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FREDERIKSBORG
GYMNASIUM

1985-86





AMTET OVERTAGER STATSSKOLEN
1. januar 1986 overtog amterne alle landets statsskoler, og Frederiksborg 
Amt overtog således Frederiksborg Statsskole, som fremover hedder 
Frederiksborg Gymnasium.
Berter Haarders ønske om at decentralisere, og amternes ønske om at 
overtage den økonomiske styring af de skoler de i forvejen betalte 
udgifterne for, førte til loven af 6. juni 1984 om statsskolernes overgang til 
amterne.
Et væsentligt element i loven er fastholdelse af en central pædagogisk 
styring, der udøves gennem direktoratet for gymnasieskolerne og hf. 
Herved sikres et fortsat højt niveau og lige vilkår forelever og lærere på alle 
landets gymnasier.
Overgangen blev festligholdt 7. januar 1986 med overrækkelse af et nyt 
flag til skolen ved amtsborgmester Jørgen Christiansen. Allerede før 
overgangen har vi haft et fint samarbejde med amtets embedsmænd - et 
samarbejde vi glæder os til at fortsætte.

Jørgen Olsen
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ELEVTAL OG EKSAMINER
Ved begyndelsen af skoleåret 1985/86 var elevtallet i gymnasiet og hf 804.1 
løbet af skoleåret udmeldtes 43 elever og indmeldtes 2, således at antallet 
af elever pr. 1.4.86 var 633 gymnasieelever og 130 hf-studerende. I 
eksamensterminen maj-juni 1985 bestod 218 elever studentereksamen og 
63 elever højere forberedelseseksamen.

Sproglig linie
(S) efter elevens navn betyder samfunds
faglig gren, (N) nysproglig gren, (F) 
fransksproglig gren, (M) musiksproglig 
gren.
a-klassen

1. Claes Hahn Balle (F)
2. Eva Haahr Bernhard (N)
3. Lotte Bredahl (F)
4. Helle Vitus Brix (F)
5. Birgitte Gade Christensen (N)
6. Charlotte Kofod Christiansen (F)
7. Line Bülow Davidsen (M)
8. Anne Louise Fredbo (F)
9. Elisabeth Marie Ibh (S)

10. May Britt Raarup Jensen (N)
11. Tenna Thorngreen Jensen (F)
12. Helle Bæk Kammann (S)
13. Kirsten Lange (N)
14. Jesper Wodschow Larsen (F)
15. Helle Løvind (N)
16. Heidi Munch (N)
17. Charlotte Merete Nielsen (M)
18. Lars Brix Nielsen (M)
19. Lau Olsen (F)
20. Lotte Palsbirk (F)
21. Vibeke Pedersen-Bjergård (M)
22. Anne-Cathrine Preis (F)
23. Charlotte Walter Rasmussen (N)
24. Line Seiersen (S)
25. Tine Ørting (S)

b-klassen
1. Sheila Bang (N)
2. Bodil Carlsson (M)
3. Linda Strøm Christensen (S)

4. Jens Christophersen (F)
5. Lone Høyen Engell (S)
6. Ejvind Bødker Jacobsen (S)
7. Charlotte Jensen (M)
8. Marianne Barteis Jensen (N)
9. Jens Kristian Kristensen (M)

10. Rikke Lyse (F)
11. Susanne L. Mikkelsen (S)
12. Filippa Monrad-Frantzen (N)
13. Thomas Østrup Møller (S)
14. Bjarke Ørsted Nielsen (S)
15. Heidi Høier Nielsen (N)
16. Helle Skjøt Nielsen (F)
17. Mette Olesen (F)
18. Lone Birgit Olsen (S)
19. Charlotte Paludan-Müller (S)
20. Carsten Roth (F)
21. Liselotte Simonsen (S)
22. Marianne Storvad (S)
23. Mette Thomsen (F)

c-klassen
1. Eva Bernth (M)
2. Jan Christensen (M)
3. Birgit Christiansen (F)
4. Karen Dilling (F)
5. Anders Dyhr (S)
6. Margaretha Gottlob-Hansen (S)
7. Annelotte Grønbæk (F)
8. Ann-Mette Hansen (S)
9. Mette Marie Hansen (N)

10. Lisbeth Hemmingsen (S)
11. Hans-Henrik Jensen (S)
12. Majken Jensen (M)
13. Maj Kyhe Jørgensen (S)
14. Lone Annette Larsen (S)
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15. Pia Lodberg (F)
16. Mette Martens (F)
17. Lise Marie Nyrop (M)
18. Merete Kirsten Pedersen (S)
19. Tina Petersen (F)
20. Käthe Ryom (S)
21. Rikke Christina Schubart (N)
22. Christine Tjalve (M)

Matematisk linie
(N) etter elevens navn betyder naturfag
lig gren, (S) samfundsfaglig gren, (F) 
matematisk-fysisk gren, (M) musikmate
matisk gren.

x-klassen
1. Gregers Ahlefeldt-Laurvigen (N)
2. Carsten Just Andersen (N)
3. Dorthe Andersen (N)
4. Kirstina Andersen(N)
5. Minna Bendix (N)
6. Ann-Dorthe H. Bruun (N)
7. Ole Egeblad Christoffersen (S)
8. Susanne Corydon-Petersen (F)
9. Lena Dissing (F)

10. Jeanette Fristrøm (F)
11. Henrik Hjort Guldhammer (N)
12. Jan Johansson (F)
13. Kaja Margrethe Knudsen (F)
14. Rikke Kristensen (F)
15. Henrik Kragerup (F)
16. Eva Saas Lauritzen (F)
17. Karin Rømer Mortensen (N)
18. Frank Elmelund Nielsen (F)
19. Kari Olofsson (S)
20. Eva Rasmussen (N)
21. Eva Maria Odgård Rasmussen (N)
22. Nina Roswall (N)
23. Rikke Mark Schultz (F)
24. Jan Albrecht Svendsen (S)
25. Morten Thiele (F)

y-klassen
1. Gert Pynt Andersen (N)
2. Anja Sys Christoffersen (N)
3. Susanne A. Friis (N)
4. Helle Grønvall (S)
5. Michael Poul Hansen (F)
6. Tore Steen Hermansen (S)
7. Hanne Kirsten Hoelgård (S)
8. Birgit Kjærgård Jensen (S)
9. Henrik Jensen (F)

10. Peter Hauge Jensen (F)
11. Lena Laamanen (S)
12. Elsebeth Brylle Larsen (N)
13. Henrik Merit Larsen (N)
14. Birgit Meyer (N)
15. Karin Rosenmejer Nielsen (N)
16. Hanne Petersen (F)
17. Signe Petersen (S)
18. Mette Erecius Poulsen (S)
19. Arild Vincentz Rasmussen (S)
20. Charlotte Winnie Rasmussen (S)
21. Martin Sadolin (F)
22. Rene Stennicke (S)
23. Niels Storgård (F)
24. Merete Lisbet Voetmann (S)

z-kl assen
1. Finn Gudmann Abrahamsen (F)
2. Ruben Hartmann Bernhard (N)
3. Kim Bisgård (F)
4. Helle Hilton Christiansen (S)
5. Bent Dahl (F)
6. Mogens Rene Frederiksen (M)
7. Morten Greve (M)
8. Jette Jakobsgård Knudsen (N)
9. Anne Mie Kristensen (N)

10. Michael Larsen (N)
11. Niels Holsted Larsen (F)
12. Thomas Lundsgård (F)
13. Henrik Gjølbye Madsen (F)
14. Anita Skat Nielsen (N)
15. Flemming Nielsen (F)
16. Lars Nielsen (F)
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17. Peter Weihe Olsen (F)
18. Vagn Hytting Petersen (N)
19. Heidi Karina Rasmussen (S)
20. Preben Tang Rasmussen (N)
21. Kristian Juul Skov (F)
22. Martin Tantholdt Sørensen (S) 

u-klassen
1. Carsten Abel (F)
2. Steen Andersen (F)
3. Søren Ravn Andersen (F)
4. Bjarke Bobek (S)
5. Birgitte Flygenring (M)
6. Henrik Færch (N)
7. Charlotte Gyda Hansen (F)
8. Morten Dam Hansen (F)
9. Louise Härtel (S)

10. Irene Brieghel Høm (N)
11. Jan Lysgård Jensen (F)
12. Stetten Juul(M)
13. Kirsten Mandrup Jørgensen (S)
14. Peter Weisz Knudsen (F)
15. Trine Pipi Kræmer (F)
16. Torsten Bang Lemche (F)
17. Niels Skovdal Møller (F)
18. Lise Mønster (N)
19. Mette Olesen (S)
20. Conny Gitte C. Olsen (N)
21. Hanne Nygård Petersen (N)
22. Helle Roslev (F)
23. Erik Kenneth Schmidt (F)
24. Helle Gry Stenkilde (S)
25. Peter Suhr(S)
26. Sheila Ann Tornov (F)
27. Ulf Thorsen (M) 

v-klassen
1. Heine Andersen (F)
2. Michael Kim Andersen (F)
3. Lene Carlsen (N)
4. Benedikte Dahlerup (N)

5. Anne Mette Fjellerad (N)
6. Søren Hesselbjerg-Thomsen (F)
7. Sigurd Hundrup (S)
8. Miriam Juul (N)
9. Katja Jørgensen (N)

10. Stig Jørgensen (F)
11. Thomas Jørgensen (S)
12. Bjarne S. Klausen (N)
13. Martin Klausen (N)
14. Lars Knudsen (N)
15. Lis Skurup Larsen (N)
16. Per Skurup Larsen (N)
17. Peter Berg Lauridsen (F)
18. Søren Lundsgård (F)
19. Henrik Scheibel Nielsen (N)
20. Jens Christian Norrild (F)
21. Gitte Pedersen (N)
22. Jens Hytting Petersen (N)
23. Pernille Sørensen (N)
24. TineTerkildsen (F)
25. Peter Treldal (S) 

ø-klassen
1. Hanne Friis Andersen (F)
2. Niels Bergsagel (M)
3. Christian Bruun (F)
4. Charlotte Pii (N)
5. Lars Christensen (F)
6. Jacob Arp Fallov (S)
7. Cecilie Egede Feldt (F)
8. Erik Wissing Hansen (M)
9. Troels Svane Hermansen (F)

10. Jørgen Hildebrandt (S)
11. Ulla PapeHvam (M)
12. Claus Robert Nyholm Jensen (N)
13. Lasse Michael Jensen (N)
14. Tine Jensen (F)
15. Bente Lis Jørgensen (F)
16. Christian Laustsen (N)
17. Søren Mørup (F)
18. Sigrid Nicoline Nielsen (N)
19. Thomas Kjær Nielsen (F)
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20. Christian Obel (F)
21. Lene Olsen (N)
22. Lars Kragsig Petersen (N)
23. Helle Post-Pedersen (N)
24. Mette Helene Sørensen (N)
25. Ulrik Westrup (F)

8. Niels Johansen
9. Susanne Kampmann-Lassen

10. Niels Kayser
11. Jens Ulrik Lorentzen
12. Vibeke van der Maase
13. Charlotte Helsted Rasmussen
14. Birgitte Schlott
15. Charlotte Kure Vedel

p-klassen
1. Susanne Kildegård Andersen
2. Jette Breuning
3. JimmyCoff
4. Henning Daverne
5. Mette Duus
6. Jakob Falck-Rasmussen
7. Jens Meyer Hansen
8. Jette Bech Hansen
9. Grete Jakobsen

10. Pernille Bernth Jensen
11. Lene Kyhn Johansen
12. Jannie Jørgensen
13. Charlotte Larsen
14. Pia Elisabeth Larsen
15. Jacob Michaelsen
16. Jette Nielsen
17. Ole Nielsen
18. Anne-Marie Olsen
19. Kristian Pedersen
20. Lone Normark Petersen
21. Mashu Dima Poulsen
22. Sanne Anette Poulsen
23. Birgitte Sonne
24. Lene Nørgård Sørensen 

q-klassen
1. Helle Branth Andersen
2. Michael Ulrik Andersen
3. Mia Bogaerdt
4. Birgitte Engelhardt
5. Lisbeth Hesseldahl Holm
6. Bjarne Jensen
7. Nanna Johansen

r-klassen
1. Birgit Holtegaard Andreasen
2. Dorte Borglind
3. Annemette B. Christensen
4. Ann Judy Falkensø
5. Karin Gram-Nielsen
6. Merete Just Hansen
7. Anne Marie Hemmingsen
8. Trine Høgh
9. Anders Hojberg

10. Anders Jensen
11. Dorte Bastholm Jørgensen
12. Henrik Bøggild Kristensen
13. Kristian Beck Kørvell
14. Birgit Luckmann
15. Tanja Lundberg
16. Trine Madsen
17. Claus Flemming Nielsen
18. Lone Olsen
19. Lars Gudmand Pedersen
20. Helle Rasmussen
21. Ditte Maj Ronnow
22. Jakob Martin Schultz
23. Leif Thøstesen
24. Irene Kirsten Weber

GÆSTEELEVER 1985/86
Jill Neuman 2b
Nichole Webel 2n
Michael Groeneweld 2c
Krista Gooding 1b
Joanna Stone 2z
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LEGATER
Provstinde Knudsens f. Bergs legat: Bodil Carlsson, 3.b
Stipendium Kornerupianum: Morten Thiele, 3.x - Peter Hauge Jensen, 3.y
Lektor Eva Rindals legat: Claus Christiansen, 2.u - Kenneth Lassen, 2.u
Nanna Gandils gymnastik- og idrsetslegat: Claus Nielsen, 2.r - Anita Skat 

Nielsen, 3.z
Lektor Boisen og hustrus legat: Niels Eskestad, 2.b - Signe Munk Jensen, 2.b
Marie og Viggo Mathiesens Legat: Charlotte Larsen, 2.p - Lone Olsen, 2.r
Henning Skovs Mindelegat til F. S: Lau Olsen, 3.a - Henrik Bøggild 

Kristensen, 2.r
Antoinette Reinhardts legat til F.S: Karin R. Nielsen, 3.y
Overlærer Reinhardts legat til F.S: Christian Obel, 3.ø
Professor Dahl og hustrus legat: Kaja Knudsen, 3.x
Dr. Anna Salchow f. Bahnsons legat: Lotte Simonsen, 3.b
Pastor Chr. Peder Pedersens legat: Christina Brandt, 2.a - Lars Laustsen, 

2.b - Lisbeth Jørgensen, 2.c
Frederiksborgensersamfundets rejsestipendium: Lene Davidsen, 3.a - 

Bodil Carlsson, 3.b
Lektor A. H. Andersen og hustrus legat: Eva Rømer Rasmussen, 3.x
Studiefondet: Helle Løvind, 3.a - Rikke Schubart, 3.c Michael Hansen, 3.y -

Thomas Møller, 3.b
Jydens legat: Ejvind Nygaard
Frederiksborg Statsskoles Mindelegat: Helge Green - Annette Sylvest 

Søren Meyer Hansen

SKOLENS LÆRERE OG FAGFORDELING
Bek, Jesper, adjunkt - historie 1c,1u,2b,1p,2r, formning 2abcy, 2xzuv,3ax, 
3by,3cz,3u,3vø,1p
Belert, Keld, studielektor - dansk 2c,3x,1p - fransk 3a
Bendix, Jørn, lektor - danski b,1v,3c - religion 3c
Bertelsen, Aksel, adjunkt - matematik 1z,1v,3xzMN
Bonnesen, Arne, adjunkt - idræt 1x,2x,2z,2u,1pqr-geografi 2zuF,3yuvS,3xzN
Bregnhøi, Hans Jørgen, lektor - geografi 1b,2abS,2xyvF,2xyvN,3abcS,3yvN, 
1P
Bruun, Kresten, lektor - fysik 1x,2xyvN - kemi 2zuF, 2xyvN,2pqr
Capito, Mogens, adjunkt - samfundsfag 2abS,3yuvS - stud.vejl. 
1a, 1y,2b,2c, -2x,2y,3z,3u
Christophersen, Steen, adjunkt - engelsk 2cMS,3acMS - historie 2z,2u,3v
Danving, Kirsten, adjunkt - musik 1c,1v,2c,2auy,2v,3mM,1pr
Deleuran, Casper, adjunkt - geografi 1a,2cS,2xyvS,3xzøS - samfundsfag 
2xyvS - datavejleder
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Dupont, Birte, lektor - engelsk 3cNF,2qr
Dupont, Ernst,studielektor-engelsk 1b,1r-latin 1c,2abcNM
Egebjerg, Jørgen, lektor - fysik 2mM,3uøNøM - matematik 2mM,2zuN, 
3uøNøM
Garvin, Tove, lektor - latin 1a, 1b, - oldt. 1a,1b,1y,1v,2b,2z - engelsk 2q
Gudnason, Jørn, lektor - kemi 1x,1y,2mM - natf. 2a,3b - matematik 2zuF- 
fysik 3yvNM
Hagel-Sørensen, Vibeke, adjunkt - engelsk 1z,3abNF - fransk 2a,3b
Hall, Søren, adjunkt - fransk 3abcF - idræt 2y,3uø
Hansen, Niels Bille, lektor-tysk 1b,2abcNSM,1q - dansk 1c,1z
Hansted, Birgit Svane, adjunkt - idræt 2b,2c,2v,1r- historie 2c,2v,3b,3ø
Iversen, Jan, adjunkt - fransk 1z,2u,3cNSM,3u - engelsk 2acNF
Jacobsen, Kim, årsvikar- matematik 1c,1x,2xyN,1p - fysik 1y
Jacobsen, Kurt, adjunkt, matematik 1 u,2xyvF - fysik 2pqr
Jensen, Ellen Bastholm, adjunkt - samfundsfag 2cS,3abcS - dansk 3v
Jensen, Erhard, lektor - dansk 2u,3b - religion 2u,3b,2p,2q
Jensen, Kåre Dag, adjunkt - fransk 1a,1x,3x - historie 1z,3z,1q
Jensen, Palle Mørch, adjunkt - historie 1x,2a,3a,3y,1r- religion 2a,2y,3a,3y
Joensen, Sverre Eide, adjunkt - matematik 3yvF,1a,1b - datalære 2pqr - 
datavejleder
Jørgensen, Jytte, lektor - natf. 3a - biologi 3xzF,3yvN,2pqr
Karsdal, Bent, undervisn.insp. - historie 1b,1v - samfundsfag 2qpr
Knudsen, Connie, adjunkt - fransk 1c,2c,2x,3ø - idræt 2xy,2zu,3c
Kohl, Anders, adjunkt - idræt 1abcv,1z - natf. 2a - biologi 3xzN - stud.vejl. 
1x,1v,2z,2u,2v,2a
Kristiansen. Kirsten, adjunkt - idræt 1c,2a,3b - biologi 2xyvN,3yuvS,1r - 
natf.3b
Larsen, Hans Rosenkilde, adjunkt - dansk 2v,2p - musik 3sM,3cv
Lembcke, Steen, adjunkt - musik 1b,1z,2z,3buy,1q - fransk 1b,2z,2v,2pqr
Levinsen, Claus, adjunkt - musik 1a,1y,2mM,3zø - dansk 2q
Lewinsky, Jette, adjunkt - dansk 1x,2b,3z - religion 2b,3z,3ø
Michelsen Arne, årsvikar - fysik 1z,2zuN - matematik 2zuS,1r
Mondorf, Hella, lektor-tysk 1a,1x,2pqr-stud.vejl. 2p,2q,2r
Mynster-Nielsen, Inge, adjunkt-fransk 1y,3y-tysk 2abcF,3abcF
Nielsen, Bo, adjunkt - dansk 2x,3a,1 r - formning 1 r
Nielsen, Lotte Sahl, lektor- engelsk 1x,1y,1p,2p
Nissen, Eva, lektor-tysk 1c,3abcNSM - oldt. 1c,2c,2x - religion 2c,2x,3x
Obel, Stig, studielektor - kemi 1u,1v,2xyvF,2zuS - fysik 1v,2zuS - matematik 
3yuvS
Olsen, Jørgen, rektor - engelsk 1a
Pabst, Steffen, adjunkt - dansk 1a,1y,2r- idræt 1u,2abcv,3abcv
Pantmann, Jørgen, lektor - biologi 3c,3xzøS,3uøF,3uøN
Petersen, Orla, adjunkt - matematik 1y,3uøF - idræt 1y,3xø,3z
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Petersen, Palle Bak, undervisn.insp. - matematik 3xzF
Petersen, Viggo, studielektor - natf. 3a - matematik 3uMyvNM,3xzøS
Prins, Lissi, adjunkt - engelsk 3bSM,1pqr - studievejl. 3ø, 1 p, 1 q, 1 r
Salling, Knud, studielektor- matematik2c,1q,2q
Schomacker, Gert, adjunkt - matematik 2b,2pr - fysik 3xzF
Sivertsen, Ole, adjunkt-geografi 2mM,2zuN,2zuS,3uøN,1q
Skelboe, Ditte, adjunkt - spansk 1y,2y,1pqr-engelsk 2b,2p
Skrydstrup, Flemming, lektor-dansk 1u,3u,1q -oldt. 2u - religion 3u 
Smith, Ditte, adjunkt - idræt 1a,1p,3a,3vø - dansk 2y,3ø
Springborg, Ingeborg, adjunkt - fransk 2abcF,2y - italiensk 2pqr - stud.vejl. 
1b,1c,3a,3b,3c,3v
Stensgaard, Connie, adjunkt - samfundsfag 2zuS,3xzøS - historie 3z,2q 
Stenvang, Bodil, adjunkt - idræt 1v,2xy,1q,2pqr- biologi 2zuN,3yvF,3mM 
Storr-Hansen, Lasse, adjunkt - fysik 1u,2xyvF,3yvf
Tandrup, Birthe, adjunkt - engelsk 1u,2r- musik 1u,2sM,3ax
Teglbjærg, Leif Stubbe, adjunkt - engelsk 1c,1v,2abMS,1q
Vedelsby, Mette, lektor - matematik 2xyvS - kemi 2xyvS - fysik 2xyvS - stud, 
vejledning 1z,1u,3x,3y
Vincentzen, Bent, lektor- historie 1a,1y,2y,3c,3u,2p
Wåhlin, Peter, adjunkt - kemi 1z,2zuN - fysik 2zuF, 3xzNM,3uøF
Aaen, Hans, lektor - fransk 1u,2b - dansk 2a,2z - religion 2z

Demidoff, Lene, adjunkt - oldt. 1x,1z,1u,2a,2y,2v
Ditlevsen, Peter, adjunkt - psykologi 2pqr
Hansen, Annemette Egerod, adjunkt - fransk 1v,3z,3v,1pqr- dansk 3y,1v
Hilligsøe, Anders, adjunkt-geografi 1 c, 1 r
Hilding, Keld, adjunkt - idræt 2abcv,3vø,3y
Johansen, Susanne, adjunkt- idræt 1b,1xy
Krabbe, Terese, adjunkt - idræt 1zu,3zu
Kvetny, Hannah, adjunkt - musik 1x,2b,2x,2ayu
Larsen, Helle Vang, adjunkt - religion 2v,3v,2r- tysk 1 p, 1 r
Petersen, Bo Svenning, adjunkt - biologi 1 p,1 q
Reumert, Grete, timelærer - dramatik 3.g
Steensberg, Niels Kristian, adjunkt - historie 2x - samfundsfag 1 p, 1 q, 1 r

LÆRERKANDIDATER
I efterårssemestret 1985 har følgende lærerkandidater gennemgået kursus 
i undervisningsfærdighed:
Cand.scient. Erik W. Hansen - biologi
Cand.scient. Birgitte Dalsgaard Pedersen - matematik/idræt
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JØRN BENDIX
»Det bliver underligt, når Jørn ikke er 
på skolen mere«, sagde min kone til 
mig fra sofahjørnet. »Ja, det bliver 
det«, sagde jeg og gik i stå. Nu er 
»underligt« jo så mange ting. Det 
mest underlige er nok tomheden, og 
den mærkes mest dér, hvor der har 
været meget. - Og der har været 
meget i kraft af din person på skolen. 
Din elektriske snak, hvori der altid 
nede på bunden var en stor liden
skab. Din forstand, som kørte på et 
højt omdrejningstal, men hvis egent
lige motor var dit fromme hjerte, din 
stædige retfærdighedssans, din hel
lige og barnlige iver, hvormed du 
afslørede magtens mange gemmesteder. Din sagtmodighed, camoufleret 
nødtørftigt bag ironiens sære badutspring, og naturligvis din brillante 
munterhed, når du underholdt selskabet - ja, du elskede i grunden at 
pjatte, og det var også godt for skolen, forden trænger sådan til lidt sjov.
Du tegner dig for det bedste dansklærermøde, der er blevet holdt i kvindes- 
og mandsminde. Et møde, hvor vi alle blomstrede i hver sit verdenshjørne, 
men hvor alle alligevel var sammen på en helt speciel måde, fordi hver og 
en var sig selv. Brændende og engageret med Malinowski under armen 
svævede du over selskabet som den ideelle husmoder, der havde husket 
alt til forplejningen, og som ihærdigt sørgede for, at gæsterne frigjorde 
hinanden på rette vis.
Der var også dengang, hvor vi i lange tider næsten ikke kunne komme hjem 
fra skole, fordi vi klistrede til hinanden og aldrig kunne få snakket færdig, 
eller når vi på hjemvejen blev stående på helt samme sted i timevis og 
gjorde så sære sving med tungen og med tankerne, så et par forfrosne 
anemoner ved Teglgårdssøen kunne lune sig ved dem ligesom ved et 
meget tidligt solskin (den slags oplevelser foregår næsten altid om foråret). 
Du gjorde skolen større, og når man beklagede, at den revolutionære ånd 
fra 68 var stærkt på vej ind i sin moder igen, glemte man rent, at selv om 
den jo ikke åndede lige himmelsk over skolestøvet alle vegne, så var den 
dog i hvert fald lyslevende til stede i dig, og det var en stor trøst. Men derfor 
bliver tomheden efter dig jo også tilsvarende større. Det havde vi dog ikke 
troet, at den skulle gå på pension. Den dybere mening må vel være, at 
ånden endelig har fundet sig et fristed.
Jeg tror, at en af grundene til, at du var i stand til at fastholde 68, var, at du 

10



ikke oplevede oprøret som student, men som lektor ved gymnasieskolen. 
Derfor - og fordi du er den, du er - blev 68 for dig både en ydre og indre 
revolution. Siden skred du aldrig af i svinget, hvad der måske hændte for 
en del studenter, der bagefter blev ansat. Du holdt fast og deltog ikke i 
årtiernes narredans, som PH siger. Dengang i 68 viste du, hvordan man 
bedst bekæmper den sorte skole. Jeg tænker på dit forslag i bladet 
»Gymnasieskolen« om at indføre prøver, hvor eleverne skulle eksaminere 
lærerne. Ideen siger noget afgørende om din taktiske sans, for de eksa
menshungrende myndigheder blev jo hermed til overmål stillet tilfreds. 
Eksaminernes antal blev større.
Du kunne også kunsten at finde progressive nicher. Der er altid noget, som 
de bestemmende ikke har tænkt på, fordi de ikke har haft tilstrækkelig 
fantasi til at forudse, hvad dem, de laver reglerne for, kan finde på. Du holdt 
eksamen med signalflag i stedet for karakterer. Det var at parodiere 
systemet med systemet. Det var sjovt, og skolen trænger sådan til lidt sjov.
Du var tit ked af, at det ikke groede nok nedefra i skolen. Men det er måske 
nok, fordi vores viden er for specialiseret til, at vi tydeligt kan skelne, når 
der gror nye og helt anderledes former for viden frem. Desuden vander vi jo 
temmelig klodset ved siden af, og når det grønne virkelig gror, så gror det 
gerne op gennem asfalt. Men det siger noget meget smukt og væsentligt 
om dig, at du undertiden blev så satans uenig med eleverne, for man bliver 
som bekendt kun uenig med ligeværdige.
Her til sidst plejer man at udtale sin trygge forvisning om, at den afgangne 
kollega nok skal få tiden til at gå i sit otium med sine mange væsentlige 
interesser etc. - Måske kunne man vende det om og spørge: Hvordan skal 
vi fylde tomrummet ud efter dig? Flemming Skrydstrup
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RUTH LUND JENSEN OG ELISABETH RAAE
Frederiksborg Statsskoles 2 sekretærer gennem mange år besluttede sig i 
1985 for at forlade os. Ruth Lund Jensen havde da været ansat ved skolen i 
25 år, Lis Raae i 13 år.
Ruth Lund Jensen var chefsekretæren. Hun tegnede skolen udadtil både 
gennem telefonbordet og som den der »tog imod«, når besøgende kom til 
skolen. Hovedarbejdsområdet var det løn- og regnskabsmæssige - det 
vældige G-skema materiale, som sikrede at alle blev placeret rigtigt ind i 
maskineriet og fik den rigtige løn. Dertil kom alle de daglige kontormæs
sige forhold, ikke mindst kontakten til lærere og elever - og de mange 
breve der skulle skrives.
Med dygtighed, overblik og energi varetog Ruth dette kæmpeområde, som 
vi i dag skal have megen EDB-hjælp for at klare. Alting blev udført med en 
omhu og varme, der sikrede at det hele var i orden - til glæde foros alle.
Lis Raae var først og fremmest engageret i hf-afdelingen og alle dens 
mangesidede aktiviteter samt i administrationen af Statens Uddannelses
støtte. Her indgik hun i et forbilledligt samarbejde med hf-inspektor og 
hf-studievejlederne. Med sit engagement og sin akkuratesse og sin store 
menneskelighed og humor blev Lis et. samlingspunkt for hele hf- 
afdelingen. Elever og lærere fandt hurtigt ud af at til Lis kunne man 
henvende sig med problemer af enhver art. Så blev der lyttet - og så blev 
problemerne løst.
For en ny rektor var det en uvurderlig støtte at have 2 sekretærer som Ruth 
og Lis omkring sig. De sørgede med nænsom - men fast - hånd for at det 
hele kørte, sådan at skolens dagligdag fungerede på en fin måde. De har 
begge to øvet en flot indsats for Frederiksborg Statsskole. Vi siger dem en 
stor tak - og alt godt fremover. Jørgen
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MUSIK PÅ FREDERIKSBORG GYMNASIUM.
Hvis man stak hovedet ind i festsalen torsdag d. 31. oktober om eftermid
dagen, kunne man høre en usædvanlig summen og piben fra omkring 80 
mennesker og lyden af et big band, der prøvede med den elektriske violin 
og synthesizeren, - og så hang der noget ned fra loftet. Det var en 4 m lang 
hval(l). Der skulle nemlig være hvalkoncert samme aften ved den årlige 
musikaften på skolen. Nu manglede der blot, at danserne fik deres prøve 
på scenen, og at Casper fik cheket de sidste dias-serier på det 4x6 m store 
lærred. Fagene formning, gymnastik, samfundsfag, biologi og musik 
havde arbejdet med det her siden sommerferien...
Om aftenen, da det hele var sat sammen, og koncerten var i gang, syntes vi 
medvirkende i hvert fald, at det fungerede, og vi nød gevaldigt det løft, det 
giver at være mange, der samarbejder om en opgave.
For sådan en oplevelse betyder det daglige arbejde med musik på skolen 
utroligt meget. Og musik har fine vilkår på Frederiksborg Gymnasium:
- Eleverne kan vælge både sproglig og matematisk musikgren, og HF har 
musik som tilvalg.
- I de timer, hvor der ikke er skemaundervisning, kan man skrive sig på til 
øvetid i grupper eller enkeltvis.
- Efter skoletid er der big band og sammenspilsgrupper, hvortil eleverne i 
en vis udstrækning kan låne instrumenter.
- Om mandagen øver Frederiksborg Gymnasiekor, der havde forberedt 
hvalkantaten på den årlige hytteweekend i efteråret.
- Der er morgensamling 2 gange om ugen, og den bliver flittigt brugt til at 
vise, hvad der arbejdes med i klasserne.
- Det sidste skud på stammen er Frederiksborg Gymnasiums Symfoni
orkester, der med supplement af interesserede forældre stiller med 2 eller 
3 værker til den anden store koncert: forårskoncerten i april.

Steen Lembcke ,
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IDRÆT PÄ FREDERIKSBORG GYMNASIUM.
I endnu større udstrækning end tidligere år har idrætten i dette skoleår haft 
en central placering i de aktiviteter, der har fundet sted såvel i som uden 
for den egentlige skoletid.

Først skal selvfølgelig nævnes det store antal turneringer mellem regioner
nes gymnasier, som FG har været tilmeldt.
Her skal især fremhæves basket-ball og volley-ball turneringerne, hvor vi 
hos såvel drenge som piger blev placeret som nr. 2. Men også tredieplad- 
sen i atletik og deltagelsen i håndbold- og badmintonturneringen skal 
nævnes.
Endelig fik skolen en flot 1. plads i golfturneringen.
Rekrutteringen af spillere til især volleyball-turneringen er fortrinsvis sket 
blandt deltagerne i årets friidræt, som i dette skoleår har koncentreret sig 
om bl.a. volley-ball. Men også badminton har været tilbudt eleverne som 
friidræt.

Som en ny turneringsform og som en erstatnig for flere års ikke afholdte 
idrætsdage deltog alle skolens 1.g klasser den 8. april 1986 i en fælles 
idrætsdag med Helsinge Amts Gymnasium. Mens en del af eleverne deltog 
i et basket-stævne, en anden del i et O-løb på HG, dystede resten i 
volley-ball på FG.
Efter aktiviteten, mødeprocenten og entusiasmen at dømme var det en 
meget sjov og inspirerende dag for alle.
Vi håber at kunne gentage successen i næste skoleår.
Men samtidig skulle de nye og retablerede boldbaner og atletikfaciliteter 
skabe mulighed for en genoptagelse af den udmærkede tradition, som en 
idrætsdag er.

Med Alex og Lars (2.z) som ansvarlige har skolen fået sin egen elevidræts
klub. Foreløbig træner medlemmerne to gange om ugen med henholdsvis 
bordtennis og badminton. Flere interesserede medlemmer ville dog på 
langt sigt kunne betyde en udvidelse af disciplinernes antal.
2.U har arbejdet med planer om en studieuge med idrætsom emne. 
Desværre blev dette ikke til noget, men ideen er absolut værd at arbejde 
videre med.

I januar var 3.a på en heldagstur på ski i Gribskov.
Vi løb fra Storkevad trinbræt til Skovskolen, hvor vi spiste frokost i 
elevernes pejsestue. Derfra gik turen videre til Kildeport, hvorfra vi tog 
»Grisen« tilbage til Hillerød. Det blev en tur på omkring 15 km.

Ditte Smith
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FORÅRSUDSTILLINGEN (3.-19. MARTS).
Billeder er der alle vegne, og vi betragter det som naturligt at støde på dem 
i avisen, i bussen og på bæreposen fra Irma. Kun sjældent fremstiller vi selv 
billeder -og sker det, opfatter vi dem som noget privat, noget der kun angår 
os selv og måske de forundrede familiemedlemmer, der juleaften konfron
teres med resultatet af anstrengelserne.

Det var derfor med en vis spænding, at udsmykningsudvalget inviterede 
skolens elever og lærere til at deltage i en udstilling. Det viste sig heldigvis, 
at blufærdigheden ikke var så stor som frygtet, omkring 60 forskellige 
deltog med godt 160 værker (tegninger, grafik, malerier, fotografier m.m.). 
Det var selvfølgelig mange hidtil skjulte talenter og vi ser derfor frem til at 
arrangere forårsudstillingen igen næste år.

Jesper Bek
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SKOLENÆVNET
Medlemmer til skolenævnet er valgt af og blandt forældre til elever, der er 
under 18 år: Hans Ahlefeldt-Laurvigen, Jørgen Olsen, Tove Tovgaard og 
Lars Toksvig. Valgt af lærerne er Bent Vincentzen og Hans Jørgen 
Bregnhøi, der fungerer som nævnets sekretær. Rektor er nævnets for
mand.

FREDERIKSBORGENSERSAMFUNDET
Frederiksborgensersamfundet er en sammenslutning af tidligere elever, 
hf-studerende og lærere fra Frederiksborg Statsskole. Formanden er 
tandlæge Wenche Knudsen. Der afholdes generalforsamling med efter
følgende festligt samvær på skolen fredag den 14. november 1986 kl. 
19.30.

FREDERIKSBORG STATSKOLES FOLKEDANSERE
ér en forening af nuværende og gamle elever, som kan lide at danse 
folkedans. Foreningen giver en opvisning i dragter søndag den 31. august 
1986 kl. 14.00 på Frilandsmuseet.
Sæsonens danseaftener bliver bekendtgjort på skolen i starten af skole
året.

3x’s TUNESIENS REJSE 1985.
Vort første møde med Tunesien var, at vi sent om aftenen ved Tunis 
lufthavn blev læsset i taxier 3 og 3 og var henvist til selv at prutte om prisen 
på køreturen. Det varede selvfølgelig lidt, inden vi alle var samlet igen, og vi 
begav os så afsted på en længere gåtur i de fuldstændig tomme og snævre 
smågader i den ældgamle, oprindelige arabiske bydel, Medinaen. Vi nåede 
vort bestemmelsessted, et lille lokalt hotel. Her fik vi, efter en lidt over
rumplende politikontrol, en rolig nats søvn.
Næste morgen var byen forandret. Overalt vrimlede det med mennesker. 
På en fortovscafé fik vi vores første tunesiske morgenmåltid bestående af 
en kop café au lait og et par croissanter til den kostelige sum af 3 - 4 kr. 
Derefter begav vi os med bus afsted mod vort endelige mål, Sidi Amor Bou 
Hajla.
Velankommet efter flere timers buskorsel blev vi indkvarteret i et helt nyt 
ungdomshus, Maison des Jeunes, som landsbyen velvilligt stillede til 
rådighed. Vi fik en varm velkomst, og allerede første aften blev hele klassen 
budt på cous-cous af byens spidser, som gerne ville lære os bedre at kende 
og vide, hvad formålet med vores tur var. De ville arrangere utallige 
udflugter for os og kunne ikke forstå, at vi hellere ville ud at arbejde 
sammen med den lokale befolkning.
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Vi faldt hurtigt til i miljøet, og mange af os blev i løbet af de første dage 
gode venner med flere af de lokale. Alle kom således på egen hånd ud i 
familier og lærte en masse ting om tunesisk dagligdag. Disse første dage 
blev også brugt til at finde praktikpladser. De to ledere fra International 
Kontakt, som vi havde med, gjorde et stort arbejde for at skaffe de pladser, 
som vi havde ønsket. Alle var ude at arbejde én eller flere dage, og det gav 
en mængde individuelle oplevelser. F.eks. var en gruppe på to drenge og 
en pige ude hos en bondefamilie, som ikke kunne et ord fransk. Drengene 
hyppede flere kilometer kartofler med middagssolen bagende ned over 
deres krumme rygge, mens pigen blev ført ned til huset og sad i skyggen 
og fik sodavand og kiks! Mange var også med nogle WHO-folk ude i 
oplandet og vaccinere småbørn og iøvrigt inspicere helbredstilstande.
Apropos helbredstilstanden var der vist ikke en eneste, der undgik 
Tunesien-syndromet: diarré. Hele 3x konsumerede på de første tre dage 
hele beholdningen af Paraghurt-piller, hvilket svarer til femdobbelt ration. 
De fleste overstod »turen« på et par dage, men enkelte havde eftervéer 
længe efter, at vi var kommet hjem.
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Vi vil til enhver tid påstå, at det ikke var madlavningen, der var skyld i disse 
maveproblemer. Vi stod nemlig selv for madlavningen. Dette medførte 
fremkomsten af en fantasifuld improvisationsgastronomi over græskar, 
kikærter, hestebønner, flutes, diverse krydderier og tonsvis af vandmelo
ner. Alle disse råvarer blev af skiftende madhold indkøbt hos de lokale 
handlende, og vi fik også på denne måde mulighed for at dyrke en anden 
efterhånden omsiggribende improvisationskunst: vor franske sprogbega
velse. Vi oplevede nemlig, at vi på trods af vores kortvarige kendskab til 
sproget, sagtens kunne snakke, og da vi ofte var ude på to-tre-mandshånd, 
var vi henvist til selv at finde gloser til det, vi ville sige. Vi fik drøftet utallige 
emner.
Vi så ofte i nyt lys mange af de forhold, vi havde læst om i forbindelse med 
vores arbejde med muhammedansk kultur og religion. Specielt fæstnede vi 
os ved de unge araberes forherligelse af vor vestlige kultur, og ved hvordan 
de, i langt mindre grad end den ældre generation, fulgte de oprindelige 
islamiske leveregler. Denne oplevelse af samfundet indefra, som vi fik ved 
at bo i landsbyen og gennem de mange personlige kontakter, var helt unik. 
Det forstod vi, da en del af klassen en af de sidste dage besøgte Sousse, en 
stor turistby ved kysten. De kunne nemlig fortælle, hvordan turisme kan 
ødelægge oprindelig kultur. Det var en chokerende oplevelse, netop fordi 
vi på en så fordomsfri måde havde taget del i det liv, som var hverdag for 
landsbyens beboere. Elever fra 3x

EN HILSEN FRA ELEVRÅDET TIL NYE ELEVER
Hej allesammen! I har sikkert på et eller andet tidspunkt hørt om elevråd! 
Hvis I ikke har det, så får I chancen nu, for på Frederiksborg Gymnasium 
har vi et elevråd. Hvad laver så sådan et?
I det forgangne år har vi bl.a. arrangeret nogle dagsaktuelle høringer. 
F.eks. med forskellige politikere op til kommune- og amtsrådsvalget. Da vi 
blev amtsgymnasium, var det rimeligt at høre, hvad der var i vente. Senere 
på året lavede vi en EF-høring, det var naturligvis op til EF-afstemningen. 
Der har også været en række andre foredrag, f.eks. ved forfattere o.s.v.
Af praktiske aktiviteter har vi bl.a. købt plakater og planter til at pynte 
skolen lidt med. Det vigtigste for jer er vel næsten, at det er elevrådet, der 
står for elevkortene, med dem kan I, også selv om I ikke ser sådan ud, 
bevise, at I går på gymnasiet.
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Til næste år skal vi nå en masse. F.eks. tryk på T-shirts. Vi skal også gerne 
lave en ordentlig »operation dagsværk«-dag. Det er en dag, vi får skemafri 
til at samle penge ind, der går til et godt formål. Derudover skal vi nå en 
masse andet.
Det var bare det, vi ville sige, hej 11

Elevrådet

HELGE HOLMSKOV, RELIEF, 1962.
Holmskov var oprindelig grovsmed, og han begyndte først omkring 1940 at 
arbejde som billedhugger. Hans hverdagsmotiver er skildret på en realis
tisk og ligefrem måde, og et af de bedst kendte værker er »Pige med 
sjippetov« (1957, kunstmuseet). En senere udgave af den sjippende pige 
står i skolegården.
Skolens logo er tegnet på baggrund af relieffet, der hænger i forhallen.
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AF SKOLENS DAGBOG
August
12. Det nye skoleår begynder
12. -16. Introduktionsuge for 1.g og 1 .hf
16. Elevfest

September
1 .-4. 2abS på Vesterbro med Mogens Capito
5. 2a og 2z ekskursion til Frejlev med Palle Mørch Jensen og 

Hans Aaen
9. -13. 3abcS på Bornholm med Birgit Svane

3smM på ture til København med Hans Larsen og
Kirsten Danving
3xzøS i Arhus med Casper Deleuran og Connie Stensgaard
3yuvS på Falster med Mogens Capito
3xzN i Sorø med Arne Bonnesen og Anders Kohl
3yvN på Manø med Jytte Jørgensen
3uøN på Anholt med Jørgen Pantmann
3xzF kernefysik på Frederiksborg Statsskole med
Gert Schomacker
3yvF fysikprojekt på Frederiksborg Statsskole - herunder besøg 
på DTH - med Lasse Storr-Hansen

26. En gruppe fra 3yvF til UNF-foredrag om Halleys komet
med Lasse Storr-Hansen

30. 1 r til biblioteksorientering på Hillerød Hovedbibliotek
med Bo Nielsen
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Oktober
7. -11. 3a i Prag med Palle Mørch Jensen og Keld Beiert

3b i Paris med Vibeke Hagel-Sørensen og Lissi Prins
3c særligt program på Frederiksborg Statsskole
3x i Tunesien med Kåre Dag Jensen
3y i Prag med Annemette Hansen og Keld Hilding
3z i Rom med Jette Lewinsky og Connie Stensgaard
3u i Paris med Jan Iversen
3v i Prag med Steen Christophersen
3ø i Prag med Birgit Svane og Ditte Smith

9. 1 r til Louisianas udstilling om russisk avantgarde med
Bo Nielsen

9. 1.g forældremøde
14.-18. Efterårsferie
23. Lærerne holdt pædagogisk dag om »Gymnasiets fremtid«
24. En gruppe fra 3yvF til UNF-foredrag om »Bølgeenergi« med

Lasse Storr-Hansen
25. Jazz-aften
29. Fællesarrangement med forfatteren Vagn Lundby
29. -30. Jobsupermarked i Frederiksborghallen
31. Musikaften med hvalkantate.

November
1. Elevfest

11. 3ø så Den Hirschsprungske Samling og dernæst i Husets 
Teater: »Tre søstre« af Tjekhov med Ditte smith

11. Fællesarrangement med paneldiskussion mellem kommunal
politikere op til kommunevalget.

12. -18. Terminsprøve for 3.g
15. Frederiksborgensersamfundets generalforsamling og fest
19. Fællesarrangement med skuespillerinden Brigitte Kolerus
22. Elevfest
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December
3. Forældrekonsultationer 2.g sproglig + 3.g matematisk
5. Forældrekonsultationer 2.g matematisk + 3.g sproglig

10. 2zuS i TV-byen med Connie Stensgaard
10. 2xyvF på Teknisk Museum i Helsingørfor at se Niels Bohr - 

udstilling med Lasse Storr-Hansen
10. Forældrekonsultationer for 1a og 1v
11. Forældrekonsultationer for 1b, 1yog 1u
12. Forældrekonsultationer for 1c, 1xog 1z
12. 3yvF på Teknisk Museum i Helsingør forat se Niels Bohr -

udstilling med Lasse Storr-Hansen
20. Elevfest
23. Juleafslutning

Januar
2. Skolen begynder igen efter juleferien
8. Orienteringsmøde for 1 .g - ansøgere

15. Orienteringsmøde for 1.hf-ansøgere
22 . 1r på Holografisk Museum med Bo Nielsen og senere samme 

dag på Teatret ved Sorte Hest for at se »Frokost i det grønne« 
med Bo Nielsen og Palle Mørch Jensen

24 .-25. Skolekomedie og bal, »Peer Gynt« af Henrik Ibsen, instrueret af 
Grete Reumert
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Foto: Peter Lund. 
Februar

5. 3uøN i Botanisk og Geologisk Museum samt i Palmehuset med 
Ole Sivertsen

10.-14. Vinterferie
18. 3a til guldalderkunst på Statens Museum for Kunst med

Bo Nielsen
21. Elevfest
25. 2zuS på »Politiken« med Connie Stensgaard
25. Fællesarrangement med fire politikere forud for folkeafstem

ningen om EF-pakken
28. Andersen - cabaret med både lærere og elever som medvirkende
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Marts 
4.
4.-10.

10.-21.
11.

2q på Arbejdermuseet med Connie Stensgaard
Terminsprøver for 3.g
30 timers EDB-kursus for alle 1.g klasser
2c og 2x i København i Latinerkvarteret, Frue Kirke og på Ny 
Carlsberg Glyptotek med Eva Nissen.

12.
21.
24.-31

Studieorienterende møde for 2.g, 3.g, 1.hf og 2.hf 
Elevfest
Påskeferie

April
2.

16.
17.-18.
21.-24.

1 r på Frederiksborg Museet med Bo Nielsen
3a ser Karen Blixen - filmen »Out of Africa« med Bo Nielsen 
Forårskoncert
2xyvF geografi-ekskursion til Midtjylland med
Hans Jørgen Bregnhøi

23. 1r på Set. Hans Hospitals patientmuseum i Roskilde og J. F. 
Willumsens Museum i Frederikssund med Bo Nielsen

30. Sidste skoledag for 2.hf

Maj 
2.-12. 
6.
9.-15.

Skriftlig hf-eksamen 
Sidste skoledag for 3.g 
Skriftlig studentereksamen

Juni 
19. 
19. 
20.

Afslutning for 1 .g, 2.g og 1 .hf 
Optagelsesprøver til 1.g 
Translokation

FERIER 1986/87
Sommerferie: mandag d. 23. juni - fredag d. 8. august
Efterårsferie: mandag d. 20. oktober - fredag d. 24. oktober
Juleferie: onsdag d. 24. december - fredag d. 2. januar
Vinterferie: mandag d. 16. februar - fredag d. 20. februar
Påskeferie: torsdag d. 16. april - mandag d. 20. april 
Sommerferie: begynder mandag d. 22. juni 1987.

SKOLENS AFSLUTNINGSHØJTIDELIGHED
Skolens afslutningshøjtidelighed finder sted fredag d. 20. juni 1986 kl. 10.

DET NYE SKOLEÅR
Det nye skoleår begynder mandag d. 11. august 1986 kl. 9.00.
Elever og lærere samles i festsalen.
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