi igen til 
august kan gå i gang med to nye Europa-klasser.

Vibeke Gade

The Greenhill School i Tenby
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Studentereksamen 1993

Den sproglige linie
3a
Andersen, Lene Holm 
Bau, Thomas 
Benkjær, Kenn 
Bentzen, Malene 
Brunsborg, Johan Und 
Christensen, Helle Nygaard 
Dabelsteen, Thomas 
Eriksen, Michael 
Hansen, Line Doter 
Heller, Melanie 
Henriksen, PiaTvermose 
Imsgard, Tine
Jorgensen, Karin Lykkegaard 
Kristensen, Laila Skak 
Munk-Christensen, Christian 
Munk-Christensen, Erik 
Nielsen, Kenn Munk 
Nielsen, Lisbet Reinholdt 
Nielsen, Louise Sondergaard 
Pedersen, Jesper 
Petersen, Mette Lene 
Schütt, Rikke 
Stensen, Pia Rohde 
Sorensen, Malene Lemann 
Sørensen, Rikke Refslund 
Theede, Marc

Den matematiske linie

3u
Aarup, Inger
Adriansen, Keld
Andersen, Jeanette
Bruun, Peter
Christensen, Christian Albrecht
Darville, David Jorgen Steen
Eriksen, Anders
Espersen, Jesper Dannevang 
Frederiksen, Elisabeth Hermann 
Goosmann, Line 
Hald, Mads Buhrkal
Hoj, Allan
Jensen, Lene Tangsgaard
Jørgensen, Morten
Madsen, Mads Kuhlmann 
Morkeberg, Morten Alkil 
Nissen, Malene
Pedersen, Lise
Rasmussen, Thomas Sten 
Ravn, Maria Winther 
Sandalgaard, Niels Erik 
Sorensen, Martin
Sorensen, Morten Hedegaard
Thomsen, Søren
Thorning, Peter
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Den matematiske linie

3x
Andersen, Michael 
Bendixen, Heidi 
Bonfils, Sidse Lise 
Degn, Brian Rahbek 
Drewes, Adam
Durand, Raffael Thorkild Voigt 
Eskelund, Charlotte
Hansen, Ole Bjerre 
Hjort, Henriette Gliemann 
Houborg, Rikke
Jensen, Christian Folke 
Jeppesen, Jonas Juul 
Kristoffersen, Reidar

Falkenberg Hallund 
Lao, My Linh 
Madsen, Torben Kruchov 
Mikkelsen, Jacob Adrian 
Nielsen, Mette Worning 
Nielsen, Signe 
Olsen, Martin
Petersen, Britt Maiken 
Petersen, Mette Falk 
Raaschou, Nina
Stengaard, Thomas Christian 
Truyen, Nhat Duy

3y
Andersen, Thomas
Asklund, Tanja Dupont 
Boysen, Andersen 
Bækmark, Esben Rosleff 
Egelud, Malene 
Fedders, Winnie 
Frølund, Ulf Christian 
Jacobsen, Jacob 
Jessen, Brit Naldahl 
Jørgensen, Rene Munk 
Kristiansen, Martin Karkov 
Laustsen, Line Kathrine Moller 
Lund, Rasmus 
Mikkelsen, Rikke Fræhr 
Niebuhr, Kenneth Peters

Nielsen, Kim Aamand 
Nørgaard, Thomas 
Rasmussen, Henrik 
Refsgaard-lversen, Peter 
Thorsen, Jens Tveen

3z
Abdi, Arash Sharifzadeh 
Andersen, Jette Juhl 
Bagger, Karen
Elming. Birgitte Bremer 
Erbs, Lise Hundahl 
Flensburg, Grethe Marie 
Friis, Anne Sophie 
Hansen, Marlene Borst 
Hestbæk, Christian Henrik Lomholt 
Hoffmann, Joanna
Holst, Pernille
Jensen, Gitte Eskelund
Jensen, Mikael
Nielsen, Rasmus Boss
Olesen, Morten
Pedersen, Morten
Pedersen, Rikke Hammer 
Randrup-Thomsen, Helle 
Rorbæk, Christel Buch 
Sorensen, Anders Leth 
Vejlsted, Morten 
Willesen, Ravi
Wüthrich, Jesper
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HF-eksamen 1993

2k
Ejler, Julie Marie 
Fisker, Vibeke 
Hansen, Helle Louise 
Holt, Kristina
Jensen, Helle Meldgaard 
Jensen, Leon 
Kaehne, Mette 
Kongsted, Margit Ravn 
Lomholt, Joan 
Nielsen, Birgit Studsgaard 
Nielsen, Jesper Lindberg 
Nielsen, Mette Rossander 
Rasmussen, Ulla 
Ruby, Rikke 
Terkilsen, Mette

2p
Andersen, Anja
Christensen, Marianne 
Christensen, Nikolai Verner 
Christensen, Pernille Warrer 
Christiansen, Louise Gamst 
Frederiksen, Lene 
Hansen, Helle Rusz 
Hansen, Marion 
Hvolbæk, Lene
Jacobsen, Suna Fournais 
Kofoed, Heidi Bisgaard 
Kristiansen, Lone 
Larsen, Hanne Ibsen 
Lundager, Carina 
Nielsen, Malene Dalsgaard 
Olsen, Nanette 
Pallesen, Dorthe Jette 
Pedersen, Birgit Sundall 
Sørensen, Helle
Sorensen, Mette Stromgaard 
Sørensen, Nicolai Holm 
Thomhav, Tina 
Thomsen, Thomas Bengt

2q
Abdollahi-Demneh, Amir Hossein
Andersen, Dorte Bak
Axelsen, Cathrine Staal
Fazlic, Natasha
Feldballe, Mette
Hansen, Karina
Jensen, Astrid Paulin
Jensen, Gitte
Jensen, Rikke Lyager 
Kristensen, June Wesselhof 
Kristensen, Mette Steen 
Krogh. Jacob Frost
Larsen, Jane
Lübben-Siewertsen, Stine 
Olesen, Rikke Grangaard 
Pallesen, Ulla Lolk
Plauborg, Dorte Strandbygaard 
Rasmussen, Kristian Vinther 
Sommer, Line
Suhr, Lene
Sønderup, Anita

2r
Aarenstrup, Thomas 
Beck, Anita
Hansen, Pernille Qvist
Holm, Beatrix Krogh Hedegaard 
Jensen, Bettina Noes
Jensen, Michael Uhrskov 
Johannessen, Berit Elin 
Labial, Melanie LaVilla 
Larsen, Dorte 
Nielsen, Heidi 
Nielsen, Leif
Tandrup, Ulf
Toldam, Heidi Buer
Valentiner, Rikke Bladt 
Weimar, Jannie 
Wind, Mai-Britt
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Klasselister pr. 1. april 1993

1a
Andersen, Asta Stentoft 
Andersen, Eva Møller 
Andersen, Julie Ørum 
Bager, Morten 
Bryld, Vibeke 
Christoffersen, Gitte Bang 
Clausen, Heidi 
Drud-Jensen, Mads Ted 
Duus, Tommy Christian 
Hansen, Tina Kragh 
Hollesen, Louise
Jakobsen, Christina Stavensø 
Jayaseelan, Mary Lisa 
Jensen, Britta Lund 
Lund, Signe
Madsen, Trine Heide Graves 
Mass, Janett
Nielsen, Stine
Nielsen, Trine Bjerg 
Pedersen, Rikke Engholm 
Petersen, Pernille
Schougaard, Marie Louise Fogh 
Sørensen, Anja Hindsgaul 
Sørensen, Camilla Hedeby 
Sørensen, Lene 
Teckemeier, Jacob Sten 
Ville, Angelique

1b
Christensson, Charlotte Staun 
Davidsen, Peter Mikael 
Fonss, Anne Louise Due de 
Gangelhof, Sara Maria Lange 
Hansen, Helle Puggård 
Hansen, Malene Valter 
Hedelund, Mads 
Jensen, Helle Damgård 
Jørgensen, Christel 
Midtgaard, Sanne Eickhardt 
Mogensen, Lone Haahr 
Norup, Rikke Jebin 
Pedersen, Martin Overgaard 
Pedersen, Susanne

Petersen, Rune Haahr
Seiding, Inge Høst 
Skarequist, Signe 
Sørensen, Ditte 
Theede, Stephan 
Thomsen, Peter Sølvsten 
Vestergaard, Linda 
Vestring, Louise

1k
Aaby, Helle
Andersen, Xenia 
Barlebo, Henriette 
Boulmaize, Dikra 
Bygvraa, Janne Heel 
Dalin, Lene
Gimm, Gert Rigenstrup
Hansen, Mette
Jensen, Marie Lindstrøm
Jensen, Mette
Johansen, Hans Henrik 
Klemmensen, Vivi 
Kristiansen, Karin Dal 
Madsen, Jan
Poulsen, Vibeke Nørgaard 
Rasmussen, Anne Marie Kjær 
Riis. Mette
Schmidt, Bente
Skjold, Morten
Skovrup, Mads Holger 
Sørensen, Kirsten Foder 
Sørensen, Lisbeth 
Ørndrup, Rene

1P
Andersen, Jacob Holm
Andersen, Lone
Christensen, Louise Bruhn 
Christensen, Susanne
Christensen, Tine Louise Warming 
Damgaard, Birgitte 
Dyg, Tine Malberg 
Færch, Tine
Jensen, Glenn Turn
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Jørgensen, Annette Duus 
Jørgensen, Lena Kring 
Krarup, Johannes Thure 
Larsen, Curt Tønning 
Lauenborg, Kamilla 
Nielsen, Flemming 
Noruzkhani, Alireza 
Pedersen. Dorit Maiken Moller 
Rasmussen, Katrine Lindhardt 
Rasmussen, Lisbeth 
Rasmussen, Tinna 
Sorensen, Henrik Oldrup 
Utzon, Christina Vibe 
Vejrum, Anja Juul 
Wangsgaard, Camilla

iq
Christensen, Mette Bloch 
Damsbak, Anja Norholm 
From, Mettemarie 
Futtrup, Christiane Meldgaard 
Gellert, Marianne Imhof 
Hansen, Karina Uno 
Hansen, Tine Jelsbak 
Jakobsen, Lotte 
Juhl, Gitte
Jørgensen, Kis Enggrob 
Kolb, Gitte 
Kragelund, Trine 
Kristiansen, Rene Frank 
Larsen, Karin Annette 
Lauritsen, Jeannette Kastbjerg 
Mortensen, Majken Gedde 
Nielsen, Martin 
Pedersen, Jan Hogh 
Petersen, Christel Susanne 
Petersen, Thomas Mikkel 
Reuter, Vibeke Vejlgaard 
Thomsen, Henrik Lehmann 
Trojborg, Lene Egedie 
Æbelø, Tina Brandt

1r
Aaskoven, Jeannette 
Christensen, Jakob Højmark 
Fonshøj. Hulda Simonia 
Hansen, Kasper Prange 
Hansen, Linda Lindgren

Hansen, Sanne
Jensen, Lasse Solskov
Korff, Randi
Kristensen, Dorte Hjorth 
Lange, Chralotte Birch 
Lind, Mette Susanne 
Meineche, Rikke 
Mikkelsen, Anja Bojsen 
Moos, Agnete
Moller, Tina Ingrid Margrethe 
Nielsen, Jonas Nyhave 
Pedersen, Joan Toft
Pedersen, Liselotte Winblad 
Rasmussen, Jim West 
Rosenberg, Klaus 
Schmidt, Karsten 
Schultz, Line Glerup 
Sorensen, Anne-Sophie 
Sorensen, Helene Marie Salling 

1x
Andersen, Soren Vestbjerg 
Bennike, Anders
Bentsen, Merete Sciavitsky 
Christensen, Anni 
Christensen, Henriette Boge 
Christensen, Mette Meyer 
Christiansen, Henrik Falch 
Clausen, Søren Rothe 
Durand, Michelle Karen Voigt 
Espersen, Linda Dannevang 
Frederiksen, Bo Kenneth 
Hoffmann, Barbara 
Immerkjær, Kasper 
Jensen, Lise Tornvig 
Kjær, Lene Jung 
Ludvigsen, Mette 
Lund, Morten
Nielsen, Jens Salling
Nielsen, Kristine Mehlsen 
Nielsen, Thomas Juul 
Nissen, Klaus 
Pedersen, Kristian Friis 
Rasmussen, Martin Skovbolling 
Schmidt. Nicklas Larsen 
Simonsen, Stefan Lindbæk 
Sondergaard, Anders
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Sørensen, Rene 
Thorning, Casper

iy
Abildgaard, Henrik Woersaa 
Bjerresgaard, Anders Harder 
Bogh, Lisbeth 
Boisen, Sanne 
Buur, Trine
Christiansen, Nels Peder Kongsted 
Frandsen, Lisbeth 
Hansen, Maj-Britt 
Holt, Kristine Skovsted 
Houborg, Christian 
Jakobsen, Louise Berg 
Jensen, Mette Charlotte 
Koch, Nina Bente 
Kristensen, Kristian Soby 
Kristensen, Nicolas Ro 
Lund, Jan-Henrik 
Mathiasen, Torben Moller 
Moesgaard, Solvej Maria 
Moos, Kasper 
Pedersen, Karsten 
Pedersen, Mette Hammer 
Rasmussen, Jacob Kruse 
Russell, Martin Rene 
Steensgaard, Nina 
Sorensen, Ole

1z
Astrup, Marianne
Bladt, Ann-Louise Stræde 
Eriksen, Susanne Stensgård 
Espersen, Lene 
Gericke, Rasmus
Hansen, Andreas Lundbek 
Hansen Anna Sofie 
Hoeneveld, Boris
Iversen, Soren Grønning 
Jensen, Dannie Solskov 
Jørgensen, Bjarke 
Jørgensen, Martin Korff 
Kristiansen, Bente Karkov 
Kynde, Trine
Larsen, Mads Bentofte 
Madsen, Anja Hindsgaul

Madsen, Bent Obling
Nielsen, Martin Rathschau Bekkersgaard
Pedersen, Søren Birkelund
Sauvr, Christian
Solgaard, Hans Erik Stubbe
Sondergaard, Lise
Tambo, Kenneth
Toxvig, Claus Bøge
Ung, Hoang Do
Vogensen, Diana

2a
Asmussen, Tina
Bolton, Donald Paul
Clausen, Morten Hauge
Duborg, Anja
Engelund, Gitte
Hansen, Rikke Pagh
Juhl, Claus Nissen
Kovstrup, Pia
Larsen, Gitte Buhl
Lauritsen, Maria Sigrid
Mori, Ernesto Miquel
Nielsen, Anne Christine Grønaa
Nielsen, Ingrid
Nielsen, Tasja Soon Trolle
Rechnitzer, Rikke
Sondergaard, Tenna
Tolstrup, Katja Sofie
Trankjær, Iben
Vesth, Lasse

2b
Abildgaard, Marie
Andersen, Finn Damgård
Bliddal, Mette
Brodersen, Jette Karina
Clausen, Christina Calmar
Friedrichsen, Birgitte
Fuglsang, Mette
Hamre, Christina
Hansen, Susan
Hjort-Petersen, Mette
Johansson, Tina
Juhl, Casper
Kjær, Linda
Larsen, David
Nielsen, Ulrik Nyhave
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Olesen, Karin Falk 
Olsen, Line 
Petersen, Pernille Dam 
Silveira, Guilherme Soares 
Simonsen, Tina
Skov, Jeanette Lyngfeldt 
Svalastog, Anita

2x
Abildgaard, Karen
Beer, Christian Caspersen 
Bertelsen, Rasmusen Gjedsso 
Brink, Tea
Elmkjær, Thomas 
Hansen, Morten Lykke 
Henriksen, Pernille 
Janby, Daniel
Jessen, Helle Schmidt 
Lykke, Jeanette Alstrup 
Meier, Bjarke
Nielsen, Christina Theet 
Nielsen, Sune Nødskov 
Norret, Thomas 
Pedersen, Per Marc 
Petersen, Lisa 
Roikjær, Anja
Staugaard, Jorgen Jorgensen 
Tjelum, Sigmund Bjornholt 
Vigso-Jeppesen, Ditte 
Viuf, Christel

2y
Beck, Sanne Venge 
Bengaard, Carsten Skov 
Bergmann, Puk 
Billegrav, Rasmus 
Bjerregaard, Line 
Bonefeld, Lars Toft 
Hammer, Peter Kaas 
Hansen. Peer Skovlund 
Hansen, Tina Koed 
Hauge, Anne Werner 
Jensen, Berit Packert 
Juhl, Steen Laurits 
Juul-Sorensen, Anders 
Knudsen, Berit 
Kyed, Mads 
Lærke Hanne

Munkedal, Stine
Nielsen, Anders Leth
Nielsen, Soren Jensby 
Norum, Uffe
Olesen, Helle Brems 
Pedersen, Lene Uhre 
Petersen, Anne Kyed 
Rindum, Per 
Toft-Petersen, Stine 
Wolff, Frank

2z
Bertelsen, Jorgen Emil 
Gerdes, Nanna 
Hovad, Britta
Jensen, Jorn Dam 
Johansen, Anita 
Jorgensen, Heidi Ingerslev 
Kjær, Anders
Larsen, Pernille Pilgaard 
Laursen, Trine Norskov 
Madsen, Mette Bank 
Mogensen, Kåre
Nielsen, Jeppe Bodholdt Meier 
Nissen, Rikke Brodsgaard 
Poder, Iben Marie Gyrup 
Poulsen, Pia Vestergaard 
Rasmussen, Claus Schaumann 
Staanum, Peter
Sondberg, Marie-Louise 
Sorensen, Kristian Bjorn 
Thomsen, Henriette Osterby 
Thrane, Camilla



Personalet 1992-93

Pia Andersen (PA) 
skolesekretær

Ulla Christensen (UC) 
skolesekretær

Jette Corydon (JC) 
kantinen

Lone Monster (LM) 
kantinen

Inge Heilskov (IH) 
lærerkantinen

Hans Nielsen (HN) 
pedel

Jan Pedersen (JP) 
pedelmedhjælper

Henry Nielsen 
pedelmedhjælper

Helge Blom Andersen (AN) 
lektor, fysik, kemi, naturfag, 
datavejleder
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Kurt Daugàrd Andersen (KD) 
lektor, biologi

Ole Arndt (OA) 
lektor, matematik

Ole Ballisager (RK) 
rektor, fysik, kemi, matematik, 
naturfag

Inger Bau (IB) 
lektor, engelsk, fransk

Carl-Johan Bryld (CB) 
lektor, dansk, historie

Mogens Brørup (BP) 
lektor, dansk, psykologi

Heidrun Derflinger (DL) 
arsvikar. spansk

Heidrun Derflinger (DL) 
arsvikar. spansk

Peter Kejser Christensen (KC) 
årsvikar, fransk, tysk
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Kirsten Egebjerg (KE) 
lektor, engelsk

Anne-Kirsten Flyvholm (AF) 
lektor, engelsk, dansk

Mogens Frølund (FL) 
lektor, engelsk, dansk

Hans-Kurt Gade (GA) 
lektor, tysk, historie, skemalægger, 
boginspektor

Jørgen Gade (JG) 
lektor, dansk, russisk, 
studievejleder, pædagogisk ass.

Lise Gade (LG) 
lektor, tysk, engelsk

Vibeke Gade (VG) 
lektor, fransk, tysk, spansk 
informationsass.

Børge Hansen (BH) 
lektor, dansk, billedkunst

Ejnar Hansen (EH) 
lektor, geografi, biologi



28

Jens Aage Hansen (JH) 
lektor, biologi, teknikfag 
studievej!, tillidsrep.. AU -inspektor

Pia Hansen (PH) 
lektor, dansk, idræt

Stig Hansen (SH) 
lektor, musik, dansk

Äse Helms (HE) 
adjunkt, dansk, geografi

Jens Jorgen Holst (HO) 
lektor, matematik, fysik, datalogi

Vibeke Hogsbro (VH) 
adjunkt, billedkunst, idræt, design

Gurli Jensen (GJ)
arsvikar, kemi, erhvervsøkonomi

Lars Vejen Jensen (LJ) 
adjunkt, kemi, matematik, 
naturfag

Ole Jensen (OJ) 
lektor, historie, samfundsfag 
erhvervsøkonomi
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Finn Jessen (FJ) 
lektor, histone, religion, 
studievejleder

Anne Juhl (JU) 
adjunkt, dansk, idræt 
studievejleder

Keld Jessen (KJ)
lektor, dansk, oldtidskundskab.
filosofi

Merete Knopper (KP) 
lektor, fransk, religion

Thorbjørn Knopper (TK) 
lektor, engelsk, historie

Elsebeth Korsgaard (EK) 
lektor, dansk, samfundsfag 
studievejleder

Torben Kristiansen (KR) 
lektor, fysik, matematik, 
naturfag

Per Krog (PK) 
arsvikar. idræt

Hans Mobjerg Kristensen (MK) 
lektor, fysik, matematik 
naturfag
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Ole Lambert (LA) 
lektor, biologi, idræt

Steffen Hejlskov Larsen (HL) 
lektor, dansk, historie

Else Letort (EL) 
adjunkt, matematik, idræt

Aase Lildballe (AL) 
årsvikar, idræt

Troels Mikkelsen (TM) 
lektor, oldtidskundskab, historie

Kjeld Munch (KM) 
lektor, matematik, fysik, naturfag

Knud Ole Nielsen (ON) 
lektor, idræt, biologi

Yonna Nissen (YN) 
lektor, engelsk, fransk

Karl Norup (NO) 
lektor, fransk, idræt



31

Thyge Okkels (OK) 
årsvikar. fysik

Jorgen Olsen (JO) 
studielektor, historie, religion

Klaus Graves Petersen (GP) 
lektor, idræt, biologi

Lise Vind Petersen (LP) 
adjunkt, dansk, oldtidskund
skab

Valdemar Petersen (VP) 
lektor, fysik, matematik, naturfag 
datavejleder

Finn Westergaard Poulsen (PO) 
lektor, tysk, latin.

Erik Randrup-Thornsen (RT) 
lektor, samfundsfag, historie

Erik Issing Rasmussen (IR) 
lektor, matematik, fysik, inspektor

Jesper Ratjen (RJ) 
lektor, geografi
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Hanne Ronsager (HR) 
årsvikar, engelsk, 
oldtidskundskab

Helle Schroder (SC) 
adjunkt, engelsk, dramatik

Bo Skibelund (BS) 
årsvikar, musik

Niels Stubbe Solgaard (NS) 
lektor, fysik, matematik 
datalogi, skemalægger

Hans Lebech Sorensen 
lektor, fysik, kemi, matematik

Niels Thogersen (NT) 
adjunkt, tysk, fransk, 
okonomiass.

Vibeke True (VT) 
ad/unkt. historie, religion, 
formand for Pædagogisk Rad

Bo Vesterlund (BV) 
arsvikar. dansk, musik

Susanne Waage (SW) 
lektor, musik, engelsk

I 1992-1993 har skolen haft folgende lærerkandidater, der alle kom fra Munkensdam Amtsgymnasium: Mette Juul i 
kemi hos AN og LJ og matematik hos KR og NS. Birgit Nielsen i engelsk hos AF og YN og matematik hos HO og 
MK. Anne Thye-Petersen i dansk hos CB og KJ og idræt hos JU. Jorn Peter Münch i engelsk hos IB og TK.
Lektor Susanne Waage fratrådte sin stilling pr. 31.5.1993 på grund af sygdom. Susanne Waage blev ansat pa sko
len den 1.8.1969.



KOLDING AMTSGYMNASIUM & HF-KURSUS 
Skovvangen 10, 6000 Kolding

Rektor Ole Ballisager træffes efter aftale

Telefonnumre:

Ekspedition:........................ 75 52 06 00
med omstilling til:

rektor
inspektor
boginspektor og studievejledere
Rektor privat.................. 75 52 94 41
Lærerværekset.............. 75 50 35 08
Eleverne......................... 75 50 34 74
Telefax........................... 75 53 24 83

Postgirokonto nr. 4 21 48 70

»Team« bestod i 1992-93 af:
Rektor
Inspektor
Studielektor Jørgen Olsen
Pædagogisk assistent Jorgen Gade 
Informationsassistent Vibeke Gade 
Økonomiassistent Niels Thogersen
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