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hun et tomrum, der bliver svært at fylde. Vi vil savne hendes præcision 
i alle forhold og rappe bemærkninger i rette tid, så vi vil både takke for 
mange års godt samarbejde og ønske alt godt i næste livsafsnit.

Kurt Zimmermann.

JYTTE HILDEN - skolens ny rektor
Den 1. januar 1983 tiltrådte Jytte Hilden som skolens ny rektor, kendt af 
mange på forhånd både for sit arbejde som redaktør af GYMNASIE
SKOLEN og for sin indsats fra en periode som folketingsmedlem. Ved 
folketingsvalget januar 1984 blev Jytte Hilden nyvalgt i Kalundborgkred- 
sen, og med den store personlige opbakning ved valget var det natur
ligt for hende midlertidigt at forlade posten som rektor og koncentrere 
sig om arbejdet i folketinget. Fra 25. januar 1984 er adjunkt Kurt Zim
mermann konstitueret som rektor.

Zm
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FRA ÅRENE 1983-1984
MUSISKE AKTIVITETER UDEN FOR SKEMAET
Også i 1983-84 har Roskilde Katedralskole sydet af afvekslende og 
spændende begivenheder, hvor lærere og elever har fundet sammen i 
et godt teamwork efter skoletid. Hvis man skulle hæfte en enkelt over
skrift på disse aktiviteter, må det være TALENT - for dét har mange ele
ver demonstreret til fulde i teatrets, dansens, musikkens og fantasiens 
tegn.

En noget overset, men ikke desto mindre meget opmuntrende tradition 
genopstod i denne periode, musikliniens koncert- og sangaftener, nu 
under det mere tidssvarende navn RÅHYGGE. Her boltrede især musik- 
linieeleverne sig med deres eget repertoire eller med numre, som var 
indstuderet i timerne som en del af pensum. Der blev også oplæst digte, 

og korene (kammerkor, musikliniekor, tirsdagskor) kom med indslag, lige
som big bandet lejlighedsvist gav sit besyv med. Publikum var ikke altid 
talstærkt, men der sås dog venner og forældre, som kom og hyggede 
sig med både musikken og en øl eller en vand.

På et elevinitiativ blev der sat et temmelig ambitiøst projekt i gang i 
foråret 83. Fem dygtige og alsidige musiklinieelever kom til at udgøre 
hovedstammen og den absolutte dynamo i et Broadway-show - 10 
numre fra „Ain't Misbehavin“-musicalen. Disse usædvanlige unge til
egnede sig på flere måder en stor del af hvad professionelle, danske 
skuespillere har så svært ved: de sang og dansede med en kompe
tence og troværdighed, som var ganske overvældende. Omkring dem 
ved opførelsen på forårskoncerten havde de tirsdagskoret som et stem
ningsgivende publikum på scenen og big bandet som et forrygende hus
orkester i Connie’s Inn. Publikum i salen undlod da heller ikke at give 
response - ingen glemmer i de næste par år Betina, Maria, Marianne, 
Leif og Peter Lerke. Forestillingen blev gentaget ved dimittendfesten 
samme sommer.

En emneuge blev sat i gang på planlægningsbordet - igen af elever. 
Nogle lærere meldte sig for at hjælpe, og det viste sig nødvendigt at 
skaffe midler til de mange omkostninger, hvilket indlysende måtte blive 
en støttefest. Den fik en rekordagtig kort forberedelsestid, men forløb i 
en god stemning med stort besøg. Der var eftermiddagskoncert arran
geret af musikafdelingen med solister, kammerkor og big band, og der 
var indrettet en række hyggelige restauranter i en del klasselokaler og i 
fællesområdet, samt et par diskoteker. Man kommer ikke uden om at 
nævne 3 u’s burger-bar - den var bare helt fantastisk, og alle eleverne 
arbejdede på højtryk i 10 timer. Stort overskud til emneugen.

22



Emneugen gav mange 
lejlighed til at prøve 
nye arbejdsformer 
og - stillinger.
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Denne forløb midt i december 83 og må siges at være en succes. Na
turligvis var der elever og lærere, som ikke gik ind i den med den store 
ildhu, men langt de fleste af skolens „befolkning" engagerede sig be
undringsværdigt i det væld af muligheder, som planlægningsgruppen 
var nået frem til på grundlag af elevers og læreres ønsker. Kierkegaard 
- punk - Bermudatrekanten - information - teknologi - bodybuilding - 
new wave - homosexualitet - fredsbevægelser - dans - tøjkultur o. s. v. 
- mangefold var emnerne, og højst forskellige var de enkelte arbejds
former. Den egentlige målsætning blev realiseret: at bryde monotonien 
i den daglige undervisning, være sammen på en anden måde, lære nye 
mennesker at kende.
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En stor teaterbegivenhed i foråret 84 blev MAHAGONNY af Bertolt 
Brecht og Kurt Weill. Initiativtager var Karen Laugesen, som samlede 
nogle kolleger omkring sig: Irene Lytken som medinstruktør, Doris Høegh 
som scenograf og kostumiere og Valdemar Lønsted som orkesterleder. 
I løbet af vinteren øvedes på livet løs med sange og især med den 
svære Brecht'ske skuespilstil. Man havde skelet til Berlinerensemblets 
sidste opførelse og stjålet ideen med en boksering som scenerum. De 
tre opførelser blev gode og koncentrerede, alle aktørerne gav sig fuldt 
ud i den barske udlevering af det kapitalistiske samfund.
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Også et karneval så dagens lys i dette forår, og her havde man besøg 
af et pigeband fra Århus - Modesty Blaise, som skabte den rette stem
ning for de 200 deltagere i smukke, sjove og utroligt fantasifulde ud
klædninger. Først på aftenen dansede man samba, ledet af samba
gruppen fra Kulturhuset.
Forårskoncerten viste som sædvanlig spændvidden af musikalske ta
lenter på skolen, overvejende samlet fra de to musikklasser. Man hørte 
et næsten professionelt klaverspil hos Thomas Solak (Ravel) og Ejnar 
Kanding (Brahms), ligesom et forbløffende artistisk niveau hos Martin 
Corfix’s trompet (ungarsk musik). Men også ensemblerne triumferede: 
kammerkoret med Easter Parade af Helmer Nørgaard, med komponisten 
selv ved klaveret, og 3. mus sagde farvel og tak med en jazz-salsa ver
sion af Summertime.
Samme 3. mus fik iøvrigt en invitation til at medvirke i Lyrikteltet på 
Roskildefestivalen, idet man her bad om en times musikprogram under 
temaet „Fred og Vold". Så efter at de glade studenter havde forladt 
skolen i rus og lettelse, samledes 20 musikere hver dag i den følgende 
uge for at komponere, arrangere, digte eller sammensætte et program, 
som i sin endelige udformning af recitation, solosang, korsang, instru
mentalspil, mime og dans blev et varieret og gribende udsagn om, hvor 
dybt denne verdens problemer engagerer og dermed former samtidens 
unge.

BIG BAND OG RYTMISK SAMMENSPIL
Under ledelse af adjunkt Valdemar Lønsted har der været ugentligt 
sammenspil for big band. Skolen er velforsynet med instrumenter, især 
saxofoner, og mange elever kommer med betydelige instrumentalfær
digheder. Derfor blev netop big bandet en elev-succes, måske specielt 
i efteråret 83, hvor en moderne klassiker som Joe Zawinuls „Birdland" 
blev indstuderet i et arrangement af en 3.g’er, Thomas Solak. Reper
toiret har været vekslende funk, latinamerikansk musik og jazz. Adjunkt 
Karen Laugesen har taget sig af en sammenspilsgruppe, som væsent
ligt koncentrerede sig om reggae, og hvor det var mere percussionin- 
strumenter i focus end blæserne. Disse ensembler har optrådt ved 
morgensamlinger, støttefester, karneval, musikliniens „råhygge“-afte- 
ner, julestuen arrangeret af musikafdelingen, og ved forårskoncerten. 
En speciel begivenhed inden for denne rubrik er besøget i 2. mus (ef
teråret 83) af percussionisten Emmanuel Rahim, en herboende, ameri
kansk jazzmusiker. Han hersede i to dage med de 23 elever og fik dem 
indført i salsa-musikkens vidunderlige, men krævende udtryksverden og 
resultatet blev præsenteret for alle skolens elever ved en afsluttende 
koncert.
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KAMMERKORET
Omkring 34 sangere deltager i korets arbejde vinteren igennem under 
ledelse af lektor Michael Hauser og i 1983-84 også Nina Frederiksen. 
Vinteren 1982-83 optrådte vi ved kirkekoncerter i Haraldsted, Brønshøj 
og Ledreborg med Lange-Muller's „Madonnasange". Forårets store op
gave blev uropførelsen af Palle Mikkelborg: Havet og Parken i Roskilde 
Kulturhus.
November 1983 rejste koret til Linkbping, hvor der vankede en over
strømmende modtagelse hos Katedralskolens elever, og hele koret 
blev inviteret på middag af Byrådet. Allerede april 84 kom svenskerne 
på genbesøg hos os, og vi håber at kunne arrangere udveksling senere 
igen. Vort kor sang ved efterårets støttefest og ved julekoncerter i 
Himmelev kirke og i Roskilde Konventhus. Forårets store opførelse 
blev Mozarts Requiem for 3 gymnasiekor og orkester, opført i Greve 
og i Roskilde Domkirke. Dagen efter kunne vi slutte sæsonen med et 
indslag i skolens forårskoncert.
Endvidere medvirkede koret ved translokationen.

STUDIEREJSER
PARIS
Først i januar 1984 drog 3 u af sted til den franske hovedstad med læ
rerkandidat Anne Christine Kragelund og fransklærer Valdemar Løn
sted. Hjemmefra havde klassen forberedt sig på de forskellige besøg, 
der var planlagt. Man havde læst om gymnasieforhold, boligforhold, 
ungdomsarbejdsløshed og fremmedarbejderes vilkår. Samtidig havde 
lærerkandidaten indført eleverne i den impressionistiske malerkunst, 
således at alle var godt udrustede til at opleve og sanse det fremmede. 
Og aktiviteterne var mange: besøg på Jeu de Paume og Centre Pom- 
pidou, deltagelse i undervisningen på et par gymnasier, besøg i en 
børnehave og en folkeskole i forstadskommunen La Courneuve, en by 
med mange immigranter af afrikansk og arabisk oprindelse og hvor vi 
blev modtaget på rådhuset af skoledirektricen. Der var også tid til slen
treture i slumkvarterer, bl. a. La Goutte d'Or, højmesse i Notre Dame, 
tur til La Défense og Versailles samt besøg i et forskningscenter for 
informationsteknologi. Fransk blev der talt, så godt hver enkelt formå
ede, og der blev spist og drukket på billige, men gode restauranter. Og 
så sluttedes der af med et teaterbesøg - Den skaldede sangerinde i 
Theatre de la Huchette.

BUDAPEST
3 mus og deres musiklærer Valdemar Lønsted havde besluttet at tage 
til Ungarn og studere det rige musikliv, og de valgte at bruge efterårs
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ferien (83). Gennem skolerejsebureauet havde man fået en „færdig
pakket" tur med arrangerede studiebesøg, teaterbesøg, hotelophold og 
guide. Med tog rejste klassen ned gennem Østeuropa og nød at få 
sjælen med til det fremmede land, hvor vejret var behageligt og efter
sommerligt. Ugen gik med mange besøg i børnehave, folkeskole, gym
nasium, konservatorium, hvor der blev overværet musikundervisning 
efter den specielle form, ungarske Kodaly-metode, som efter sigende 
bringer ethvert skolebarn til at synge fra bladet som andre læser avi
ser. Det var en forrygende oplevelse at høre disse børn og unge boltre 
sig i musikkens verden med en selvfølgelighed, som må virke uopnåelig 
efter danske forhold. Der var også tid til at gå i operaen og høre „Ma
dame Butterfly", se Bartoks balletter „Mandarien" og „Træprisen" og 
høre „Hertug Blåskægs Borg", at gå i dukketeater, som er et af verdens 
fineste af sin art, at gå til koncert og høre Ravel, Bruch og Tjaikowsky, 
at høre nogle ganske unge konservatorieelever spille klaver kun for os 
på et skyhøjt professionelt niveau, at spise på zigeunerrestauranter 
med et rigtigt, virtuost zigeunerorkester, at være almindelige turister i 
en meget smuk by og købe sig fattig i billige plader og noder o. s. v. 
Det er sjældent at få så mange indtryk på så kort tid, men ingen ville 
have undværet et eneste af dem.
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FORSØGSUNDERVISNING
Skolen kører i indeværende skoleår følgende forsøg:

Naturfag for sproglige.
Kemigren.
Franskgren.
Sammenlægning af kemi og fysik for samfundsmatema
tikere.
Ændret indhold af undervisningen i musik på musikgrenen. 
Forsøg med datalære som tilvalg til HF.

SKOLENS KANTINE
Den 12. april 1984 oprettedes den selvejende institution ROSKILDE KA
TEDRALSKOLES KANTINE. Bestyrelsen skal bestå af 3 elever, 2 læ
rere og 1 repræsentant for personalet og vælges for 1 år ad gangen. 
For året 1984/85 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Ulrik Gade 3z
Næstformand: Adjunkt Peter Koch
Sekretær: Lene Andersen 3w
Kasserer: Vera Larsen, kantinen

OM STUDIEVEJLEDNINGEN
I dag eksisterer der et vel udbygget studievejledningssystem i såvel 
kursus til højere forberedelseseksamen som i gymnasiet. I store træk 
er den vejledning, som foregår de to steder, da også identisk. Vejled
ningen kan deles i to hovedaktiviteter. Den første er den kollektive vej
ledning, som gives til den enkelte elev efter dennes særlige behov. 
Den kollektive vejledning foregår i de sædvanlige undervisningstimer, 
hvor den normale skemalagte time er erstattet af en time med studie
vejlederen i stedet for med den sædvanlige lærer. De stofområder, 
som studievejlederen gennemgår i disse timer, afhænger af, hvor langt 
henne i studieforløbet klassen er.
I det første studieår, det vil sige for 1. g og 1. HF, vil den kollektive vej
ledning normalt følge dette mønster. I den allerførste studievejlednings
time vil studievejlederen præsentere sig selv og forklare, hvad studie
vejledningen kan tilbyde eleverne. Derefter, det vil normalt sige inden 
efterårsferien, vil studievejlederen give en kort introduktion i praktisk 
studie- og læseteknik. En disciplin, som de enkelte faglærere derefter 
er forpligtigede til at følge op i hvert af deres fag, således at eleverne 
både får en generel indføring i studie- og læseteknik, herunder f. eks. 
notatteknik, og en specifik indføring i og praktisk erfaring med, hvor

29



dan studie- og læseteknik anvendes med udbytte i de enkelte fag. Læn
gere henne på det første studieår gennemgår studievejlederen de valg
muligheder, som henholdsvis kursus til højere forberedelseseksamen 
og gymnasiet kan tilbyde. Denne vejlednings indhold er selvfølgelig 
afhængig af, hvad det enkelte kursus eller det enkelte gymnasium fak
tisk kan tilbyde. Dette varierer nemlig fra kursus til kursus og fra gym
nasium til gymnasium. Det er en af de ting, som blandt flere andre er 
med til at tegne det enkelte kursus og det enkelte gymnasium, d. v. s. 
en del af uddannelsesstedets image. Selve denne del af vejledningen 
foregår normalt ved, at studievejlederen gennemgår de praktiske regler 
for valgets gennemførelse og det overordnede sigte med de enkelte 
valgmuligheder. De enkelte fag eller fagkombinationer gennemgås der
imod ofte af en faglærer med assistance af to elever fra en ældre år
gang, som har valgt det pågældende fag eller den pågældende fag
kombination. Disse læreres og elevers opgave vil være mere detaljeret 
at gøre rede for det faglige indhold, undervisningens praktiske tilrette
læggelse o. lign. Endelig vil der ofte bive indkaldt til et aftenmøde i 
denne forbindelse, hvor de pågældende lærere og elever sammen med 
studievejlederen står til disposition for elever eller disses forældre for 
at kunne besvare eventuelle uafklarede spørgsmål. Man skal dog være 
opmærksom på, at der kan være nogen forskel på den vejledning, som 
der gives på HF-kurset, og den, der gives i gymnasiet. Det skyldes bl. a., 
at valget skal træffes på to forskellige tidspunkter, at valget på HF-kur- 
set er enkeltfags valgsystem, mens det i gymnasiet er blokfags valg
system, og at kursisterne formodes at være ældre og mere modne end 
gymnasieeleverne.
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I 2. HF-klasse og i 2. g og 3. g ligger hovedvægten i den kollektive vej
ledning på problemerne efter afsluttet HF eller gymnasieuddannlese. 
Det drejer sig først og fremmest om studie- og erhvervsvalget. Det nor
male er, at studievejlederen begynder med de mere generelle forhold 
omkring dette at skulle vælge sig en uddannelse og/eller et erhverv. 
Det drejer sig primært om at forklare, hvor man kan søge oplysninger 
om de forskellige uddannelser og erhverv, om at lære eleverne at se 
realistisk på dem selv og deres muligheder, det drejer sig jo ikke alene 
om eksamensgennemsnit, men i lige så høj grad at lære eleverne at se 
på deres egne personlighedsfaktorer, som bestemmende for, om de dels 
kan gennemføre et konkret studium, og dels om de mener, de kan 
blive tilfredse i et bestemt erhverv. Det drejer sig også om at få ele
verne til at se de mere utraditionelle muligheder, som tilbyder sig, og 
til at få dem til at acceptere disse som realistiske alternativer. (Jeg kan 
ikke undlade et lille hjertesuk, hvorfor er der ikke flere piger eller unge 
kvinder, som ser deres fremtid inden for de traditionelle mandefag? 
Hvorfor spilder så mange unge kvinder deres bedste år med at søge 
og søge og søge og-------ind til de traditionelle kvindefag inden for 
omsorgs- og plejesektoren, når 75 % af dem alligevel vil ende som 30- 
årige „ufaglærte" studiner eller HF'ere på mindsteløn!!) Efterhånden 
som vejledningen skrider frem, kommer studievejlederen til de mere 
tekniske og praktiske forhold omkring videreuddannelse eller jobsøg
ning efter vel aflagt eksamen. Det drejer sig om så praktiske ting som, 
hvordan udfyldes en ansøgningsblanket, hvordan skrives en jobansøg
ning, hvordan får jeg det til at løbe rundt rent økonomisk, hvor finder 
jeg et sted at bo o. s. v., o. s. v.
I 1.HF, 2. HF samt 2. g og 3. g inviterer skolen en række studerende 
fra de forskellige uddannelser under den koordinerede tilmelding samt 
en række yngre personer fra de dele af erhvervslivet, som traditionelt 
aftager studenter og HF’ere, til et længerevarende møde, hvor skolens 
elever og kursister kan få et førstehåndsindtryk af den eller de frem
tidsmuligheder, som de eventuelt kunne tænke sig.
Den individuelle vejledning er umulig at sætte i faste rammer. Hver 
enkelt studievejleder har flere faste kontortider om ugen, hvor eleverne 
eller kursisterne eller disses værger eller andre interesserede kan 
komme til en personlig samtale. Det er dog også muligt at træffe aftale 
om andre træffetider, hvis det ønskes. Det er vigtigt at slå fast, at stu
dievejlederne har tavshedspligt.
Den vejledning, som gives i disse timer, må nærmest karakteriseres 
som en total åben vejledning. Stort set alle emner kan bringes ind til 
en studievejleder, og min erfaring visér mig, at alle emner også bliver 
forelagt en studievejleder. Skal jeg klassificere disse emner, kan det 
være i sociale problemer, samværsproblemer, økonomiske problemer 
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og studiemæssige problemer. Formelt er det problemer, som virker 
studiedistraherende, som studievejlederen kan tage sig af, men hvad 
kan ikke virke studiedistraherende? Studievejlederen kan selvfølgelig 
ikke løse alle de problemer, som de bliver forelagt. Studievejlederne 
har ingen pengesæk stående på deres kontor. Hvad de kan gøre, 
er at hjælpe eleven eller kursisten med visse praktiske spørgsmål, 
vi ved, hvor man sktl henvende sig, når man har et konkret pro
blem. Vi kan henvise til andre instanser, herunder skolepsykolog, vi 
kan hjælpe til at aflaste eleven eller kursisten i en kortere periode her 
på skolen. Hvis eleven eller kursisten står i begreb med at afbryde sin 
uddannelse i utide, så kan vi henvise til andre, der i så fald kan hjælpe 
til andre uddannelser på gymnasialt niveau. Der er kort sagt næsten 
ingen grænser for, hvad en studievejleder kan komme til at tage sig af 
under det punkt, som hedder individuel vejledning.
Derudover tager studievejlederne sig af mange kontakter til livet uden 
for RKS. Studievejlederne arrangerer besøg for andre skolers lærere 
og elever, som har lyst til at besøge os, og studievejlederne tager selv 
ud på andre skoler og fortæller, hvis de bliver bedt om det. Studievej
lederne deltager også i meget udadvendt planlægningsarbejde, f. eks. 
har denne skole en studievejleder, som sidder i et amtsudvalg, som 
koordinerer vejledningsfunktionerne for samtlige uddannelser i hele 
Roskide amt, og en anden vejleder, som sidder i et tilsvarende lokal- 
vejlederudvalg for Roskilde området, d. v. s. Roskilde kommune med 
omegnskommuner.

Niels Westh.

KATEDRALSKOLENS BIBLIOTEK 1983
Da skolen brød sin ældgamle forbindelse med Domkirkepladsen og i 
1969 flyttede ud på Holbækvej, fik det, der var tilbage af fortidens bog
bestand omsider en fast placering. Bogkælderen er rektor Tolderlund- 
Hansens fortjeneste, rammen om en samling, der har fristet omskifte
lige kår.
Opstillingen af de gamle bøger er ret tilfældig, og der savnes indregi
strering. Formaterne spænder lige fra folio til duodez. Bøgerne afspej
ler hovedtræk i en udvikling fra 1600-tallet til begyndelsen af dette år
hundrede. Betydningsfulde værker har fundet plads i samlingen. Inden 
for naturfag savnes således ikke Carl von Linnés banebrydende bøger. 
Karakteristisk er tilstedeværelsen af mange græske og latinske forfat
tere på originalsproget. De moderne sprog kom først til at spille en 
rolle efter skoleloven af 1903.
Skal man pege på noget særligt betydningsfuldt i bogmassen, bliver 
det Pierre Bayles Dictionnaire historique et critique, som har haft grund
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læggende betydning for al senere leksikonudgivelse. Værket var med 
til at skærpe Ludvig Holbergs samfundskritiske indstilling. Man kan 
også fremhæve den omfattende Encyklopédie Ou Dictionnair Raisonné 
fra anden halvdel af 1700-tallet. Det berømte værk er en fundgrube for 
mange af den franske revolutions ideer. Leksikonet er velbevaret. Be
undringsværdige er illustrationsbindene.
Spindeltrappen fra bogkælderen fører op til bibliotekssalen, hvor den 
moderne, systematisk opstillede bogsamling befinder sig.
Netop inden for leksikonområdet rækker fortid og nutid hinanden hån
den. Biblioteket råder nemlig over flere moderne leksika, nogle af de 
nødvendigste hjælpemidler på en gymnasieskole i dag.
Langt den overvejende del af bogbestanden er faglitteratur. En sådan 
findes også anbragt i de forskellige faglokaler.
Det er hovedtanken at forsøge opretholdt en jævn vægt mellem de en
kelte fag og helhedens interesser. Som uundværligt arbejdsredskab er 
det vigtigt, at bogen i højest mulig grad kan komme til at tjene elevens 
såvel som den enkelte lærers tarv.
Hver arbejdsdag er der bogudlån i 10-frikvarteret.

Karen og Georg Bendix.

LIDT OM ROSKILDENSER-SAMFUNDET
Nej, men hør: Er det virkelig, jer, der var unge 
og glade russer? Også ham der, som sidder og 
nusser, også du? Nej, hvor tyk du dog er o. s. v.

Sådan skrev Sganarel (Axel Henriques) i en studenterjubilæumsvise 
for mange år siden, og det giver lidt af stemningen ved vores jubilar
fester i Roskildenser-Samfundet. Det er en kendt ting, at fælles ople
velser i barndom og ungdom binder mennesker sammen, ofte for hele 
livet. Her føler man sig straks hjemme i kredsen og finder hurtigt den 
gamle tone. Det oplever vi år efter år, når jubilarer - helt op til deres 
60, 70 og 80 års jubilæum - mødes. Det giver en helt særegen feststem
ning, og vi får mange oprigtige takkebreve bagefter for disse festafte
ner. Nu er disse aftener ikke alene en mindernes fest. Alle, også helt 
unge medlemmer, er velkomne. Det er fester for både fortid og nutid.
Et par fakta om Roskildenser-Samfundet. Det er en forening for tidligere 
elever fra Roskilde Katedralskole - for alle, ikke alene dydsmønstrene 
og de artige. Vi ser med glæde i vor midte også dem, der måske i sin 
tid ikke elskede skolen så højt. Vi mødes som mennesker, ikke efter 
karakterbøger, indtægt eller social status. Foreningen blev stiftet den 
28. oktober 1916 og er således nu snart 67 år gammel. Den lever i bed
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AF ROSKILDE KATEDRALSKOLES HISTORIE
NAVNET
Katedralskole betyder „domkirkens skole", og som navnet tilkende
giver, har skolen i mange århundreder haft nær tilknytning til Roskilde 
domkirke og har da også indtil 1969 altid ligget lige ved siden af den.

OPRINDELSEN
Nogen mener, at skolen må være oprettet sammen med Roskildes før
ste domkirke mellem 13. november 1020 og 23. juni 1022.
I det kendte gavebrev, som kong Svend Estridsen (1047-1074) udstedte 
til fordel for kirken, omtales „disciple" ( = elever), sandsynligvis så
kaldte korskolarer med tjeneste ved domkirken. Historikeren Saxe (og
så en af skolens gamle elever?) omtaler i forbindelse med året 1158 en 
vis rektor Arnfast som leder af domskolen. Også andre berømtheder 
har været elever i middelalderen, således f. eks. brødrene Andreas og 
Peder Sunesøn, begge slægtninge til Absalon.
Den ældste dokumenterede kilde på skolens eksistens er biskop Jacob 
Erlandsens gavebrev af 12/5 1253.

BYGNINGERNE
I begyndelsen har undervisningen nok fundet sted i dele af kirken. En
gang i det 13. århundrede flyttede man i egen bygning vest for kirken, 
og her blev man næsten 500 år, til man i 1842 tog den bygning i brug, 
der ligger syd for kirken og nu rummer en del af det nuværende Amts
gymnasium i Roskilde.
I 1969 flyttedes skolen efter mange århundreders naboskab til domkir
ken ud til Holbækvej. Som mange syntes: ud på den bare mark. Blot 
skal det bemærkes, at jorden, som skolen står på, har tilhørt den siden 
middelalderen.
Udflytningen skete ikke uden vemod, men ydre omstændigheder gjorde 
nødvendigheden til en dyd: skolen havde simpelthen ikke længere 
plads til alle de elever, der søgte optagelse, og just på den tid havde 
man vanskeligheder med at finde anden placering tæt ved kirken.

FUNKTIONEN
Den ældste skole skulle forberede „lærdomssøgende" drenge til ud
dannelse ved udlandets berømte universiteter (Paris, Bologna, Oxford), 
men også uddanne drenge til at kunne forrette tjenester, der hørte til 
den katolske messe. Med reformationen ændredes kravene: det blev en 
latinskole, der først og fremmest skulle forberede til det senere teolo
giske studium. Efter enevælden fik staten mere og mere brug for en 
egentlig embedsmandsstand. Det var naturligt, at skolen opfyldte de 
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krav, der på ethvert tidspunkt stilledes til den fra samfundets side, selv 
om det ikke altid var med glæde, at rektor og lærerne akcepterede æn
dringerne. Således tog man kun nødig afsked med mellemskoleeleverne 
efter skoleloven 1957. Indtil da havde mange af eleverne gået på skolen 
i 7 år. Lidt senere måtte man sige farvel til realafdelingen. Til gengæld 
har skolen nu knyttet en stor HF-afdeling til sig.

KAMPEN OM NAVNET
I forbindelse med indførelse af en ny skoleordning 1805-06 overførtes 
benævnelsen „katedralskole" til „Kapitelskolen ved Vor Frue" i Kø
benhavn og ydermere de „beneficier" (gaver, legater) der hørte til ka
tedralskolen, der herefter hed „den lærde skole". Da rektor Bloch i 
1815 kom til skolen, tog han kampen op, og det er hans fortjeneste, at 
skolen fik sit retmæssige navn tilbage. Grønskollingen i København 
måtte nøjes med „Metropolitanskolen".

Martin Løffler.
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