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Rektor træffes som regel hver skoledag

Skolens adresse: Christiansfeldvej 31 
61oo Haderslev

Skolens telefonnummer er (o4) 522721

lærerværelset: (o4) 526498
Elevtelefon: (o4) 526949

Ringetider:

1. lektion 8.15 - 9.00 5. lektion 12.1o - 12.55
2. lektion 9.o5 - 9.5o 6. lektion 13.oo - 13.45
3. lektion 10.10 - 10.55 7. lektion 13.55 - 14.4o
4. lektion 11.00 - 11.45 8. lektion 14.5o - 15.35

FOTO-TRYK, SDR.OTTINGGADE 13, 
6100 HADERSLEV. (04) 52 49 38



Til nye elever

Dette skrift og de introduktionsarrangementer,som holdes for jer 
ved skoleårets begyndelse, giver forhåbentlig nogle nyttige op
lysninger om den skole, hvor I nu i en periode skal arbejde.

Herudover er I meget velkomne til at søge råd og oplysninger hos 
alle på skolen. Med andre ord - vær ikke bange for at spørge!

I den forbindelse opfordres I til at følge med i, hvad der bliver 
meddelt ved opslag og ved morgensamlinger.

Det kan virke overvældende at komme til en ny stor skole, men vi 
håber og ønsker for jer, at I hurtigt falder til og kommer ind i 
vor skoleforms arbejdsvaner, så I kan få glæde og nytte af at væ
re her.

Velkommen til Haderslev Katedralskole!

Jørn Jul Pedersen

Til alle læsere!

Efter en del redaktionelle ændringer i årsskriftet med årstallet 
1982 er der i år kun mindre justeringer. Gode ideer til kommende 
årsskrifter er altid meget velkomne.

Jeg vil gerne takke alle, som har ydet bidrag til dette årsskrift. 
En særlig tak rettes til lektor Franz Franzen for hans ihærdige og 
gode indsats ved udarbejdelsen af skriftet og for hans påpasselig
hed ired, at det aldrig bliver for sent færdigt.
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A. Om skolen i almindelighed, 
forklaring af gældende regler m.v.
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SKOLENS ADMINISTRATION.

Statsskole Skolen er en statsskole og er under administrati
on af en afdeling i undervisningsministeriet, der

Direktoratet hedder direktoratet for gymnasieskolerne og hf. 
Direktoratet har den endelige afgørelse i en del 
sager. Skolens telefon 52 27 21.

Rektor Rektor er skolens daglige leder og er dermed den
J. Jul Pedersen ansvarshavende over for direktoratet.

En række lærere bistår rektor med administratio 
nen.

Administrativ 
inspektor

Administrativ inspektor har til opgave at bistå rek
tor med administrationen i almindelighed og bl. a.

Lkt. F. C. 
Franzen

tilrettelægge eksamen, terminsprøver, årsprøver og 
forældremøder, foretage beregning af timetal, ekspe
dere sager vedrørende befordringsgodtgørelse samt 
deltage i udarbejdelse af årsskrift. Han foretager 
tillige de daglige skemaændringer, der følger af læ
reres sygdom m.v.

Indre in
spektor
Adj. J. 
Jensen

Indre inspektor sørger for opretholdelse af alminde
lig god ro og orden på gange, i garderobe og kan - 
tine, opbevarer fundne sager og fører forsømmelses- 
protokollerne .
Eventuelle ønsker om fritagelse for undervisning af 
anden grund end sygdom - familiefester eller lignen
de - rettes til rektor.
Indre inspektor står også for praktiske spørgsmål 
i forbindelse ned skriftlige prøver.
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Adj. Thomas 
Egelund Poul
sen og Adj. 
Mogens K. 
Sørensen.

Regnskabsfører
Sekretær

Ingrid Lorenzen
Ellen Bram

Skemalægger
Adj. F. Dræby
Studievejled
ning for H.F.

Skemalæggeren lægger timeplan 2 gange årligt.

Vedrørende studievejledernes arbejde, se side 
19.

adj. Ane Lise 
Jacobsen

Studievejled
ning for gym
nasiet

Vedrørende studievejledernes arbejde, se side 
19.

Adj. Kirsten Sproglig.
Pedersen og 
Adj. Jens Chr.
Gjesing 
Adj. Andreas 
Truelsen og

Matematik

Boginspektor
Adj. 0. Ullby

Boginspektor leder samlingen af lærebøger og fore
tager anskaffelse af nye samt af papir. I nogle til
fælde foretager han tillige uddeling og indsamling af 
lærebøger, mens dette i andre tilfælde gøres af klas
sens lærere.

Bibliotekar 
Adj. Helge 
Wiingaard.
Pedel

Vedrørende biblioteket, se side 13.

Kaj Clausen
Pedelmed
hjælpere
Kantinen

Chr. Wolf

Kantinen drives af fru Schack, der ikke er ansat 
af skolen, men samarbejdsudvalget har tilsyn med

9



kantinens drift og regnskab.

Elevrådet Der findes elevråd på skolen.

lærerrådet Lærerrådet består af alle skolens lærere og rektor. 
Det holder møde mindst hveranden måned, som regel 
dog oftere. Møderne indkaldes af den valgte for
mand.Til. møderne kan elevrepræsentanter ligesom 
repræsentanter for skolens teknisk-administrative 
personale inviteres til at overvære og deltage i de
batterne, men uden stemmeret. Det har været benyt
tet her de senere år. Invitationen gælder dog ikke 
de møder, hvor sager angående stillingsopslag og 
læreransættelser, vikartimer, fag- og timefordel
ing, legattildeling og sager, der kan afgøres en
deligt i fællesudvalget, behandles. Dette er fast
lagt i bekendtgørelsen.

Lærerrådet træffer den endelige beslutning på en 
række områder med betydning for skolens arbejde, 
vigtigst måske beslutning om fordeling af de år
lige bevillinger mellem fagområderne. Det er end
videre lærerrådet, der afgiver skolens indstilling
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til Direktoratet vedrørende forsøgsundervisning, 
introduktions- og studieuger, hvis sådant kommer 
på tale. Lærerrådet afgør ligeledes de mundtlige 
årsprøvers ordning og omfang samt fordeling af de 
legater, der er knyttet til skolen.

En række andre vigtige områder skal, inden der 
træffes beslutning af rektor og/eller Direktora
tet, forelægges lærerrådet til høring. De betyd- 
ningsfuldeste af disse er fagfordeling, timefor
deling og spørgsmål i forbindelse med læreransæt
telser. lærerrådet høres også om principper for 
skolens ekskursioner o.a.

Lærerrådet sender fire repræsentanter til Fælles
udvalget. lærerrådet kan nedsætte udvalg. Her på 
skolen findes blandt andet økonomi- årsprøve- og 
introduktionsudvalg.

Fællesud
valget

Fællesudvalget består af rektor som formand, læ
rerrådsformanden, tre lærere valgt af lærerrådet 
og fire elever valgt af elevrådet. Blandt de tre 
valgte lærere skal mindst en undervise på H.F.; 
tilsvarende gælder, at mindst en af eleverne skal 
være en HF-elev. Indkaldelse foretages, når mindst 
tre medlemmer eller rektor forlanger det.

Udvalgets opgave er at fremme gensidig information 
og samarbejde mellem elever og lærere. Valgene gæl
der for et skoleår, og de foretages snarest efter



skoleårets begyndelse.

Fællesudvalget har inden for de bevillingsmæssige 
rammer besluttende nyndighed, hvad bl. a. angår 
fællestimer, studiekredse, elevfaciliteter, fritids
aktiviteter, visse fester, sportsstævner m.m.

Udvalget affatter desuden skolens ordensregler.
På dagsordenen kan ikke optages sager, der ved
rører fag- og timefordelingsplanen eller den en
kelte lærers forhold eller undervisning.

Lærerforsam
lingen (gym.)

Lærerforsamlingen består af alle lærere, der under- 
viser gymnasieelever på skolen. Rektor indkalder 
og leder lærerforsamlingen. Der afholdes normalt 
møde forud for udlevering af en karakterbog.

I lærerforsamlingen diskuteres klassens forhold i 
almindelighed og de enkelte elevers standpunkt i sær
deleshed. Der kan blandt andet gives råd og vejled
ning om en elevs oprykning i en højere klasse. Ele
ven og dennes forældre har den endelige afgørelse om 
oprykningen. Hvis en elev enten har forsømt meget el
ler ikke afleveret de krævende skriftlige opgaver, 
skal lærerforsamlingen og rektor tage affære. (Se 
afsnittet om "mødepligten").
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BIBLIOTEKET

Haderslev Katedralskole råder over et særdeles velassorteret bi
bliotek med ca. 4o.ooo bind ialt. Det hænger ikke mindst sammen 
med, at skolen er gammel og derfor har kunnet opbygge en stor bog
samling i årenes løb - således stammer den ældste bog helt tilbage 
fra bogtrykkerkunstens barndom før 15oo. Det betyder samtidig også, 
at ikke alle bøger er samlet på et bestemt sted.

Læsesalen udgør bibliotekets hovedafdeling. Her står opstillet ca. 
3.2oo bind, der bl.a. omfatter opslagsbøger, almen litteratur til 
brug for flere fag samt enkelte tidsskriftsrækker.

Hvordan finder man en bog på læsesalen? Alle bøger er her opstil
let efter det såkaldte decimalsystem. Det er det samme system, der 
bruges på de kommunale biblioteker, og som også læsesalens karto
tek er indrettet efter. Hvis man skal finde en bog på læsesalen, 
kan man slå op i kartoteket under bogens forfatter og titel. Sig
naturen øverst til venstre på kartotekskortet (decimaltallet) sva
rer til den signatur, der står på ryggen af den pågældende bog, og 
som derfor viser, hvor på hylden bogen står.

Hvis man derimod ikke kender bogens forfatter eller titel på for
hånd, men alligevel skal finde litteratur om et bestemt emne, kan 
man slå op i kartotekets systematiske del under det pågældende em
nes decimaltal. Så kan man se, hvilke bøger der står på læsesalen 
om det emne, man er ude efter. Hvis man heller ikke ved, hvad em
nets decimaltal er, kan man slå dette op i den gule bog "Decimal
klassedeling", der ligger ovenpå kartoteket. I øvrigt vil 1 ærerne 
kunne rådgive om, hvordan nan bruger biblioteket.

Bøgerne på læsesalen kan ikke lånes med hjem undtagen efter aftale 
med en lærer. Det skyldes først og fremmest, at der til daglig er 
så stort et pres på læsesalens bøger, at der hurtigt ville opstå 
mangelsituationer, hvis nogle af bøgerne er udlånte. Men som sagt 
kan det i enkelte tilfælde lade sig gøre at aftale med en lærer, at 
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man låner en bog i en kortere periode. Læreren registrerer så 
udlånet på særlige blanketter. Disse udlån finder som regel sted, 
når man er i gang med en større opgave. Den lånte bog skal afle
veres til læreren, når man er færdig med opgaven.

Hvis man skal bruge en bog på læsesalen, er det meget vigtigt, 
at man husker at sætte den tilbage på dens korrekte plads, efter 
at man har brugt den. Ellers kan andre ikke finde den næste gang, 
der er brug for den. Decimaltallet på ryggen viser, hvor på re
olen bogen skal stå.

læsesalen er det eneste sted på skolen, hvor der altid er og skal 
være ro til at læse. Derfor er der mange, der arbejder her, f.eks. 
i mellemtimer. På den anden side medfører dette også, at der ikke 
må laves gruppearbejde på læsesalen, hvis dette indebærer, at 
gruppen skal tale eller diskutere sammen. Også efter skoletid - 
d.v.s. frem til ca. kl. 16 - er læsesalen åben. Læsesalen kan alt
så bruges til at læse lektier i, hvis man f.eks. venter på en bus
afgang.

Skolens bibliotek abonnerer på ca. 7o tidsskrifter. En del af disse 
ligger fremlagt ved indgangen til læsesalen, og man er velkommen 
til at læse i dem, men de må ikke fjernes fra læsesalen. Det samme 
gælder de aviser og dagblade, der er fremlagt på læsesalen.

Udover læsesalen findes der biblioteksbøger flere andre steder på 
skolen. Hvert fag har således specielle bogsamlinger vedr. det på
gældende fag. De enkelte faglærere kan oplyse om, hvor disse sam
linger findes, og hvordan de kan bruges af eleverne.

Ved lærerværelset findes et særligt depot for litteratur og tids
skrifter om skole- og undervisningsforhold.

Bibliotekets ældre bogbestand opbevares i særlige depoter, hvor 
elever normalt ikke har adgang. Det drejer sig dels om kælderde
potet overfor formningslokalet, hvor bøgerne står opstillet efter 
et særligt katalog. I biblioteksdepotet til højre for dansk 4 står 
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bøger, der er opstillet efter decimalsystemet, og som i 1982-83 
er blevet katalogiseret af (mag. scient.) Stanislaw Sniegocki. 
Skolens bibliotekar kan i øvrigt oplyse nærmere om bøgernes pla
cering i disse to depoter.

HW
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TIMETAL.

Gymnasiet.
Gymnasiet er 3-årigt. 1.G er delt i en sproglig linie og en mate
matisk linie. Ved overgangen til 2.G kan de sproglige elever væl
ge mellem den klassisksproglige, sK, den nysproglige sN, og den 
samfundssproglige sS, gren. De matematiske elever mellem den mate- 
matisk-fysiske, iriF, den matematisk-naturfaglige, nN, og den mate- 
matisk-samfundsfaglige gren, mS.

Klassernes ugentlige timetal i de enkelte fag fremgår af nedenstå
ende plan:

1.G.3.G

sS SK sN mF mN mS sS sK sN mF mN mS s m

Religion.......................... . 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Dansk.............................. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Engelsk.......................... 5 6 3 4 4 5

Tysk................................. 5 3 3 5

Fransk eller Russisk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5

Latin.............................. 5 5 4 4

Græsk............................ 6 8

Oldtidskundskab.... 2 2 2 2 2 1 1

Historie........................ 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2

Geografi ...................... 2 2 2 3 3 3 3 2

Biologi............................ 3 3 3 3 7 3 3

Fysik.............................. 5 2 2 3 2 2 3

Kemi.............................. 3 3 1 2

Matematik .................... 6 3 3 3 3 3 5 3 3 2 5

Formning .................... 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Musik............................ 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2 2 2 2 2 2 2 2

Gymnastik.................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Samfundsfag............... 5 5 5 5

Timer ialt 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Elever i 1.M har valgfrihed mellem engelsk og tysk.

Elever i 3.G og 2.G vælger mellem musik og formning.

Alle vælger mellem fransk og russisk.

*kun et halvt år.
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HF.

HF er et toårigt kursus, byggende på tilvalgsprincippet. Ved 
hvert af de nedenfor anførte tilvalgsfag er i parantes anført 
et pointtal. Hver kursist skal vælge tilvalgsfag, så hans sam
lede pointtal er mindst 2o.

I princippet kan man vælge helt frit, men skolen kan dog nægte 
at acceptere kombinationer, der giver dårlige skemaer for et 
større antal elever. Ved valget af tilvalgsfag må man være op- 
rrærksom på, at visse uddannelsesinstitutioner stiller bestemte 
tilvalgskombinationer som adgangsbetingelse.

Efter HF-bekendtgørelsen fra 1974 har fagene følgende timetal:

Antallet af ugentlige timer.

FÆLLESFAG :
1. se
mester

2. se
mester

3. se
mester

4. se
mester

Dansk...................... . ......... 3 3 4 4

Religion.................. 3 3

Historie.................. ......... 3 3 3 3

Biologi.................... ......... 3 2

Geografi.................. ......... 3 2

Matematik................ ......... 5 5

Engelsk.................. ......... 4 3 4 4

Tysk........................ ......... 3 3

Samfundsfag......... ......... 2 2

Musik/Formning.. ......... 2 2

Idræt ...................... ......... 2 2

TILVALGSFAG:

Biologi (8)............. 4 4

Matematik (12)... ......... 6 6

Engelsk (7)........... 1 3 3

Tysk........................ 5 5

Samfundsfag (6). ......... 3 3

Musik (8)................ 4 4

Formning (8) .... ......... 4 4

Idræt (8)................ 4 4

3. fremmedsprog (11). 3 4 4

Fysik (14) ........... 3 6 5

Kemi (10)............. 5 5

Psykologi (6) — . ......... 3 3
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KARAKTERGIVNING.

I gymnasieklasserne gives der hvert år standpunktskarakterer og 
ved skoleårets slutning årskarakterer. Afsluttes undervisningen 
i et fag i 1.G eller 2.G (se planen), skal der efter direktora
tets afgørelse enten holdes endelig eksamen i det eller foretages 
overførelse af årskarakteren som eksamenskarakter undtagen i en
gelsk og tysk på klassisk-sproglig gren. Herudover holdes der ved 
afslutningen af 1.G og 2.G obligatoriske skriftlige årsprøver samt 
mundtlig årsprøve i nogle fag. Ved afslutningen, af 3.G holdes 
skriftlig studentereksamen, og i de fleste fag mundtlig eksamen, 
nens årskarakteren overføres som eksamenskarakter i de øvrige fag.

Har en elev ved eksamen i et afsluttende fag i 1.G eller 2.G fået 
o3 eller oo, men i årskarakter 5 eller derover, kan vedkommende ved 
henvendelse til skolens kontor opnå tillandelse til at blive eksami
neret påny i dette fag i august eller september. Den samme mulighed 
har elever, der ved udgangen af 1.G eller 2.G har fået årskarakteren 
oo eller o3 i et af de afsluttende fag, hvori der det pågældende år 
ellers ikke holdes eksamen.

I HF-klasseme gives hverken standpunkts- eller årskarakterer, men 
kursisterne kan, hvis de anmoder derom, få deres standpunkt vurde
ret at faglærerne.

Der holdes eksamen i alle fag undtagen fællesfagene musik, formning 
og idræt.

En kursist, der ved udgangen af første kursusår har fået oo eller 
03 i en prøve, kan indstille sig til reeksamination i den først
kommende sygeeksamenstermin. Det samme kan en kursist, der har af
lagt prøve i alle sine fag, men ikke har bestået eksamen. Enhver 
kursist, der ønsker at forbedre en karakter, kan genindstille sig 
til eksamen i de ordinære eksamensterminer, dog højst to gange.

Skolen kan ikke som tidligere nægte en elev oprykning i næste klas
se på grund af et dårligt standpunkt, men kun tilråde at gå en klas
se om eller forlade skolen. Derimod kan direktoratet efter skolens 
indstilling nægte en elev tilladelse til at gå til eksamen i afslut
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tende fag cg dermed egså (for 2.G, 1.G cg 1.HF) til oprykning i 
næste klasse, hvis vedkonmende har et for stort antal forsømmel
ser eller ikke har afleveret det krævede antal skriftlige opgaver.

STUDIEVEJLEDNING.

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Skolen har seks vej
ledere, 4 i gymnasiet og 2 i hf. Studievejlederne er lærere, der 
har en del af deres stilling besat med personlig rådgivningsarbej
de cg med undervisning i studie- og notatteknik samt med uddannel
ses- og erhvervsvejledning.

Når gymnasieeleverne i andet halvår af 1. g skal vælge gren, for
bereder studievejlederen valget ved i nogle lektioner at give op
lysning om de enkelte grenes særfag. Vejledningen i forbindelse med 
grenvalget omfatter et arrangement i skolens festsal, hvor lærere 
og elever fra de forskellige grene søger at give et dækkende ind
tryk af fagene og undervisningen på grenene.

En tilsvarende orientering finder sted i 1. hf forud for valget af 
tilvalgsfag. I 2. hf vil studievejlederen endvidere orientere i for
bindelse med udarbejdelsen af den større skriftlige opgave, "andet- 
årsopgaven".

I 2gog i 2. hf lægges der særlig vægt på studie- og erhvervsorien
tering. Disse timer er en introduktion til valget af uddannelse ef
ter studentereksamen og hf-eksamen. Herefter drøfter den enkelte 
sine fremtidsplaner med studievejlederen.

I afgangsåret, 3.g og 2. hf,behandles spørgsmål vedrørende tilmeld
ing til uddannelserne, adgangsbegrænsning, økonomiske forhold under 
en uddannelse m.m.
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2. og 3. g, samt 1. og 2. hf får lejlighed til at deltage i to ud
dannelsesarrangementer her på skolen i foråret. Ved det ene arran
gement orienterer repræsentanter fra en række kortere videregående 
uddannelser, KVU ( f.eks. sygeplejerske, børnehavepædagog, teknikum
ingeniør, EDB-operatør; uddannelser ved handelsskoler, m.m.). Ved 
det andet arrangement orienterer studerende fra universiteter og 
højere læreanstalter om de længerevarende uddannelser. LVU.

Man kan henvende sig til sin studievejleder med spørgsmål i forbind
else med grenvalg/tilvalg, og man kan. søge yderligere oplysninger i 
forbindelse med valg af uddannelse, men man. kan også henvende sig 
til studievejlederen med personlige problemer. Mange gange løses pro
blemerne ved, at de bliver drøftet igennem, andre gange kan studie
vejlederen, der har tavshedspligt, anvise hjælp.

Studievejlederne har faste træffetider. Disse findes på studievejled
ningens opslagstavle lige inden for døren i centralgarderoben.

Studievejlederkontorerne ligger i den gamle rektorbolig i haven.

MØDEPLIGTEN ■

Både ved HF og gymnasiet er der mødepligt og pligt til at aflevere 
stillede skriftlige opgaver. En af grundene hertil er, at man i en 
række fag kan nøjes med at opgive en del af stoffet til eksamen, 
hvis skolen kan garantere, at man har fulgt undervisningen i for
nødent omfang. Af denne grund føres der omhyggelig kontrol med 
elevernes fremmøde.

Forsømmelser noteres for hver time og samles centralt hos indre 
inspektor, der fører det samlede forsømmelsesregnskab. Hvis en elev 
vil bede om lovlig fritagelse for undervisning, skal forespørgslen 
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rettes til rektor. Ved sygdom af varighed på en uge eller derover, 
bedes man underrette skolen derom.

Hvis skolen konstaterer, at en el.evs forsømmelser antager et urime
ligt omfang, indkaldes eleven til en rektoral samtale, der kan munde 
ud i en mundtlig advarsel.

Fortsætter forsømmelserne, bliver eleven i anbefalet brev opfordret 
til at forbedre sit fremmøde, ligesom forældrene underrettes, hvis 
eleven er under 18 år.

Dersom dette heller ikke hjælper, vil eleven normalt blive indberet
tet til Direktoratet for gymnasieskolerne og hf, der har den endelige 
afgørelse i sådanne sager. Skolen kan indstille:

1. Eleven indstilles til eksamen på særlige vilkår, 
det vi], sige, eleven skal op i alle fag med fuldt 
pensum.

2. Eleven indstilles ikke til eksamen.
Punkt 1. kan kun anvendes ved 3g-elever.

En HF'er skal tilsvarende gå til eksamen som selvstuderende, det vil 
sige med fuldt pensum og evt. uden undervisning. (HF'ere skal i alle 
tilfælde, i modsætning til gymnasiaster, ti], eksamen i alle fag). I 
særligt grelle tilfælde vil en total bortvisning kunne finde sted.

HOLBERG-FONDEN

Det har været tradition på skolen, at der hvert år - i forbindelse 
med Holbergs fødselsdag - arrangeres en revy.

Indtægterne herfra og eventuelt fra andre kilder anbringes i en fond, 
Holberg-fonden. Pengene har i sin tid været brugt på skolens lejrhyt
te ved Lillebælt.

Holberg-fonden bruges nu til at støtte forskellige arrangementer og 
til at finansiere lån til elever, som i en periode har økonomiske 
vanskeligheder. Henvendelse herom til rektor.
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B. Elever eg lærere.
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BESTÅET HF,- EKSAMEN 1982.

2p. 2q.

1 . Andersen, Birthe 1. Andresen, Marianne
2. Barsøe, Line 2. Bladt, Knud Nielsen
3. Bauer, Jim 3. Bonde, Karin
4. Bundgård, Lars 4. Brun, Pia
5. Callesen, Roma Berit 5. Christensen, Hanne S.
6. Christesen, Pia 6. Clausen, Anette Rosenberg
7. Dall, Eva 7. Davidsen, Jeanette
8. Hansen, Allis Haahr 8. Hallenberg, Jette
9. Hansen, Susanne 9. Hansen, Gitte
lo. Højbjerg, Else 1o. Holm, Ellen Marie
11. Jensen, Brian 11. Iversen, Annette
12. Jensen, Helle 12. Jørgensen, Bodil Karen
13. Jørgensdøttir, Inger Elisa 13. Jørgensen, Kirsten Linding
14. Jørgensen, Anette Illum 14. Krog, Elisabeth
15. Jørgensen, Ivan Kongstad 15. Mikkelsen, Helle Hagen
16. Lundgaard, Vivi 16. Olsen, Niels Bastrup
17. Nielsen, Dorte Hedegaard 17. Ravn, Jenny Jakobsgaard
18. Nissen, Ulla 18. Scherrebeck, Eva
19. Schmidt, Margrethe 19. Schmidt, Lene
2o. Skjøth, Ema Marie 2o. Skøtt, Uffe
21. Stormfeldt, Tine Lisbeth 21. Svensson, Marianne
22. Thyssen, Annemette 22. Sørensen, Torben
23. Wagner, Hans Michael
24. Wogensen, Jette
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2r.

1. Andersen, Karin Anette
2. Asmussen, Asbjørn
3. Braun, Klaus
4. Ernst, Helle Nicolaisen
5. Have, Anette
6. Høyer, Jette Marie
7. Jensen, Anne Havshøj
8. Jensen, Marianne Bloch
9. Jessen, Lissi Slipsager
1o. Jørgensen, Helle Fladkjær
11. Kristensen, Inger Margrethe
12. Larsen, Brian Roager
13. Lind, Eva
14. Madsen, Martine
15. Møller, Hanne
16. Nielsen, Henrik
17. Pedersen, Else
18. Rosenlund, Christa
19. Schmidt, Lone
2o Schwarz, Palle
21. Svensson, Pia Lund
22 Vibild, Marianne
23 Wild, Tina
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STUDENTEREKSAMEN.

Sproglig. N = nysproglig
3a. S = samfundssproglig 3b.

1. Andersen, Gitte N 1 . Andersen, Hanne Dehn S
2. Autzen, Hanne N 2. Brodersen, Tue N
3. Eriksen, Inge Jaedicke N 3. Dahl, Preben Christiansen N
4. Faaborg, Martin N 4. Fabricius, Charlotte S
5. Gram, Inger Holstein N 5. Hansen, Birthe Lis Goth N
6. Gripping, Gitte S 6. Hansen, Vibeke N
7. Hansen, Peder Christian S 7. Heinsvig, Gitte S
8. Holm, Margit N 8. Heydenreich, Peter S
9. Jensen, Dorthe N 9. Holm, Pia N
lo. Jensen, Thomas S 1o. Jepsen, Birgit N
11. Jørgensen, Annemette N 11. Jessen, Susanne Mortensen S
12. Larsen, Tina S 12. Kjær, Helle Vestergaard N
13. Mark, Lisbet N 13. Kjær, Henny N
14. Mikkelsen, Lars S 14. Kjærgård, Anette N
15. Nielsen, Dorthe N 15. Kristensen, Randi Kjems N
16. Nielsen, Jette S 16. Lybæk-Hansen, Ulla N
17. Nielsen, Karin S 17. Madsen, Flemming S
18. Olling, Jeanne S 18. Mathiesen, Anne-Marie N
19. Petersen, Helle s 19. Michaelsen, Hanne Louise N
20. Petersen Søren Soltau s 20. Nicolaisen, Kirsten N
21. Reimer, Bente s 21. Olesen, Dorthe Due N
22. Søberg, Lene N 22. Rosbach, Anders N
23. Thomsen, Susan N 23. Schjøtt, Jette Thorsen N
24. Træden, Anne-Marie Bojsen S 24. Schmidt, Margit N
25. Wiese, Michael S 25. Thorsen, Kirsten Rønsch S
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3c. 3d.

1. Andersen, Peter Møller S 1. Andersen, Marianne N
2. Autzen, Vivi N 2. Bomberg, Pia S
3. Bladt, Inger Kirstine S 3. Buhl, Merete S
4. Christoffersen, Lone N 4. Christensen, Kenn Hoeg S
5. Egtved, Anne Marie S 5. Dahl, Anette N
6. Graasbøll, Lone N 6. Dissing, Anna Margrethe N
7. Hansen, Rikke Bentzon N 7. Erichsen, Johnny N
8. Holst, Anita N 8. Højer, Åse N
9. Jensen, Janne Iversen S 9. Ipsen, Conni Sohl S
1o. Jensen, Thorsten Dyngby S 1o. Lange, Helle N
11. Jørgensen, Helle N 11. Liboriussen, Mette Sahl S
12. Kjær, Bodil S 12. Lind, Ida N
13. Larsen, Dorte Maria S 13. Linnig, Pia N
14. Laugesen, Helle Marianne s 14. Ljung, Ulrika Regina N
15. Lorenzen, Erik s 15. Paulsen, Charlotte N
16. Meyer, Susanne Elisabeth s 16. Petersen, Lene Buchholdt N
17. Møller, Anine Drivsholm N 17. Petersen, Lisbeth S
18. Møller, Henrik S 18. Rossau, Hanne Midtgaard S
19. Møller, Kirsten s 19. Strange, Anette N
2o. Møller, Lis s 2o. Sørensen, Jytte Klaaborg N
21. Raun, Kirsten N 21. Weir, Annemarie S
22. Schmidt, Dorthe Frida S
23. Weitling, Anne Birgitte s
24. Wiborg, Elisabeth Marie s
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MATEMATISK

F = matematisk-fysisk
N = naturfaglig 
S = samfundsfaglig

3x. 3y.

1. Beck, Kirsten Jessen N 1. Andersen, Dorthe Vinther N
2. Dige, Poul Erik F 2. Andersen, Jytte N
3. Frederiksen, Gitte N 3. Andresen, Finn Haugaard F
4. Hansen, Lisbet Miinster N 4. Davidsen, Bente F
5. Henning, Jutta N 5. Forum, Karin N
6. Johnk, Gert F 6. Frandsen, Jens Hasling N
7. Lund, Carlo Lassen F 7. Garder, Lars Erik N
8. Madsen, Jens Søby N 8. Gram., Anette N
9. Moesgaard, Finn F 9. Hansen, Jytte Engelund N
1o. Møller, Bo Pedersen N 1o. Hansen, Lone N
11. Nissen, Jette Søvang N 11. Hansen, Mariane N
12. Petersen, Hanne F 12. Hansen, Morten Helge S
13. Petersen, Lars F 13. Henriksen, Steen Kalborg N
14. Rasmussen, Karen Lisbet N 14. Jørgensen, Ole Hartnack F
15. Rotbøll, Niels Esben F 15. Kirkedal, Klavs F
16. Schrøder, Jens Christian N 16. Larsen, Jørgen Bruun N
17. Snitkjær, Lars Nissen N 17. Madsen, Frank Ringer N
18. Werner, Bente S 18. Mathiesen, Lars Christian F

19. Muller, Hanne Kiilerich N
20. Møller, Yvonne Lund N
21. Petersen, Bjarne S
22. Sønderby, Anna Mette N
23. Thiesen, Jan F
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3z. 3u.
1. Boysen, Asbjørn S 1. Andersen, Anette Juel F
2. Erbs, Helge Christian S 2. Andreasen, Svend F
3. Gether, Ulrik F 3. Bueholdt, Karin Skødt N
4. Hansen, Jan Stokkebro F 4. Clausen, Carl Frederik F
5. Hansen, Tina Henriette S 5. Friis, Anette F
6. Jessen, Karin Bonde S 6. Hjemkær, Lene N
7. Johansen, Lis Østergaard N 7. Jacobsen, Peder N
8. Johansen, Torben F 8. Jespersen, Jørn F
9. Jørgensen, Kim Wagner F 9. Jespersen, Niels Ganer F
lo. Kjelde, Carsten F 1o. Jusjong, Jette F
11. Klausen, Marianne Wehner S 11. Jørgensen, Hanne Brit Lau N
12. Kristensen, John Mikael N 12. Kronborg, Mads Melsen F
13. Madsen, Lars Vindfeld S 13. Lassen, Jesper Rolf N
14. Nielsen, Irene N 14. Lauritzen, Jette N
15. Ottosen, Henrik F 15. Lillie, Ingrid N
16. Pedersen, Lone Vestergaard S 16. Lodberg, Helle F
17. Ravn, Bettina Nissen N 17. Møller, Niels Erik N
18. Ravn, Charlotte Nissen N 18. Rosbach, Torben F
19. Ravn, Peter F 19. Sparrevohn, Annelise F

2o. Sørensen, Marianne N
21. Thaysen, Torben Damm F
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3v. 3æ.

1. Andersen, Ole Vittrup S 1 . Andersen, Jens Ole F
2. Arildsen, Lone S 2. Christensen, Steen Hum F
3. Christiansen, Jacob Fromm F 3. Gram-Hansen, Mette F
4. Egtved, Elisabeth N 4. Gøbel, Jens Niemann N
5. Fich, Morten Brorson N 5. Hansen, Birgitte Mårup F
6. Hansen, Vibeke Nørholm N 6. Hjort, Karen Birgitte S
7. Hoffbeck, Michael F 7. Jacobsen, Anne N
8. Jensen, Jørgen Lauritzen F 8. Jacobsen, Niels-Jørgen F
9. Jepsen, Karen Frydendall N 9. Jørgensen, Helle Karen N
lo. Jessen, Kim Skan F 10. Lorenzen, Klaus Odgård F
11. Jørgensen, Tom N 11. Madsen, Lars Lindstrøm N
12. Kristensen, Bo Aarup F 12. Majgaard, Pia Andersen N
13. Kristensen, Dorte V. N 13. Mohr, Margot S
14. Larsen, Finn F 14. Niclasen, Leif Lund F
15. Lynenskjold, Steen Michael F 15. Petersen, Anette S
16. Madsen, Birgitte Thomsen S 16. Petersen, Niels N
17. Matthiesen, Kim N 17. Seekjær, Poul Erik F
18. Nilsson, Bo F 18. Steinø, Christian S
19. Olesen, Ole S 19. Vibild, Lars Christian N
2o. Pedersen, Jan Henrik F 2o. Wind, Michael S
21. Schneider, Bente F 21. Worsøe, Jan N
22. Skjønnemand, Kim F 22. Aagaard, Poul S
23. Toft, Lars F
24. Aarup, Hanne F

29



PERSONALIA.

Med udgangen af skoleåret 1981-82 forlod adjunkt Bo Versterlund 
og timelærer Jette Helmer Nielsen skolen.

Pr. 1. august 1982 ansattes følgende lærere: 
adjunkterne Palle Frank Hansen og Helle Vind Nielsen samt stud.mag. 
Troels Lund Nielsen.

Følgende har været lærerkandidater i skoleåret 1982-83:
cand.mag. Ulla Cold
cand.phil. Daniel Owen Fisher 
cand.mag. Per Kristian Petersen 
lic.scient. Johan Chr. Leer 
cand.mag. Anders Chr. Jensen
cand.mag. Mogens Marcmann

historie-idræt 
historie 
samfundsfag-dansk 
biologi-kemi 
tysk-historie og 
dansk-engelsk.

KLASSER OG ELEVTAL.

3g.: 3 sproglige og 5 matematiker-klasser
2g.: 3 II " 6
1g.: 2
2hf: 3 klasser
1hf: 3
Elevantal: 775.

" 6
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Timerne har i skoleåret 1982/83 været fordelt således:

Lektor Anna Andersen (A):

Adj. Flemming Andersen (FA):

Adj.Benned Bennedsen (BB):

Lkt. Karen Bjerres® (BJ):

Tml. Sophus Boas (B):
Adj . Mogens Bruun (MB) :

Adj . Bitten Bøgsted (Bø) :

Adj.J.Heramb Christensen (HC):

Adj. Margit Uhre Clausen (CL):
Adj. Viggo Dalgaard Jensen (VD):

Adj.Finn Dræby Christiansen (Dr):
Adj. Thomas Egelund Poulsen (E):

Lkt. H. Ehlers Olsen (Eh):

Adj . Dorthe Elkjær (El):

Studielkt. Hans H.Fich (Fi);
Adj. Kirsten Fisher (KF):

Lkt. Franz C. Franzen (F):

Studielkt. Jens Faaborg (JF):

Adj. Jens Chr. Gjesing (GJ) :

Adj. Frede Vinsløv Hansen (HA) :

Engelsk i 1b,2abcS, i efteråret tillige 
i 1q, i foråret tillige 1PQR
Fransk i 2PQR, 2b.
Matematik i 1q, 3mS, 
Fysik, i 1y, 3yN, i foråret tillige 11PQR
Kemi i 2PQR2, 2væF, 2v<ai, 
Matematik i 2c, 2yzF, 3xuN.
Historie i 1X, 2u, 3x, 3z, 
Dansk i 1æ.
Psykologi i 2PQR^ og 2PQR2.

Biologi i 1p, 3c, 3xyuF, 
Historie i 1u, 2c, 2æ, 3u.
Engelsk i 2q, 3aN,
Fransk i 2c, 3au, 3v.
Musik i 1pq,1a,1x,1y,2ayzuv,2bcxæ, 
3bcz,3cuv, frivilligt hold, 
Oldtidskundskab i 1y, 2u, 2v, 
Latin i 2acN.
Tysk i 1a, 1x, 2cNS,
Biologi i 1q, 2yzN, 3zvN, 
Idræt i 1au, 3uv, frivilligt hold.
Fysik i 1æ,2xyzuS,2yzF,2vc®J,3xuN.
Dansk i 1z, 2x, 
Tysk i 3bNcNS.
Fransk i 1b, 3c, 
Engelsk i 1z, 3abS.
Tysk i 1p, 2PQR, 1u, 
Engelsk i 1æ.
Matematik i 2PQR, 2a, 2xuF,.
Engelsk i 1xu, 2acN, 
Dansk i 2b, 2v.
Kemi i 1u, 1v, 2xuF, 2xuN, 2xyxuS, 
Matematik i 1u, 2xyzuS.
Tysk i 1r, 3aNSbS, 
Fransk i 1y, 2a, 3y.
Historie i 1p, 2q, 1y, 2a, 
Religion i 2a, 2v, 2æ, 3z.
Geografi i 1q, 2bS, 2xuF, 2yzN, 2væF, 
3cS, 3zvN.
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Mj. Palle Hansen (PH) : 
Lkt. Dietrich Harbsmeier (DH)

Mj. Conrad Harhoff (CH):

Lkt. Klaus Holt (HO):

Mj. Ane Lise Jacobsen (J): 
Lkt. I. S. Luth Jacobsen (U):

Adj. Ane Jakobsen (Ja):

Adj. Jørn Folden Jensen (JJ):
Adj. Tove Jensen (Je):

Adj. Sven Jonsson (SJ):

Tml. Aage Kanpp Olsen (Ka):

Lkt. Lisbeth Kiil (LK):

Adj. Thomas Klemann (Kl):
Adj. Leif Kock (Kc):

Mj . Anna Jacobsen Lander (JL):

Mj . Finn Larsen (FL) :

Mj . Henning Lausten (HL) :

Tml. Ulla Magelund (UM):

Lkt. Lillian Martinusen (LM):

Mj . N. Nadide Mola (MO) :

Mj . Nils Krag Møller (NM) :

Matematik i Ir, 1a, 1y, 1væS.
Latin i 1b, 2bN, 
Oldtidskundskab i 1b, 1z, 1u, 1v, læ, 
2a, 2b, 2y, 2z, 2æ.
Samfundsfag i 1p, 2bS, 3mS, 
Religion i 2q, 2b, 2x, 2u, 3v.
Engelsk i 2P, 1y,
Latin, i 1a, 
Oldtidskundskab i 1a, 1x, 2c.
Matematik i 1z, 2yzN, 3yN.
Engelsk i 1v, 3bcN, 
Dansk i 3y.
Dansk i 2r, 1v, 3v, 
Engelsk i 2kN.
Biologi i 1r, 2xuN, 3mS, 3xuN.
Fysik i 1z, 2yzN, 
Matematik i 1æ, 3xyuF.
Idræt i 1pqr, 1bx, 1væ, 2xu, 2yv, 3ab, 
2 frivillige hold.
Historie i 1g, 1z, 1æ, 3c.
Idræt i 1yz, 2abc, 2zæ, 3cy, 3xz, 
frivilligt hold.
Dansk i 1y, 2a, 2u, 3u, 
Frivilligt hold i musik..
Fransk i lu, 1v, 2y, 2z, 2v, 3x.
Historie i 2p, 1v, 2y,3a, 3y, 
Religion i 2y, 2z, 3b, 3x, 3y.
Dansk i 1q, 2q, 
Russisk i 1u, 2xu, 3au.
Engelsk i 1r, 1a, 
Fransk i 1x, 2x, 3b.
Geografi i 1b, 2væS, 3abS, 
Samfundsfag i 2acS, 3abS.
Idræt i 1a, 1b, 1væ, 2b, 2yv, i 
efteråret frivilligt hold.
Formning i 1p, 1q, 1r, 2PQR, 2bNa, 
2bSæ, 2y, 2z, 2vuS, 3a, 3x, 3u, 3v.
Tysk i 1q 2bNS,
Idræt i 1r 2PQR, 1z, 1uv, 2a, 2xu, 
frivilligt hold.
Dansk i 2p, 3z, 
Engelsk i 2QR i efteråret tillige i 1q.
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Adj. Birthe V. Nielsen (BN): Biologi i 2PQR, 2v^M, 3a, 3b, 3zvF.
Adj. Helle Vind Nielsen (HN): Idræt i 1q, 1XY, 2c, 3b, 3y,

Samfundsfag i 2PQpJ, 2PQR^, 2væS.

Adj. Karin Nielsen (KN): Formning i 2c, 2x, 2uFN, 3b, 3c, 3y, 3z.
Stud .mag. Troels Lund Nielsen (TN): Musik, i 1qr, Ib, 1z, lu, 1v, 1æ, 3ay,

Frivilligt hold.
Adj. Svend Ole Olesen (OL): Kemi i 2PQR\ ly, 1z, 2yzF, 2yzN.

Adj. Erik Pedersen (EP): Fysik i lu, 2væF, 3zvF, 3zvN.
Rektor Jørn Jul Pedersen (JP):

Adj. Kirsten Pedersen (KP):

Adj. Leo Pedersen (LP):

Adj. Mads Pedersen (Pe):

Tml. Jette Pilegaard (Pi):

Studielkt. Svend Poulsen (P):

Adj. Christa Pålsson (PÅ):

Adj. Flemming Rasmussen (FR):

Adj . Knud-Erik Smith (Sm) :

Adj. Jens Staugaard (JS):

Adj. Ove Stets (ST) :

Kemi i 1x, 1æ, 2væS, 
Fysik i 3mS.
Dansk i lp, 1b, 
Fransk i 2u.
Matematik i 1p, 2væF, 2vaN, 
Fysik i 2xuN, 2væS.
Fysik i 2PQR, 1x, 
Matematik i 3zvF.
Idræt i 1p, 2zæ, 3a, 3c, 3uv, frivil
ligt hold.
Religion 1 2p, 3a, 
Dansk i 1a, 2z, 3a.
Engelsk i 1p, 2p, 
Fransk i 1a, læ, i foråret tillige i 1PQR.
Fransk i 1z, 2æ, 3z,
Dansk i 2y, 3b.
Fysik i 1v, 2xuF, 3xyuF, 
Matematik i 3zvN.
Dansk i 1x, 2c, 2æ, 3c, 
Oldtidskundskab i 2x.
Geografi i 1p, 1r, 2acS, 2xyzuS, 
2yzF, 3xuN, 3mS.

Adj. Peder Svejgaard Pedersen(PS): Religion i 2r. 2c. 3c. 3u.
Adj. Mogens Krogsgaard Sørensen (MS) .-Tysk i 1b, 2aNS,

Lkt.Jef Thoisen (Th):
Adj. Andreas Truelsen (T):

Adj. Ole Ullby (U):

Adj. Elsebeth Villif (EV):

Adj. Helge Wiingaard (HW):

Dansk i 3x.
Matematik i 1b, 1x, 1v, 2xuN.
Geografi i 1a, 2vaåM, 3yN, 
Biologi i 3yN.
Samfundsfag i 1q, 1r, 2xyzuS, 3cS, 
Historie i 2r. 2x.
Dansk i 1r, 1u, 
Historie i 1r, 1a, 2v, 3v.
Engelsk i 2r. 3cS, 
historie i 1b, 2b, 2z, 3b.
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PERSONALET VED HADERSLEV KATEDRALSKOLE 1982/83

Anna Andersen Benned Bennedsen Karen Bjerresø

A
Eng., fra., rus.

Flemming
Andersen BB

Mat, , kemi

Sophus Boas

FA
Mat., fy s.

Ellen Bram 

Sekretær
Mogens Bruun.

BJ
Dansk, hist.

Bitten Bøgsted

B. 
Psyk.

Joakim Hera mb 
Christensen

MB. 
Samf.,hist, bio.

Bø.
Eng. fra.

Margit Clausen

HC
Lat. old. mus.

Elly Clausen 
Medhjælper.

Kaj Clausen 
Pedel Cl.

Tysk, rel.



Viggo Daigaard 
Jensen

Finn Dræby 
Christiansen

Dr.
Fy s. mat.

Thomas Ege
lund Poulsen 

E.
Ehlers Olsen 

Eh.
Eng. frc.

VD
Biol. gym. Dansk, tysk Stv.

Dorte Elkiær 
El.

Eng. tysk.

Kirsten
Fisher 

KF.
Eng., dansk.

Franz C.
Hans H. Fich 

Fi.
Mat. fys, kern.

Jens Faaborg Frede Hansen 

Ha

Fran zen
F.

Adm. insp.
Mat. fys. kemi.

JF 
Fra.. tysk.

Jens Chr.
G i es in g 

GJ.
Hist., rel. Stv.

Palle Frank Hansen 
PH

Mat.

Dietrich Conrad Harhoff

CH 
Rel., samf.

Geo.

Klaus Holt 
Ho

Ane Lise
Jacobsen 

J
Mat, Stv.

Harbsmeier 
DH.

Lat. old.

Lat., old.,eng.



Luth Jacobsen 
LJ

Eng., dansk.

Jørn Jensen Tove Jensen 
Je

Mat., fys.

Ane Jakobsen 
Ja

Eng., dansk.
JJ 

Indre inspek. 
B io.

Aage Kampp 
Ka

Lisbeth Kiil 
LK

Da., ty., musik.

Jørn Jul Pedersen 
JP.

Kemi, mat.

Sven Jonsson 
SJ

Hist., gym. Gymn',

Thomas Klemonn 
Kl.

Fra. rus.

F'nn Larsen

Fl.
Eng. fra.

Leif Kock

Kc.
Hist, rel.

Ingrid
Loren zen 

Regnskabs
fører.

Henning
Laus ten 
HL.

Geo. samf.

Anna Jacobsen
Lander

JL.
Dansk, rus.

Ulla Magelund

UM. 
Gym,

Lillian
Martinusen 
LM.
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Nadide Mola 
Mo.

Tysk, gym.

Niels Møller 
NM

Dansk, eng.

Birthe Nielsen 
BN.

Bio,

Helle Vind Nielsen 
HN

Samf. idr.

Karin L. Nielsen 
KN.

Tysk, formning.

Svend Ole Olesen

01 
Kemi, fys.

Erik Pedersen 
EP.

Fys.

Kirsten Pedersen 
KP

Dansk, fra, Stv.

Svend Poulsen 
P.

Dansk, rel.

Leo Pedersen 
LP 

Mat., fys.

Mads Pedersen 
Pe .

Mat., fys. Stv.

Jette Pilegaard 
Pi.

Gym.

Flemming 
Rasmussen 
FR.

Randi S'chackChrista Pålsson 
På

Eng., fra. Fra. dansk.
Kantinebestyr
er.

Knud-Erik 
Smith 

Sm.
Mat, fys.



Jens Staugaard 
JS.

Dansk, old.

Ove Stets
St.

Geo.

Peder Svejgaard 
Pedersen

PS
Rel. dansk

Jef T hoisen 
Th.

Mat-.

reas
T ruelsen 
T.

Biol., geo. Stv.

Mogens Krogs- 
qaard Sørensen 

MS.
Dansk, tysk, Stv.

Ole Ullby 
U

Boginsp.
Hist, samf.

Elsebeth
Villif 

EV.
Dan., hist.

Helge 
Wiingaard 
HW.

Bibliotekar.
Historie, eng.

Chr. Wolf

Pedelassistent
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C. Stort og småt fra det 
forløbne år.
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HADERSLEV AFDELINd

Cm mandagen har der i det forløbne skoleår været undervisning af 
lærerkandidater fra det syd- og sønderjyske område på Haderslev 
Katedralskole.

I sommeren 1982 blev Haderslev valgt til kursussted for teoretisk 
pædagogikum i forbindelse med en ny bekendtgørelse om gymnasielær
eruddannelsen. Foruden i Haderslev er der kurser i København, Århus, 
Odense og Ålborg.

De nyuddannede kandidater kommer fra universiteterne med en stor 
faglig viden, som de i løbet af et femmåneders pædagogikum skal 
lære at omsætte til dagligdagens krav i Gymnasium og HF. Det kræ- 
ver-foruden praktisk træning- viden, cm mange ting af psykologisk, 
undervisningsteoretisk og sociologisk art, viden om undervisningen 
i Gymnasium og HF idag, cm disse skoleformers placering i det sam
lede uddannelsesbillede - for blot at nævne nogle af de emner, der 
behandles på det teoretiske kursus.

Oprettelsen af kursussteder i fem byer er sket udfra ønsket om, at 
de praktiske og teoretiske dele af uddannelsen kan støtte hinanden 
og at de skal ses som en helhed.

Undervisningen bliver derfor også varetaget af lærere, der er gym
nas ie/HF-lærere "resten af ugen" (i Haderslev: Adjunkt Erik Svej- 
gaard, Aabenraa Statsskole og af adjunkt Margit Uhre Clausen, Had
erslev Katedralskole).

Undervisningen indledes med en samlet kursusuge. Med samme gæstfri
hed, som holdene er blevet modtaget på Haderslev Katedralskole som 
mandagsgæster, har Haderslev Statsseminarium stillet lokaler og an
dre faciliteter til rådighed for kurset i denne introduktionsuge. 
Denne ordning har været meget givende for undervisningen.

Dette år har som nævnt været startår for en ny ordning. Fra kursets 
side en meget stor tak til de mange, der har hjulpet det godt fra 
start.

Margit Uhre Clausen 
kursusleder.
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KORKONCERTERNE MED SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER.

"En fremragende dirigent, et dejligt orkester, gode solister, im
ponerende korpræstationer og en uropførelse - hvad kan man forlange 
mere__ ", skriver Flensborg Avis bl.a. i sin trespaltede, helsides 
anmeldelse af dette års forårskoncert.

Opførelserne fandt sted i Sønderborg den 22., i Ribe den 23. og i 
Flensborg den 24. marts. Det var tyvende år i træk, disse koncerter 
fandt sted, og for at markere dette bestod, programmet af Carl Niel
sens "Fynsk Foraar", som også opførtes ved den første koncert i 1964, 
og Bo Holtens "Inperia", skrevet specielt til lejligheden til Sophus 
Claussens digt med samme titel.

Der medvirkede kor fra ni syd- og sønderjyske gymnasier, solisterne 
Susanne Lange, Kurt Westi og Dan Ole Jørgensen, og dirigent var gene
ralmusikdirektør, professor Klaus Weise fra Kiel.

Danmarks Radio bragte fra opførelsen i Sønderborg en direkte transmis
sion af hele koncerten, der også omfattede Schumanns symfoni nr. 2, og 
de to korværker blev optaget af dansk fjernsyn til udsendelse den lo. 
april.

Næste års koncerter - marts 1984 - er aftalt at skulle omfatte en 
række operakor med Matthias Aeschbacher som dirigent. Koncertbyer 
bliver efter tur Sønderborg, Aabenraa, og Kolding.

Rent praktisk er fremgangsmåden den, at hver skole indstuderer de af
talte værker med sit eget kor alene. Lørdagen før opførelserne holdes 
feel lesprøve med alle korene, orkester og solister kommer til, og den 
specielt udpegede dirigent samler trådene. Som regel optager Danmarks 
Radio koncerten til senere udsendelse.

Hos os foregår indstuderingen på en fast ugentlig korprøve uden for 
skoletid i perioden fra oktober til marts. Herom kommer opslag med 
oplysninger om de nærmere enkeltheder.

Enhver interesseret elev er velkommen til at være med.

LK.
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FÆLLESTIMER.

"Formålet med fællestimer er på tværs af delingen i linjer, grene 
og klasser - og under friere former, end det er muligt indenfor den 
pensabundne undervisning - at give skolens elever adgang til kunst
neriske oplevelser (oplæsning, koncerter og lignende), indføring i 
særlige emner og i aktuelle problemer, samt orientering om nye per
spektiver indenfor kunst, videnskab og politik". (Fra § 24 i. Be
kendtgørelse om undervisning i gymnasiet).

Fællestimeudvalget på H K består af 2 lærere og 2 elever. I skole
året 1982/83 var besætningen, følgende:

Christian. Faber 3 a
Marianne Nielsen 2 u 
Flemming Rasmussen 
Mogens Krogsgaard Sørensen

I dette udvalg var vi enige om at vi ville stræbe efter at gøre ar
rangementerne så interessante som muligt. Derfor har vi valgt emner 
og personer som er aktuelle for de fleste i dag.

I oktober startede vi rækken af fællesarrangementer med en New Zea- 
landsk ntusikduo. De havde et meget blandet repertoire, og der var 
derfor musik for enhver smag. Duoen forstod at udbrede en god stem
ning og aktivere publikummet. Vi blev alle sat til at klappe, trampe 
og synge med på de rigtige tidspunkter, enkelte elever skulle endog 
op på scenen og spille triangel, vaskebræt og andre lignende instru
menter. Til slut viste de os nogle afrikanske instrumenter, som de 
var stødt på under deres rejser.

Senere i oktober havde vi besøg af en historiker, der holdt et fore
drag: "De 5 bitre år". Han prøvede at fremlægge en anden side af be
sættelsesårene, end den vi kender fra historiebøgerne. Han indledte 
foredraget med besættelsestidens politiske historie, derfra gik han 
over til frihedskæmperne. Han prøvede på ved hjælp af lysbilleder at 
vise bagsiden af frihedskæmpernes kamp, og satte spørgsmålstegn ved 
samme. Var det altid godt, hvad de'udrettede? Det var ofte de forker
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te, der blev ramt af sabotagen. Arrangementet sluttede af med 
spørgsmål til historikeren og en debat om emnet.
I december måned havde vi besøg af en københavnsk teatertrup, der 
opførte musicalen "Hvor skabet skal stå". Det omhandlede kønsrol- 
lerne i vort samfund, men på trods af det nok så alvorlige emne var 
stykket ikke uden humor. Der var tre personer på scenen, som frem
førte små hverdagsagtige situationer ved spil og sang. Igennem deres 
optræden formåede skuespillerne faktisk at underholde salen samtidigt 
med at der blev sat spørgsmålstegn ved de roller som kønnene ofte 
spiller.

I februar måned havde vi nok besøg af en af de mest populære Storm. P 
fortolkere: Johannes Møllehave. I sit foredrag formåede han at fan

ge hele salens opmærksomhed en hel time. Udover at oplæse Storm Ps 
små historier fremkom han også med små biografiske anekdoter om Storm 
P og endelig forsøgte han sig med en indkredsning af Storm Ps sanslige 
humor. Selv om forsøget på at analysere Storm Ps humor nok var umu
ligt på 1 time vidste man dog nok lidt mere om denne folkekære humo
rist efter dette arrangement.

På fællestimeudvalgets vegne 
Christian 3a og Marianne 2u

INTRODUKTION.

Velvidende at starten på en ny skole kan være forvirrende og over
vældende, blev der i dette skoleår i lighed med tidligere år afholdt 
en række introduktionsarrangementer for de nye elever.

På de nye elevers første skoledag blev der således efter navneopråb 
i festsalen og skemaskrivning ude i klasserne foranstaltet en rund
visning på skolen og klasserne fik hver tildelt en klassevejleder 
(en ældre elev fra skolen), som i den første forvirrede tid skulle 
være de nye elever behjælpelig med forskellige praktiske forhold.
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Første skoledag afsluttedes med tebord i kantinen, hvor eleverne 
fik mulighed for under afslappede foner at snakke med deres nye 
kammerater og nogle af deres lærere,

Samme sociale formål havde festen om fredagen. Som optakt til fest
en blev der arrangeret forskellige kreative aktiviteter på skolen 
(collage- og hattefremstilling, sangskrivning o.lign.). Dette efter
fulgtes af fællesspisning for de nye elever i kantinen og kl. 2o 
startede den egentlige fest for alle skolens elever og lærere.

Størst social betydning for mange har dog nok Hakalytbesøgene haft. 
I løbet af de første uger af skoleåret fik hver af skolens nye klas
ser således mulighed for sammen med to lærere og klassevejlederen at 
tilbringe et døgn i skolens lejrhytte ved Sandersvig.

Endelig omfattede introduktionsprogrammet også arrangementer af 
mere oplysende karakter. Således modtog eleverne i løbet af efter
årssemestret en orientering om elevrådet og i begyndelsen af 1983 
ligeledes en orientering om forskellige elevorganisationer.

Introduktionsudvalget.

IDRÆT.

Ikke blot for at forbedre elevernes fysiske tilstand, men også for 
at skabe større kontakt på tværs af klasserne har eleverne - som 
supplement til de to ugentlige skematimer i idræt - haft mulighed 
for at deltage i frivillige idrætstimer udenfor skoletid.

Der har i det forløbne år været basketball, volleyball, rytmisk 
gymn., konditions- og styrketræning og baseball på programmet. 
Undervisningen, der er blevet forestået af skolens lærere, har 
haft god søgning, og der er blevet udvist stor aktivitet. Der er 
endvidere stor interesse for at tage livredderprøven.

I årets løb har skolen deltaget i forskellige turneringer og stæv
ner med andre af landets gymnasier.

Atletikstævnet foregik i år på Sønderborg Amtsgymnasium. Pigerne 
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vandt og deltog i finalestævnet i Vejle. Drengenes yngste hold 
vandt deres gruppe, ældste hold blev nr. 3.

Udover atletik har både drenge og piger deltaget i basket- og vol- 
leyballturneringer.

Drengene klarede sig fint i volleyball og deltog i finalestævnet.

Men der lægges ikke kun vægt på "elite-idræt" - også bredden bliver 
tilgodeset, idet der ved påsketid afvikles turneringer i volleyball 
og basketball klasserne imellem. Pigernes volleyballturnering vandt 
3z. Drengenes volleyballturnering vandt 3z. Basketballterneringerne 
afvikles i år efter påske.

Indendørs fodboldturnering blev vundet af 3x.

Til slut skal det, især overfor de nye elever, fra idrætslærernes 
side indskærpes, at man til brug i den daglige undervisning bør væ
re i besiddelse af idrætstøj og -sko til såvel indendørs som uden
dørs brug.

Idrætslærerne

STUDIEKREDS OM LENINGRAD.

Studiekredsen, der strakte sig over ialt lo timer, var foranlediget 
af en rejse til Leningrad i påskeferien for russisklæsende elever 
fra 3au, 2xu og 1 HFp.

Emnerne for studiekredsen var udover generelle informationer om tur
isme i Sovjetunionen følgende:

1. Danskere i Sankt Petersborg - Petrograd - Leningrad. De dansk
russiske relationer blev belyst v.h.a. tekst- og billedmateriale 
spændende fra Vitus Bering og Peter den Store over Georg Brandes 
til Dea Trier Mørch.

2. Byen Sankt Petersborg i nogle af den russiske litteraturs hoved- 
værker. Der blev givet eksempler fra værker af den noderne russiske 
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litteraturs grundlægger, A. S. Pusjkin, og F. M. Dostojevskij.

3. Den russiske og sovjetiske maler- og billedhuggerkunst. Vi star
tede med Middelalderens ikoner og sluttede med moderne socialreali
stisk kunst. Der blev givet eksempler fra bl.a. Det russiske Museum 
og Eremitagemuseet i Leningrad.

JL

STUDIEREJSE TIL PRAG.

I dagene lørdag den 4. til fredag den lo. september foretog 2.a sam
men med klassens tysklærer Mogens Krogsgaard Sørensen og historie/re- 
ligions lærer Jens Chr. Gjesing en studierejse til Tjekkoslovakiet. 
Af hensyn til prisen for en sådan rejse, der skal betales af deltag
erne selv, foregik den non-stop med bus fra skolen til hotellet i 
Prag.

Turen, var blevet, omhyggeligt forberedt gennem undervisning i såvel 
ældre som nyere tjekkisk historie, gennem emneundervisning i tysk og 
i samfundskundskab. En række af de i undervisningen inddragede emner 
blev på turen meget levende illustreret. Som eksempel kan blot næv
nes en situation som grænsepassage fra Vesttyskland til Østtyskland, 
hvor mængden af pigtrådsafspærringer, antallet af maskinpistoler og 
embedsmandenes timelange grundighed ikke undlod at gøre et vist ind
tryk.

På turen frem og tilbage fik vi også et godt billede af, hvorledes 
kollektiviseringen af landbruget prægede såvel landskaber som be
byggelse .

I Prag havde vi hovedkvarter i et meget centralt beliggende hotel, 
hvorfra vi kunne gå til centrum af byen på mindre end lo min. Dag
ene i Prag gik med museumsbesøg, besøg på en gymnasieskole, byvand
ringer, udflugter til historisk interessante steder i omegnen, fore
drag af en repræsentant for det tjekkiske kommunist parti. Udover 
disse arrangementer var der hver dag tid til at gå på opdagelse i 
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byen på egen hånd, eller deltage i mindre studieture under lærervej
ledning.

På hjemturen gjorde vi et par timer holdt i Theresienstadt, der und
er 2. verdenskrig fungerede som koncentrationslejr. Det var her alle 
danske jøder, der blev taget af tyskerne, blev anbragt. Det var en 
meget stærk oplevelse at blive vist rundt på dette sted af en guide, 
der selv havde siddet der som fange ved krigens slutning.

Hele studierejsen forløb uden uheld eller problemer af nævneværdig 
art. Dertil kommer, at " den gyldne stad" PRAHA netop i den uge var 
tilsmilet af en sensommer varmebølge, således at alle deltagere på 
mere end én måde har fået en række lyse og varme minder.

GJ

23. september 1982 var 3.b og 3.v sammen med EV og HW på historie
ekskursion til Hamborg. Målet for turen var en rundvisning på den 
imponerende og instruktive udstilling "Vorwarts - und nicht verges- 
sen", der omhandlede forholdene i Hamborg omkr. 193o, og som vistes 
i de første måneder efter sommerferien. Besøget på udstillingen gled 
naturligt ind som en del af arbejdet med 3o'emes historie, som beg
ge klasser på daværende tidspunkt var i gang med. På udturen aflag
des endvidere et kort besøg på Frøslevlejrens Museum ved Padborg.

HW

I dagene 26.-29. oktober 1982 var 2.b sammen med KF og HW på en kom
bineret historie- og danskekskursion til København. Turens formål 
var først og fremmest at besøge steder med relation til. de emner, 
klassen tidligere havde arbejdet med, bl.a. kommunikation og masse
medier samt Danmarks historie i 16oo-tallet. Placeringen af turen i 
første uge efter efterårsferien muliggjorde besøg på den meget omtal
te Gauguin-udstilling på Louisiana-museet i Humlebæk. På samme udflugt 
besøgtes Kronborg Slot med Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør.
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I selve København blev klassen vist rundt forskellige steder, bl.a. 
i Folketinget, Kastellet, Politik.ens Hus og på Tøjhusinuseet. Pro
grammet var stramt, derfor var tilslutningen til de mere frivillige 
arrangementer - herunder et teaterbesøg - ret beskeden. Til gengæld 
glædede alle sig over et usædvanligt smukt vejr, årstiden taget i 
betragtning.

HW

HISTORIE - DANSK.

2v var i oktober 1982 på en 3-dages ekskursion til København. Klas
sen havde i efterårssemestret i dansk gennemgået et forløb omkring 
arbejderen i litteraturen.

Ekskursionen tog udgangspunkt i og byggede videre på dette arbejde 
og omfattede et besøg på forlaget Fremad, som. traditionelt har vær
et fagbevægelsens forlag. Derudover blev der arrangeret et møde med 
to nulevende arbejderforfattere Erik A. Clausen og Jacob Veiergang, 
som dels læste op af egne værker, dels fortalte om arbejderlittera
tur og besvarede spørgsmål.

I historie havde klassen arbejdet med Danmarks industrialisering 
1850-1914. I forlængelse af dette besøgtes Brede Klædefabrik og 
Carlsberg, som. repræsenterer 2 eksempler på tidlig industriel virk
somhed. Datidens boligforhold belystes gennem et besøg i National
museets klunkelejlighed og en byvandring på Vesterbro under ledelse 
af en repræsentant for Københavns saneringsselskab, som også rede
gjorde for den aktuelle saneringspolitik i området.

KF og EV
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Tirsdag den 28.-9. 82 tog 3.svN i følgeskab med to lærere, VD og 
Ha, til København. Første dag gik med rejse og indkvartering. Næs
te dag onsdag mødtes vi foran zoo. museum hvor vi så en virkelig 
flot udstilling. Vi overværede en forelæsning og så universitetet. 
Herfra tog vi så med bussen til zoo.have hvor vi i 2 hold var med 
til nogle etologiforsøg. Vi så lidt på haven og skiltes ved 16-tid- 
en.

Om torsdagen tog vi til Bagsværd og besøgte Novo. Herefter med bus 
til rådhuspladsen og videre til Køge Bugt. Vi besøgte Ishøjcentret, 
som er en blanding af et supermarked og et tyrkisk rådhus. Vi skil
tes ved 17-tiden__ .Godt trætte.

Fredag var sidste dag. Vi mødtes kl. 9 i Botanisk have. Da vi hav
de set den var vi på geologisk museum, hvor vi så en udstilling 
over menneskets evolution. Kl. 11 mødtes vi på Blågårdsplads som 
var udgangspunkt for en længere tyvandring. Vi endte ved Vester
port hvor vi skilted. Kl. 17 mødtes vi på hovedbanegården for at 
rejse tilbage til Jylland.

KP og Ha

Ekskursion: Fra d. 10-12/3 foretog 2.u. med HC (oldtidskundskab) 
en ekskursion til København og Helsingør. Formålet var besøg på 
Ny Carlsberg Glyptotek og Danmarks Tekniske Museum.

HC

Ekskursion til København fra 27/4 til 2/5 1982 i fagene geografi 
og samfundsfag med 2mS, ST, CH.

Ekskursion til Rømø og Rudbøl 21/9 - 1982 i geografi, med 2yzF, 
2væF, 2xuF, ST, Ha.

Ekskursion til København 12/10-15/10 - 1982 med 3xuN, ST, JJ i 
fagene geografi og biologi. Besøg på statens skadedyrslaboratorium, 
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Landbohøjskolen, Zoologisk museum, Geologisk museum, væksthusene 
i Botanisk have. I geografi behandledes iøvrigt emner som konto- 
risering, trafikregulering og serviceforsyning i City, byfornyelse 
på Nørrebro, service og beboelse i udvalgte forstæder.

St

MORGENSANG.

I det forløbne skoleår har der torsdag i lo-frikvarteret været fri
villig morgensang i festsalen. Der har eksisteret et udvalg af elev
er og lærere, som har bestemt og tilrettelagt repertoire af såvel 
ældre som nyere sange. Ved forskellige lejligheder har der også været 
elevoptræden.

TN. HC.

CABARET.

Flugten til Amerika

Årets musikdramatiske forestilling løb af stabelen d. 2o og 21. jan
uar. Det blev i form af en slags kabaret, hvor eleverne fortrinsvis 
selv havde valgt musikken. De enkelte musik- og shownumre blev sam
menføj et af en fortæller, der både introducerede og kommenterede 
scenerne:

Med skibet "Ragnarock" sejlede musikshowet fra parodier på ældre eu
ropæiske operaer over i nyere og nye amerikanske musicals. Blanding
en Hollyzood-Hopla-Monty Python var også tilsat fed rock.

På scenen medvirkede ca. 60 elever som aktører, dansere, kor og in
strumentalister. Endvidere ca. 2o med lys, lyd, scenearbejde og 
sminkning. Deltagende lærere var Jette Pilegaard, Helle Vind Nielsen, 
Flemming Andersen, J. Heramb og Troels Lund Nielsen. Med personinstruk
tionen hjalp Vibeke Illum fra "Møllen".

TN. HC.
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D. Legater og stipendier.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU).

Her skal kun gives en kort omtale af reglerne for opnåelse af SU, 
idet flere detaljer kan findes i støttevejledningen, som udleveres 
sammen med ansøgningsskemaer.

Støttens størrelse afhænger af:

1. Forældrenes økonomiske forhold,
2. ansøgerens egne økonomiske forhold,
3. ansøgerens alder,
4. om ansøgeren er hjemmeboende, og
5. cm ansøgeren er gift.

ad. 1: Forældres socialindkomst på op til 2o8.6oo kr. 
giver mulighed for støtte. (Forældreindkomsten redu
ceres med 13.5oo kr. for hver af eventuelle søskende, 
der er under uddannelse).

ad. 2: Indtægt (SU medregnet) må ikke overstige 43.8oo kr.
ad. 3: Elever, der ikke er fyldt 18 år, kan ikke få SU, men 

kan ved kommunen søge en ungdomsydelse. Størrelsen 
af denne afhænger af forældreindkomsten og kan iøv- 
rigt variere fra kommune til kamraune.
Elever på 18-21 år kan maksimalt opnå 2o.4oo kr.
Elever på 22 år og derover kan højest opnå 2o.4oo kr. 
årligt. For disse elever gælder, at beløbet er uaf
hængigt af forældreindkomsten.

Alle ovennævnte støttebeløb er stipendier, der ikke skal tilbagebetal
es. Ud over stipendier kan støtte gives i form af statsgaranterede lån. 
Der kan maksimalt lånes 34.400 kr. årligt med statsgaranti, og summen 
af statsgarantien og stipendium fra SU må ikke overstige 34.4oo kr.
Alle nævnte tal var gældende for året 1982/83. ændres tallene, vil det 
blive meddelt ved opslag. Meddelelse om afhentning og aflevering af 
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ansøgningsskemaer vil ligeledes fremkomme ved opslag på skolens 
opslagstavle.

Til Haderslev Katedralskole er knyttet følgende legater. For flere 
af dem gælder særlige bestemmelser, som vil blive nævnt i hvert 
enkelte tilfælde:

"Den sønderjydske Fonds Haderslev Studenter Legat" uddeler 
årligt ca. l.ooo kr. kan søges af ubemidlede, dygtige Hader- 
slev-studenter fra dansksindede hjem i Sønderjylland.

"Rektor, dr. phil. Karl Mortensens Legat" til støtte for dansk
sindede elever i skolen eller studenter fra skolen. Der uddeles 
normalt 4 portioner å 75o kr.

"Fabrikejer Max Schaumann og Hustrus Legat". (Kapital 3o.ooo 
kr. Der uddeles årligt tre portioner til dansksindede dimitten
der fra skolen. De må have haft bopæl i mindst fem år i Sønder
jylland og agte at søge uddannelse på et universitet eller Dan
marks tekniske Højskole.

"Lektor H, Reinckes Ærespræmie" (175 kr.) skal af skolerådet 
tildeles en dimmitend, "der ved sin holdning har gjort sig vær
dig til belønning".

"Firmaet Ove Arkils Legat". Et stipendium på opringelig l.ooo 
kr.; pristalsreguleret til ca. 4.ooo kr. Tildeles en stud, 
polyt. eller stud, scient, ned fysik og matematik som fag.
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"Ella og Holger Andersens Studielegat". (Kapital 45.ooo kr) 
Renterne skal tilfalde en fra skolen udgået klassisk-sproglig 
student som hjælp under videregående studier.

"Lektor Heinrich Joachim Langla og hustru Alvina, født Thø
rings legat". (Kapital 4o.ooo kr.). Renteindtægten skal an
vendes som stipendier til værdigt trængende, sønderjyske e- 
lever ved skolen.

"Jubilæumslegatet af 1967" har en kapital på 53.oæ kr., ind
kommet ved bidrag fra tidligere elever og skolens venner. Le
gatet modtager gerne yderligere bidrag. Kan søges af elever i 
og fra skolen til hjælp under uddannelse. Der uddeles hvert år 
3.ooo kr.

"Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat". Renterne af 12.ooo 
kr. tildeles en værdig trængende student, fortrinsvis af den 
matematisk-naturvidenskabelige retning.

"Lektor N.K. Østergaards Mindelegat". (Kapital 5.ooo kr.). 
Renterne uddeles som stipendier til flittige mindrebemidlede 
gymnasieelever i Haderslev Katedralskole.

"Anne Marie og Jørgen Jensens Legat".
Uddeler 1 portion å l.ooo kr. som belønning til en flittig 
og dygtig elev i afgangsklasserne.

Skolen disponerer endvidere over visse midler (dels anonymt skænk
ede, Holberglegatet m.m.) der i særlige tilfælde, efter skolens 
skøn, kan. anvendes som støtte til elever eller tidligere elever.

For de fleste af legaterne gælder det, at rektor efter forhand
ling med de forskellige legatbestyrelser og drøftelser i læreråd
et uddeler eller giver meddelelse om tildeling ved translokationen. 
Eventuelle ansøgere skal benytte særligt skema, som udleveres af 
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skolens kontor, og som i behørig udfyldt stand må afleveres se
nest den lo. maj.

LEGATUDDELING den 18 . juni 1982.

Den Sønderjyske Fonds Haderslev Studenter Legat

Stud.odont. Dagmar Gram (1979) kr. 600,00
Stud.odont. Marianne Nielsen (1979) kr. 600,00

Reinckes Ærespræmie

Student Birgitte Mårup Hansen 3æF kr. 175,oo

Firmaet Ove Arkils Legat
Stud.polyt. Kirsten Thuesen (1977) kr. 3.955,00

Kirstine og Hilda Petersen Mindelegat

Student Hanne Petersen, 3xF kr. 1.3oo,oo

Lektor N.K. Østergaards Mindelegat

Student Annemette Jørgensen, 3aN kr. 600,00

Langlas Legat

Gymnasieelev Hanne Læsøe, 2aN kr. 400,00
Student Anders Rosbach, 3tN kr. 4oo,oo
Student Lone Christoffersen, 3cN kr. 4oo,oo
Student Åse Højer, 2dN kr. 4oo,oo
Student Jan Stokkebro Hansen, 3zF kr. 4oo,oo
Student Margot Mohr, 3æS kr. 4oo,oo

Jubilæumslegatet af 1967

Student Anine Møller, 3cN kr. 500,00
HF Henrik Nielsen, 2r kr. 500,00
Stud.med. Susanne Lauritzen (1978) kr. 5oo,oo
Stud.kons. Vibeke Mortensen (1978) kr. 5oo,oo
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Stud.polyt. Tonny Hjorth
Stud.teol. Asta Gyldenkærne

Fabrikejer Max Schaumann og Hustrus Legat

(1979)
(1980)

kr.
kr.

5oo,oo
5oo,oo

Student Lars Mikkelsen, 3aS kr. 7oo,oo
Student Dorthe V. Andersen, 3yN kr. 700,00
Student Michael Hoffbeck, 3vF kr. 700,00

Rektor, dr. phil Karl Mortensens Legat

HF Vivi Lundgaard, 2p kr. 75o,oo
Student Dorthe Nielsen, 3aN kr. 75o,oo
Student Margit Schmidt, 3bN kr. 75o,oo
Student Lars L. Madsen., 3siSl kr. 75o,oo

Anne Marie og Jørgen Jensens Legat

HF Eva Lind, 2r kr. l.ooo,oo

Boggaver:

Det tyske konsulat, Åbenrå:
Willi Fahrmann: Der lange Weg des Lukas B.

HF Niels Bastrup Olsen, 2q

Mozart und seine Zeit:

Student Helle Lange, 3dN
Alliance Francaise:

Student Dorthe Schmidt, 3cS

Anonymt legat:
Student Karin Forum, 3yN kr. 600,00

Ingrid-fondets rejsestipendium
Student Lone Graasbøll, 3cN kr. 7.000,00
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E. Lidt om skolens historie.
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VOR SKOLE ER GAMMEL - OG DEN HAR MANGE "FØDSELSDAGE"!

Den første latinskole, eller trivialskole, i Haderslev blev til 
efter Hertug Hans den Ældres ønske og på hans bud.
Stiftelsesdokumentet er dateret 6. februar 1567, og skolen fik 
til huse i en til formålet nyopført bygning i nærheden af dom
kirken. Denne bygning brændte 60 år senere, 1637 opførtes en 
ny, der i 1734 afløstes af en tredje: Det er den bygning, der 
stadig ligger på Domkirkepladsen, og som nu kaldes "Den gamle 
Latinskole". I dette hus undervistes der helt til 1854, for
trinsvis i latin, omkring hvilken al anden undervisning opbyg
gedes: Grammatik, retorik osv. I begyndelsen var undervisningen 
i kirkesang meget vigtig, medens græsk, historie og geografi 
spillede en mindre vigtig rolle. Først senere indførtes tysk og 
dansk som fag.

I oktober 185o blev skolen omdannet til en dansk "lærd skole". 
Dens nye ledere, rektor Thrige og konrektor Lembcke, var meget 
utilfredse med de gamle og nedslidte lokaler, men i 1854 kunne 
man tage den nye bygning, tegnet af stadshygmester Winstrup, i 
brug. Bygningen var opført på en grund "beliggende mellem Gaas- 
kærgade og Slagtergade" - "vel ikke midt i byen, men dog i rær- 
heden af byens midte". I dag indeholder den kommunale kontorer. 
"Haderslev lærde Skole" måtte ophøre i 1864, men allerede den 
19. april dette begyndte undervisningen igen: Skolen var nu blev
et en tysk eller snarere, i hvert fald i begyndelsen, slesvig- 
holstensk latinskole. De første ti år hed den "Lateinische Schu- 
le zu Hadersleben", de næste ti år "Gymnasium zu Hadersleben", i 
tiden 1884-1895 "Gymnasium und Real-Progymnasium", derefter "Ko- 
nigliches Preussisches Gymnasium", fra 1898 med tilføjelsen "Jo- 
hanneum" (efter Hertug Hans). Bygningerne ud mod Gaaskærgade var 
blevet for små, og i begyndelsen af vort århundrede udvivedes 
skolen derfor med "den røde fløj" (i dag bl.a. skoletandklinik), 
ligesom nabohuset nr. 3o inddroges som rektorbolig.
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Efter 1. verdenskrig blev skolen atter omdannet til dansk gymna
sium. Undervisningen begyndte den 6. september 19 2o, og samtidig 
fik skolen sit nuværende navn: "Haderslev Katedralskole". Den om
fattede et gymnasium (klassisksproglig, nysproglig og matematisk
naturvidenskabelig afdeling), mellemskole med realklasse samt, de 
første år, "Abbauklassen" for de tidligere tyske elever, som øn
skede at afslutte deres skolegang efter tysk ordning. I 2o'erne op
førtes en ny bygning med bl.a. pigegymnastiksal ud mod Skolegade, 
samt pedelbolig og toiletter. I 1943 blev bygningerne beslaglagt 
til lazaret osv.; undervisningen foregik derefter i en årrække for
skellige steder i byen, bl.a. på teknisk skole og på seminariet, og 
først den 23. november 1948 kunne de gamle, renoverede bygninger i 
Gaaskærgade igen tages i brug.

Men efterhånden som elevtallet i gymnasiet steg (det samlede elev
tal ikke væsentligt, idet den dobbeltsporede mellemskoleafdeling 
erstattedes af en dobbelsporet realafdeling), og efterhånden som 
de gamle bygninger forfaldt mere og mere og blev mere og mere ueg
nede til deres formål, føltes behovet for nye og moderne omgivel
ser stadig større.

I august 1967 - i året for skolens 4oo års jubilæum - toges ende
lig det nye faglokale-gymnasium på Christiansfeldvej i brug. Også 
her blev der ret hurtigt trangt, på grund af stigende elev- og 
klassetal, og da skolen i august 1972 modtog de første HF-kursis- 
ter, efter at realafdelingen var nedlagt samme år, måtte der en 
udvidelse til. Denne tilbygning (ligesom bygningerne fra 1967 
tegnet af arkitektfirmaet Lehn-Petersen, Odense), der rummer lo
kaler for moderne fremmedsprog og musik samt nogen kantineplads, 
har varet i brug siden efterårsferien 1974.

J. F.
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HAKALYTTEN.

Haderslev Katedralskoles lejrhytte "Hakalytten." er beliggende 
ved Sandersvig. Den bruges til weekend-ophold for skolens klas
ser. Som det ses af introduktionsprogrammet, indgår et ophold 
således som fast punkt for alle nye klasser. Hensigten er natur
ligvis, at man på denne måde skal få en ekstra mulighed for tid
ligt at lære hinanden at kende.

"Hakalytten" er hverken, statens, skolens eller elevernes! Den 
er en selvejende institution med basis i foreningen "Haderslev 
Katedralskoles lejrhytte". Medlemmer af foreningen er en skift
ende kreds af forældre, samt skolens lærere. Ifølge foreningens 
love består bestyrelsen af rektor (formand), 2 lærere, 1 repræ
sentant for "Haderslev Samfundet", 2 forældrerepræsentanter og 
1 elevrepræsentant. Bestyrelsen er ansvarlig for hyttens drift 
og fastsættelse af ordensregler. Generalforsamling afholdes i 
forbindelse med forældremødet i marts. Kontingentet er (mindst) 
3o kr. årligt. Det opkræves på den måde, at alle elever ved år
ets begyndelse får et brev med hjem, indeholdende en henvendel
se cm medlemsskab og en giroblanket. På denne måde vil hyttens 
drift forhåbentlig også fortsat kunne sikres.
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Til at overvære dimissionen, der afholdes på skolen fredag 
den 17. juni kl. lo, indbydes forældre og andre interesser
ede.

OODet ny skoleår begynder mandag den 8. august kl. lo for 
nuværende elever.
l.G og 1. HF. møder kl. 11°°.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1983 - 84.

Sommerferie (ma. 2o. jun. 83) til fr. 5. aug. 83
Efterårferie ma. 17. okt. 83 til fr. 21. okt. 83
Juleferie fr. 23. dec. 83 til ma. 2. jan. 84
"Vinterferie" ma. 2o. feb. 84 til fr. 24. feb. 84
Påskeferie ma. 16. apr. 84 til ma. 23. apr. 84
Grundlovsdag ti. 5. jun. 84
Sommerferie ma. 25. jun. 84 til (fr. lo. aug. 84)

Haderslev Katedralskole, maj 1983.

Jørn Jul Pedersen
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