
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK



Årsskriftet 1987 er redigeret af en gruppe bestående af

Esben Andreasen 
Marie-Louise Holm 
Doris Høegh 
Valdemar Lønsted 
Kurt Zimmermann

Omslaget er lavet af 

adjunkt Doris Høegh

Billedmaterialet er dels fotografier fra nogle af de omtalte begiven
heder, dels arbejder, lavet af skolens formningselever.



ROSKILDE KATEDRALSKOLE
Holbækvej 59, 4000 Roskilde

Tlf. 02 35 18 91
Kontortid 9-15

Kst. rektor 
Inspektor 
AV-inspektor 
Boginspektor 
Datavejledere

Studievejledere

Skolesekretærer

Bibliotekar
Pedel
Pedelmedhjælpere

Lærerværelset
Elever

Kurt Zimmermann
Adjunkt Christian Biands
Adjunkt Karen Laugesen 
Adjunkt Jan T. Nielsen 
Adjunkt Christian Biands 
Adjunkt Grete Tokkesdal 
Adjunkt Marie-Louise Holm 
Adjunkt Claus Jensen 
Adjunkt Heidi Kjær 
Adjunkt Bodil Madsen 
Lektor Finn Stefansson 
Lektor Niels Westh
Gudrun Abildgaard 
Ditte Jensen
Kirsten Kaarup-Hansen 
Kirsten Ulrich
Kurt Rasmussen
Fathi Rahmeh 
Jens Bondo
Tlf. 02 36 05 51
Tlf. 02 36 21 99



OM ROSKILDE KATEDRALSKOLE
At Roskilde Katedralskole er en gammel skole, kan ikke undre; det er 
alle katedralskoler. Indtil 1969 lå skolen på Domkirkepladsen, men blev 
så flyttet herud på Holbækvej til nye bygninger. Det er klart, at det be
tød en vældig omvæltning for skolen; det var et brud med en århundred
gammel tradition. Med os fra Domkirkepladsen fik vi de gamle billeder, 
det gamle bibliotek, men først og sidst nogle traditioner, der i årenes 
løb er blevet tilpasset en ny tid og nogle nye omgivelser.
Vi har fortsat og udbygget en tradition for et rigt musikliv. Vi var med 
blandt de første, der oprettede en musikgren for sproglige, senere fik 
vi som forsøg tilladelse til også at lade matematikere vælge denne gren, 
som nu er standard. Skolens kor og bigband trækker mange talenter, 
og det er ikke få gange i løbet af et skoleår, at vi har lejlighed til at 
opleve deres dygtighed. I det hele taget lægger vi stor vægt på den 
levende og alsidige tradition for aktiviteter på skolen uden for normal 
undervisningstid. Det gælder forskellige sportsaktiviteter, formning, 
studiekredse og teaterarbejde. Teaterarbejdet er ikke blot skolekome
dier i almindelig forstand: I de senere år har skolens elever vist, at de 
kunne binde an med så krævende opgaver som „Tryllefløjten", „En 
Skærsommernatsdrøm", „Mahagonny" og „Jesus Christ Superstar", 
alt sammen opgaver, der kalder på et væld af talenter inden for drama, 
sang, spil og dans, og som har ført til, at 2 af skolens lærere, adjunkt 
Karen Laugesen og adjunkt Aase Bennicke for et år siden fik økono
misk støtte fra Roskilde amtskommune til at starte et dramaprojekt, der 
efterhånden tænkes udbygget til et egentligt ungdomsteater for hele 
amtskommunen.
En tradition som denne, hvor der i perioder eller gennem hele året ar
bejdes sammen på tværs af klasser, er med til at skabe et godt miljø. 
De hytteture, som 1. g kommer på i august, skal bl. a. ses i denne sam
menhæng, og 2. g starter planlægningen af de studierejser som alle får 
tilbud om i 3. g. I de senere år har alle klasser været på studierejse, en 
rejse med et fagligt indhold til et europæisk land. Vi er klar over, at det 
ikke er uden betydning, hvad rejserne koster, så vi kræver, at der rejses 
på den billigst mulige måde. Alle, der rejser, får et tilskud fra skolens 
„Rejsekasse", og derudover kan enkeltelever søge et større tilskud fra 
skolens „støtteforening" Roskilde Katedralskoles Venner, hvis medlem
mer er forældre til nuværende og tidligere elever på skolen, og hvis for
mand er undertegnede. På denne måde sikrer vi os, at ingen må blive 
hjemme af økonomiske grunde, for rejserne har betydning langt ud over 
det faglige.
I undervisningen har vi tradition for fagligt og pædagogisk udviklings
arbejde. Det afspejler sig i dag i det varierede tilbud af grene i 2. og
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3. g, som skolen giver, og det er med til at sikre, at eleverne får en 
bredt funderet viden og indsigt, som de kan forholde sig selvstændigt 
og vurderende til, samtidig med at de kan gå i dybden med visse fag 
og emner, som har netop deres interesse.
Det er af betydning, at eleverne oplever skolen som en ramme om og 
et fast holdepunkt i 3 meget vigtige år af deres udvikling, et sted, der 
giver dem en uddannelse, der svarer til lyst og evner, og som kan bru
ges, og et sted, der giver udfordringer, kalder på samarbejdsevne og 
kreativitet.

Kurt Zimmermann
kst. rektor.
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LÆRERKOLLEGIET OG DET TEKNISK-ADMINISTRATIVE PERSONALE 
AUGUST 1987

GA Sekretær Gudrun Abildgaard.
Ja Adjunkt Tom Juul Andersen: matematik, fysik.
An Studielektor Esben Andreasen: engelsk, religion.
Bg Lektor P. V. Bagger: fysik.
Bx Lektor Karen Bendix: biologi, geografi, skolebibliotekar
Bk Adjunkt Aase Tvorup Bennicke: engelsk, idræt.
Bd Adjunkt Lisbeth Birde: dansk, spansk.
Bi Lektor Kit Bisgaard: fransk.
Bs Adjunkt Christian Biands: matematik, fysik, datavejleder, inspektor.
Bo Adjunkt Anders Bohn: historie, oldtidskundskab, religion.
Bj Adjunkt Michael Boje: historie, oldtidskundskab, religion.
Jb Pedelmedhjælper Jens Oldenborg Bondo.
Cn Adjunkt Kai Hjortgaard Christensen: matematik, fysik.
Ae Fru Alice Christiansen: lærerkøkkenet.
Tc Fru Tove Christiansen: kantinen.
Cr Adjunkt Lissi Cronshaw: musik, tysk.
Di Cand. scient. Randi Dilling: biologi.
Dr Adjunkt Steen Dragsted: matematik, fysik.
Fs Adjunkt Anne Friis: engelsk, latin.
Fr Adjunkt Jørgen Frost: geografi, idræt.
Gr Lektor Ingrid Greve: biologi, kemi.
Gå Adjunkt Carl Chr. Graae: historie, engelsk.
Sh Lektor Bjarne Skov Hansen: matematik, fysik, kemi.
Hn Lektor Gunnar Stig Hansen: tysk, engelsk.
Hr Lektor Michael Hauser: musik, idræt.
He Adjunkt Kirsten Hermansen: historie, dansk.
Hl Adjunkt Dorte Heurlin: engelsk, dansk, fagkonsulent.
Hi Rektor Jytte Hilden: kemi.
Ho Adjunkt Marie-Louise Holm: psyk., fransk, studievejledning.
Hk Lektor P. Hvidberg-Knudsen: idræt, biologi, geografi.
Hø Adjunkt Doris Høegh: dansk, formning.
Hg Adjunkt Hans Peter Hørsving: historie, engelsk.
Jn Adjunkt Claus Jensen: religion, dansk, studievejledning.
Dj Sekretær Ditte Jensen.
Jø Adjunkt Georg Jørgensen: samfundsfag, historie.
Jg Adjunkt Steen Mammen Jørgensen: matematik.
Ke Lektor Marianne Kelstrup: engelsk, religion.
Ki Lektor Povl Klldemoes; dansk.
Kj Adjunkt Heidi Kjær: samfundsfag, historie, studievejledning.
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Kh Adjunkt Peter Koch: matematik, idræt.
Ky Adjunkt Pia Kylborg: latin, engelsk, oldtidskundskab.
KK Sekretær Kirsten Kaarup-Hansen.
VI Fru Vera Larsen: kantinen.
Ln Adjunkt Karen Teilgaard Laugesen: musik, AV-inspektor.
Lm Lektor Ib Lumholt: dansk, engelsk.
Lt Lektor Inge Lumholt: dansk.
Ly Adjunkt Irene Lütken: dansk, idræt.
Lø Studielektor Martin Løffler: historie, tysk.
Ls Adjunkt Valdemar Lønsted: musik, fransk.
Ma Adjunkt Bodil Madsen: fransk, dansk, studievejledning.
Mr Cand. scient. Vibeke Marquardsen: geografi.
Mo Adjunkt Jegvan Mortensen: fransk, tysk.
Mø Adjunkt Connie Mørk: idræt, biologi.
Nn Adjunkt Jan T. Nielsen: kemi, fysik, boginspektor.
Pa Adjunkt Inge Lis Pade: matematik.
Pe Adjunkt Mogens Ellebæk Petersen: biologi, idræt.
Fr Pedelmedhjælper Fathi Rahmeh.
Kr Pedel Kurt Rasmussen.
Re Adjunkt Kirsten Refnov: fransk, tysk.
Rh Adjunkt Margit Reyhé: dansk, engelsk.
Sc Adjunkt Henning Schultz: geografi.
St Lektor Finn Stefansson: dansk, religion, studievejledning.
Sø Lektor Henrik Sørensen: matematik, fysik.
Ty Adjunkt Karen Thygesen: dansk, fransk.
To Adjunkt Grete Tokkesdal: matematik, datavejleder.
Tm Cand. mag. Hanne Tommerup: latin, oldtidskundskab.
Ku Bibliotekar Kirsten Ulrich.
We Lektor Niels Westh: geografi, samfundsfag, studievejledning.
Wr Adjunkt Anne Wright: dansk, fransk.
Zm Kst. rektor Kurt Zimmermann: engelsk, tysk.
Øs Adjunkt Frank Østergaard: historie, russisk.
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SKOLEÅRET 86/87 I GLIMT
Aug. 11.-15.; Introduktionsuge.

15 .: Fest for hele skolen.
18.-29.: Hytteture for nye klasser.

Sept. 8.: Orienteringsaften om skolerådsvalg.
17 .: Atletikstævne på Greve Stadion.

22 .-26.: Studierejser for 3. g.
30.: Fællestimer.

Okt. 3.: Aftenmøde med 1. g elever og forældre.
6 .-10.: Sproglærere fra Wales på besøg.

9 .: Fællestimer om Operation Dagsværk.
14 .: DGS-orientering for 2. og 3. g.
15 .: Skolerådsmøde.
16 .: Råhygge ved musikafdelingen.

Nov. 1.: Roskildensersamfundets jubilarfest.
6.: Operation Dagsværk.

Dec. 9.: Skolerådsmøde.
19.: HROAR's julesold.
22.: Lærernes julerevy.
23.: Juleafslutning i Domkirken.

Jan. 9.: Fællestimer med „Amerikanske billeder".
15.: Studieorienterende møde - KVU.
20.: Orienteringsmøde for ansøgere til 1.g.
22.: Studieorienterende møde - LVU.
30.: HROAR-fest.

Febr. 4.: Møde om grenvalg for 1.g + forældre.
9.: Skolerådsmøde.

26.: Forældremøde om standpunkt.
Marts 2.: Skolerådsmøde.

6.: 3. g’s hueprøvning.'
7.: HROAR-fest.

25.: Fællestime med Monrad og Riislund
27.: Karneval.

April 2.: Koncert med kammerkoret og Københavns Kam
merorkester.

23.: Skolerådsmøde.
28.: Forårskoncert.

Juni 13.: 10-års jubilarfest.
19.: Translokation og dimittendfest.
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MUSIKLIVET 1986/87
Der er gode muligheder for at opleve levende musik på RKS - hvis 
man da ellers lukker ørerne op. Bortset fra den daglige undervisning 
var der også i dette skoleår to faste, frivillige aktiviteter: big bandet 
ledet af Karen Laugesen og kammerkoret ledet af Michael Hauser og 
Valdemar Lønsted. Derudover har forskellige elevgrupper huseret i 
musiklokalerne under egen supervision.
I august stævnede traditionen tro de to musikgrenshold ud på lejrskole, 
denne gang ved Jyllinge, og de sang, spillede og var kreative til langt 
ud på morgenen. I år havde eleverne fået til opgave at lave musik til og 
arrangement af et Tove Ditlevsen-digt, og det var imponerende, hvad 
mange grupper var nået frem til på de to dage. Musikgrenen afholder 
deres egne koncerter i løbet af året, kaldet Råhygge, og den første løb 
af stabelen i oktober for en fuld sal. Novembers tilbagevendende støt
tefest for rejsekassen havde igen en stor koncert, hvor big bandet præ
senterede sig rigtigt første gang med sin nye besætning. Der var gået 
mange gamle, garvede musikere ud med sommerferien, og nu sad en 
række især l.g'ere og skulle føre „den store lyd“ videre. Det gik fint 
og imponerende efter så kort en øvelsesperiode. Kammerkoret prøvede 
noget nyt, man var slået ind på den grønne linie og opførte Hvalkantate, 
der omhandlede menneskets ødelæggelse af dyr og natur. For at for
stærke budskabet blev der samtidig vist lysbilleder af de temaer, der 
blev sunget om: hvalernes udryddelse, hvalers sang og dans, bison
oksens endeligt, indianerens visdom, byernes forurening. Og naturlig
vis var der masser af elevindslag - nævnes bør 2. mus med deres klin
gende og dansende udgave af „They can’t take that away from me“, 
det var det rene Broadway.

11



Julen nærmede sig med hastige skridt, og det er altid en travl periode 
for koret. Atter i år blev der givet koncert i kurhuset på Set. Hans for 
patienter og personale, og desuden arrangerede koret selv en rigtig 
julekoncert en lørdag eftermiddag i Set. Laurentii kirke, hvor Roskilde 
Messingkvintet og Hanne Andersen og Thomas Solak, gamle elever, 
medvirkede. Der blev musiceret ualmindelig godt af alle parter: kor, 
messing, solosopran og orgel, og en næsten fyldt kirke nød en stille 
time i det hektiske juleræs. Men musikafdelingen kunne endnu ikke 
indstille sig på en tiltrængt ferie: den uundværlige Jule-Råhygge med 
knas og høj musik samlede et stort publikum, og endelig afslutningen 
i Domkirken, som var meget vellykket: messingblæsere med renæssan
cemusik, 3. mus og kammerkor med julesatser, Messias med Hanne 
Andersen, 2. mus med en tårevædet afsked med den amerikanske elev 
Chris, som sang solo i „God Bless The Child“.
Et spændende projekt for kammerkoret startede efter jul. Sammen med 
Aalborghus og Aurehøj gymnasier samt Københavns Kammerorkester 
påbegyndte man indstuderingen af N. W. Gades „Elverskud". Mange 
prøver hver for sig og sammen resulterede i tre fine koncerter i Ros
kilde, Aalborg og Vangede. Det var en stor oplevelse for alle medvir
kende at være mange om en så omfattende opgave, og Danmarks Ra
dio var heldigvis på pletten og optog Vangede-koncerten til senere ud
sendelse. Big bandet var på en lille turné i februar til Borup skole og 
havde kolossal succes hos elever og lærere, en herlig reklame for 
skolens musikliv.
Og så blev det tid til forårskoncerten. Denne gang havde musiklæ
rerne fået nogle nye ideer. Dels skulle der være et gennemgående te
ma, og det blev kærlighed. Og dels blev der lavet to ekstrascener på 
hver side af den faste, hvortil kom et lejet lysanlæg for at sætte den 
rette stemning. Formningslæreren Doris Høegh og hendes elever havde 
lavet en meget flot baggrund af forskelligt farvet papir, så alt var lagt 
op til en ny udnyttelse af vor store sal. Det fungerede fint med skiftende 
optræden fra den ene side til den anden. Big bandet startede med en 
række jazz og rock numre, hvor blandt andet pianisten Peter Lav bril
lerede, og så fulgte en varieret buket af klassisk og nyere musik udført 
af skolens store talentmasse. Nævnes skal Niels fra 3. b med sin stor
artede udgave af Griegs „Brylluppet på Trollhaugen“ og et medrivende 
Pink Floyd nummer med 2. og 3. mus’ere. Kammerkoret satte punktum 
for sit Elverskuds-dilerium, nu med vores vikar Birgit Colding Jørgensen 
som fremragende solist og med et balletindslag på scenen. En god for
nyelse af den traditionelle forårskoncert.
Dermed var musiksæsonen forbi, men nye udfordringer venter forude 
for alle musikudøvere, blandt andet opførelser af Messias til jul.

Valdemar Lønsted.
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LÆRERNES JULEREVY 1986
Søndag før juleferien myldrede RKS af sært påklædte lærere. Der var 
generalprøve på juierevyen, der skulle løbe af stabelen dagen efter i 
forbindelse med juleafslutningen. Lidt spredt snak havde i månederne 
op til juleferien udviklet sig til planerne om et større udstyrsstykke 
med et væld af skrive- og agerelystne lærere. Opskriften var den 
kendte: elastisk lagkage.
Den søndag blev der bakset med tekster, lys, lyd og sceneprøver - og 
flere af os blev i dagens løb lidt lange i de sminkede ansigter. Det gik, 
fornemmede vi, afvekslingsvis sløvt og kaotisk over scenen; det lig
nede ikke rigtig den fejende jubelkavalkade over skolens liv, vi under 
forberedelserne havde set for os.
Men sådan skal det åbenbart være. For dagen efter, da det gjaldt, blev 
der ingen grund til at hænge med hovederne. Måske fik vi inspiratio
nens nådegave, mens vi lige før start stod bag tæppet, inden dørene 
åbnedes for publikum til den store sal. For hvor tit oplever en samling 
lærere, at eleverne kommer dem stormende i møde i forventningsfulde 
flokke, der bedst kan sammenlignes med horderne på stormagasinets 
første udsalgsdag? Når så åbningsnummeret bl. a. byder på 1 idræts
lærer forklædt som Kim Larsen + 1 fransklærer forklædt som lillesøster 
- „dem de andre ikke må lege med“ - ja så er den på nudansk bare 
hjemme. Vi tvivler egentlig på, at Larsen selv har høstet mage til bifald 
nogensinde.
Så afvikledes lagkagen i rask tempo: diverse sange, fremført i tidens 
stil med tilpas groteske effekter og en flot lydside. Monologer, som 
f. eks. den juledeprimerede og -kæfererede musiklærer, der betror sig 
om lærerlivets forbandelser til en mildt sagt uinteresseret bartender.
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Dansktimen, hvor en nådeløs terpen af Karen Blixen afløses af, at rek
tor samt en historielærer selv optræder på det mest hjertegribende 
som Blixen og Finch-Hatton. Fransklærerne, der forklædt som elever 
på restaurant i Paris fører sig frem på dét fransk, eleverne taler i timerne 
(en uopslidelig klassiker med indlysende komiske kvaliteter). Mænd 
klædt ud som damer og vice versa er også en prøvet revy-sag - her i 
versionen: øjebliksbilleder af livet på hhv. pige- og drengetoilettet under 
en skolefest. Tre af kollegiets mere drøjt byggede mandlige lærere 
klædt ud som forførende unge piger, der har deres problemer med 
stropperne og frisuren - mens tre af de kvindelige kolleger forklædt 
som tough guys udveksler tvetydige kommentarer til slagets gang på 
den anden side.
Og, som man siger: vi kunne blive ved - men det er der nu ingen grund 
til. Den slags teater er en øjebliks-sag, og vi har ingen planer om at 
udgive teksterne i bogform. Det var fantastisk sjovt at være med til, og 
mens vi efter succes’en lidt nølende trak i vores almindelige tøj, ene
des vi om, at vi havde haft et fantastisk publikum.
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STUDIEREJSER
STUDIEREJSE TIL PARIS SEPTEMBER 1986 FOR 3. W
I historie i 2. g valgte klassen at arbejde med den franske revolution, og 
deraf udsprang ønsket om at tage på studierejse til Paris - eller også 
var det omvendt! I hvert fald arbejdede vi omhyggeligt med den fran
ske revolution - det tog os et helt semester! I fransk arbejdedes lige
ledes målbevidst. Vigtige og indviklede franske sætninger blev indøvet, 
såsom: „undskyld, kan De sige mig vejen til den nærmeste café" eller 
„boede Ludvig XVI virkelig her“?
Til sidst var alt forberedt - og vi drog af sted sammen med 2 andre 
klasser, 3. abc F, 3. u, som ligeledes havde valgt byernes by som målet 
for deres studier. Turen derned foregik i bus. Den lange tur (vi kørte 
i 21 timer) blev forsødet med musik - og videofilm, som eleverne om
hyggeligt havde udvalgt. Disse film var uden tvivl det mest lærerige 
for lærerne på hele turen. Aldrig har vi set noget lignende! Vi lærere 
blev virkelig udsat for et kulturchock af dimensioner.
Selv om opholdet kun strakte sig over 5 dage, nåede vi alle at opleve 
meget: Paris blev gennemtravet, metroen blev benyttet flittigt, vi af
lagde besøg på forskellige franske gymnasier (ja - det er bedre i Dan
mark!). Vi så Picasso-museet, Centre Pompidou, vi var på tur til Ver
sailles samt til den store franske maler Monets hus og have i Giverney. 
Vi oplevede satellitbyen Noisy-le-Grand med dets postmoderne arki
tektur. Vi besøgte la Villette, hvor moderne teknologi og teknik er ud
stillet. Foruden alt det andet som vi foretog os i mindre grupper og 
uden større fællesorganisering.
Det var kort sagt en tur, hvor vi oplevede meget, vi blev klogere på 
mange ting - og frem for alt havde vi det skægt og hyggeligt sammen.

Heidi Kjær.
3. abN TIL WALES, SEPTEMBER 1986
Efter noget planlægningsbesvær - med ændret indkvarteringsmåde som 
resultat - og en god del forberedelse om Wales og især kulminelands
byerne kunne det lille hold og deres engelsklærer sætte sig i bådtoget 
„Englænderen“ - en fredag i september midt på dagen.
Første mål var London, hvor vi var 11/2 dag °g foretog byvandringer og 
indkøb. Der blev også tid til at møde gamle katedralskoleelever, som 
da var au-pair-piger i byen. Og der blev tid til at opleve en „music hall“ 
opførelse i en pub. Men så var tempoet også sat - og søndag efter
middag drog vi fra Paddington ud i det for os ukendte Wales til lands
byen Treharris.
Et mærkeligt øjeblik kom, da vi i bælgmørke stod af det lille lokaltog 
som de omtrent sidste passagerer - og toget futtede videre. Ingen
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mutters sjæl, ingen lys og kun baneskråningen at klatre op af. Men så 
så vi lys fra en pub og kunne ringe efter en taxa og kom til vores ind
kvarteringssted: et menighedshus. Da var humøret på nulpunktet, for 
magen til uskønne og uhyggelige omgivelser skal man lede længe efter. 
Præsten, som vi havde lejet huset af, kom også, men hans væsen satte 
ikke humøret i vejret. Det kunne kun gå fremad - og det gjorde det 
støt lige til rejsens slutning, hvor vi ikke havde lyst til at vende hjem. 
Mandagen begyndte, og vi fandt, at minelandsbyen var meget tiltalende. 
Vi gik en tur rundt i byen i et stærkt kuperet terræn før frokost i flot 
vejr, og om eftermiddagen søgte vi kontakter til en serie interviews, vi 
ville foretage om torsdagen. Det blev til 5 kontakter ialt: et par unge 
arbejdsløse, som var med i et arbejdsløshedsprojekt ved kirken; præ
sten og hans kone; en leder af byens „community centre" hvor alle 
mulige fritidsaktiviteter kan afholdes; beboere på et alderdomshjem; 
og et meget venligt ældre ægtepar, som yderst gavmildt lod os benytte 
deres badeværelse - noget som menighedshuset ikke rådede over. Om 
aftenen var vi på pub, og efter nogen generthed i starten gik det de 
følgende aftener bedre og bedre at komme i snak med stamkunderne. 
Vores simple indkvarteringsforhold viste sig at indeholde en sekundær 
gevinst: vi fik megen medfølelse, og alle på pubben ville gerne have 
hjulpet os, hvis vi havde kendt hinanden i forvejen.
Tirsdag skulle vi ned i en kulmine. Ikke den i byen, men en art museums
kulmine - „Big Pit“ i Blaenavon. Dertil gik turen i ret mange busser, og 
vi fik set det utrolige landskab og fik et ophold i Merthyr Tydfill, engang 
verdens førende by for jernproduktion. Naturparken „Brecon Beacons“ 
nåede vi ikke, men besøget i kulminen var mageligt hele dagen værd. 
Den gav i sandhed „syn for sagn“.
Onsdag gik med besøg i Cardiff. Først nationalmuseet med Sydwales’ 
historie og industrielle udvikling. Så indkøbstur i de store butikker og 
sidst besøg på Cardiff Castle, som i over 1000 år har huset forskellige 
herskere lige fra den romerske tid.
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Torsdag var som nævnt dagen, hvor alle interviews skulle i hus. Vi 
havde i dagene før i pauserne lavet lister af spørgsmål, og da dagen 
kom, blev det eleverne uden lærer, der selv udspurgte de lokale men
nesker. (Bagefter bev interviewene benyttet til skriftligt arbejde, da vi 
kom hjem).
Fredag begyndte hjemturen. Den var - typisk nok - ikke ophidsende. 
Et kort forjaget ophold i London mellem 2 tog, men ellers direkte til 
Harwich, sejlads til Esbjerg og tog tilbage.
- Men Wales og dens lille mineby Treharris med de dejlige mennesker 
huskes i lang tid af 3. abN og deres lærer.

Esben Andreasen.

STUDIEREJSE TIL JUGUSLAVIEN MED 3. zy
Et af hovedformålene med studierejser er at få afprøvet sin bogviden 
på stedet. Rejsen til det slovenske Istrien opfyldte på mange måder 
denne målsætning. Hjemmefra havde vi studeret det moderne Jugosla
viens historie og samfundsforhold, herunder nationalitetsproblemerne, 
arbejderselvstyret, kommunistpartiets rolle og bureaukratiproblemerne. 
Rejsen foregik i bus, så vi var ret kvæstede, da vi ankom til Strunjan, 
et ferielejlighedskompleks, hvor de fleste af de menige ansatte kom fra 
det fattige syden. Her fik vi illustreret selvstyretanken, idet et medar
bejdermøde fyrede chefen og indsatte en af tjenerne i stedet. Der mum
ledes noget om bestikkelse som årsag, men vores chauffør påstod, at 
alle chefer svindlede, så der må have været noget andet bag. Vi havde 
nogle transportproblemer, idet vores bus kun måtte køre ad bestemte 
veje, ikke af sikkerhedshensyn, men snarere for at kunne presse nogle 
flere afgifter ud af busselskabet, så udflugtsmålene blev de traditionelle: 
Postojnagrotterne og flådebyen Pula.
Den lokale turistchef var i begyndesen af 20’erne, og hans udnævnelse 
skulle skyldes, at han var nevø af den lokale partiboss. Han var nu flink 
nok og arrangerede en fodboldkamp, som vi tabte med ære. Også læ
rerne fik lov til at vise flaget. Jeg og Anders Bohn har en stående 
middagsinvitation fra Kopers politi, fordi vi fandt en bankrøvers pistol 
samt en del af hans udbytte i en skov. Politiet var meget forarget over, 
at noget sådant kunne ske i deres distrikt, men det var jo en slags 
undskyldning, at røveren nok var kroat, og man ved jo, hvordan den 
slags er.
Da vi ikke kunne bruge bussen, tog vi offentlige busser til Triest sam
men med en masse indkøbsrejsende, der har et specielt Triestpas gæl
dende til 10 årlige ture.
Den historiske udvikling kunne vi se i Pula, men også i Koper og Isola 
lagde man mærke til den italiensk-østrigske fortid, ja i Koper er der 
stadig et italiensk gymnasium.
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Vi besøgte selv det jugoslaviske, hvor vi fik konstateret, at undervis
ning i fysik, matematik og datalogi ligner vores egen til forveksling. 
Ved samme lejlighed var vi på Tomoz-fabrikken, hvor alle enkelte dele 
til knallerterne fremstilledes på stedet, fordi der ellers ville blive leve
ringsproblemer. Arbejdsmiljøtilsynet ville korse sig, men folk med 
sprøjtearbejde o. I. fik 1 liter mælk daglig og en ekstra månedsløn.
Dette var lidt om mine indtryk fra en vellykket tur til et dejligt land med 
venlige mennesker og store problemer, som man prøver at løse efter de 
forhåndenværende søms princip.
Jeg er selvfølgelig klar over, at elevernes oplevelser ikke er helt de 
samme som mine, men jeg føler mig ikke kompetent til at vurdere disko
tekernes og vinenes kvalitet, men mit indtryk er, at de heller ikke blev 
skuffede på det område. Jeg vil i hvert fald sige dem tak for deres ind
sats på turen, som gjorde den til en, om end anstrengende, nydelse for 
a"e Carl Christian Graae.

KLASSISK SEMINARIUM I AMSTERDAM OKTOBER 1986
En gymnasielærer er pisket til i sin daglige gerning at skære virkelig
heden til, så den bliver forståelig for eleverne. Det er en spændende 
udfordring at formulere svære ting i simple vendinger; men faren lurer 
lige om hjørnet, når læreren begynder selv at tro på de simple formu
leringer og glemmer, hvor store vanskeligheder der ligger gemt bag 
selv helt elementære begreber. For at tage et eksempel fra sprogets 
verden: hvad er et grundled i grunden? Eller en sætning?
Som lærer i de antikke sprog deltog jeg i oktober 1986 i et seminarium 
på Amsterdams Universitet med den for nogle sikkert skræmmende titel: 
Recent Developments in Latin Syntax (in Relation to General Linguistics); 
sagt på dansk: hvad kan sprogvidenskaben bruge latin til, og hvad kan 
latin bruge sprogvidenskaben til? Her fik vi rig lejlighed til at se, hvor 
svært det tilsyneladende elementære er. Et af emnerne var f. eks. ord
stilling: hvordan finder man reglerne for ordstilling på et sprog, der i 
modsætning til dansk tillader megen variation, men alligevel har visse 
normer? Når det drejer sig om latin, kan vi naturligvis ikke finde nogen 
„native speakers“ at spørge - men til gengæld er materialet ikke uover
skueligt stort.
Seminariet var internationalt med deltagere fra hele Vesteuropa, og 
sprogene svirrede i luften, alle de sprog, der er børn af eller dybt på
virket af latinen. Selve latinen var der ingen af os, der talte (nogle 
kunne sikkert have gjort det); men vi fik alle en stærk oplevelse af la
tinen som en både grænseoverskridende og kultursammenbindende fak-
tor i Europa fra syd til nord i flere tusinde år. Rolf Hesse.
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DRAMA
THE AMERICAN DREAM
The American Dream er skrevet af Edward Albee, der er kendt for sine 
forsøg på at afsløre hykleri og falske idealer i samtidens USA. Skue
spillet viser familien som samfundets hjørnesten og moderen som fa
miliens hjørnesten. Mommy (moderen) er i stykket blevet til en karika
tur af en altdominerende kvinde. Daddy (faderen) er en svag „kønsløs" 
parodi på en mand uden selvstændige ideer og tanker, der helt og hol
dent lader sig styre af sin kone - han er med andre ord en vaskeægte 
tøffelhelt. Stykkets eneste symbol på liv og personlighed er ironisk nok 
den 86 år gamle Grandma (bedstemor), der repræsenterer det selv
stædige og kreative i samfundet.
Mrs. Barker er en tomhjernet repræsentant for det omgivende, kommer
cielle samfund, og også hun bliver domineret af Mommy, familiens dik
tator. Senere i stykket møder vi the Young Man - symbolet på The 
American Dream, som Grandma siger til ham. For han ser godt ud, kan 
alting og kan derfor blive til hvad som helst, han vil i livet. Til sidst 
adopterer Mommy og Daddy the Young Man, Grandma forlader dem, 
og den amerikanske kærnefamilie er samlet på scenen.
I 3. abcS' engelsktimer havde vi arbejdet en del med absurde skuespil, 
og selv om der var delte meninger om The American Dream, besluttede 
vi at opføre det. Dette affødte en del uforudsete problemer, f. eks. var 
tid en mangelvare, da vi samtidig havde traditionelle engelsktimer. Det
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viste stg hurtigt, at vi var nødt til at skære ned i nogle af replikkerne, 
da stykket ellers ville blive for langt, og den enkelte skuespiller ville 
også have svært ved at lære de meget lange replikker udendad. Altså 
kogte vi stykket ned til et minimum, men der var alligevel meget at 
lære udenad. Vi fik mange hektiske timer til at gå med at øve os 
sammen, men det var alligevel svært at lægge rollehæftet fra sig 
og „spille efter gehør". Personligt synes jeg, at det var utroligt spæn
dende og sjovt at arbejde med The American Dream på scenen, men 
det ville aldrig have lykkedes, hvis ikke vores virkelig søde engelsk
lærer, Anne Friis, havde motiveret os til „lige at tage det om en 
gang til“. F. eks. brugte vi nogle dage af vores vinterferie til at øve vores 
roller på skolen, og Anne Friis var der hele tiden til at hjælpe og råde 
os. Faktisk kan jeg, uden at overdrive, roligt sige, at uden Annes hel
hjertede støtte og opbakning kunne vi aldrig have opført stykket.
Men trods dette hårde slid før opførelsen må jeg sige, at det absolut 
har været det værd. Det var en kæmpeoplevelse at spille skuespil for 
en fyldt sal og føle, at alle, der var på scenen, gjorde deres bedste for 
at få det til at køre.
Til sidst vil jeg indskyde, at The American Dream var en kærkommen 
afveksling i timerne i stedet for det - til tider - lidt trivielle traditionelle 
stof.

På 3.abcS' vegne
Lise, 3. b (alias Mommy).

DRAMA:
Inspireret af vores ophold i Wales med en uges dramaarbejde på Dany- 
coid startede vi 1. september et årskursus i drama, hvor vi ville for
søge at samle elever fra alle tre gymnasier i Roskilde omkring drama. 
Vi arbejdede hver mandag i 2-21/2 time.
Frem til jul arbejdede vi med tillidsøvelser, afspænding, meditation, 
danse-, stemme- og repliktræning og med danse-, mime- og replikim
provisationer i små og store grupper og med lysbilleder. I november 
havde vi en hel arbejdsdag med den engelske skuespillerinde Vivienne 
McKee, som hjalp med en forestilling, vi skulle have spillet til jul, men 
den blev desværre ikke til noget, så vi blev enige om at holde jule
afslutning og starte igen efter jul. Her lagde vi ud med at have en række 
gæstelærere: en dansk skuespiller, Anne Wedege, underviste meget 
spændende i forskellige former for mimisk improvisation, hvor vi bl. a. 
lærte en hel masse om timing og om modet til at turde være kedelig, 
d.v.s. om at være „present“ på scenen og turde gå 100% ind i en 
lille detalje og trække den meget længe og dermed udforske mange 
flere sider af den. Det var meget lærerigt og også utrolig morsomt. 
Senere kom Lars Stork, en gæstelærer i afro-funk, som lærte os noget 
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om afrikansk dans og musik og specielt om at være i sin krop og næ
sten gå ind i en eksotisk danseform. Det var utroligt spændende og nyt 
for os. Til sidst havde vi igen en hel dags workshop med Vivienne 
McKee, og så sluttede året med, at vi arbejdede på en lille forestilling 
med lydtæppe, dans og replik, hvor vi inddrog alt det, vi havde lært, 
bl. a. også de afrikanske danse. Dette var afslutningen på et forhåbent
lig udbytterigt år for alle parter. Hermed en varm tak til alle de elever, 
der har deltaget i dette eksperiment.

Karen Laugesen og Aase Bennicke.

WALES-TUREN 1986
For andet år i træk havde Roskilde amt i samarbejde med vores ven
skabsamt i Wales, West Glamorgan County, inviteret ca. 25 elever og 
4 lærere fra hele amtet på dramakursus i Swansea. De deltagende ele
ver og lærere var alle meget interesserede i drama og havde alle be
skæftiget sig med det i større eller mindre grad. Inden vi skulle af sted, 
samledes hele gruppen på Amtsgården, og her besluttede vi at holde 
en fest på Greve Amtsgymnasium, hvor hver skoles deltagere skulle 
møde med noget underholdning, og det var utroligt, hvad hver skole 
mødte med, og det bidrog da også i høj grad til at skabe en meget fin 
og tillidsfuld stemning, så vi alle følte, vi kendte hinanden, inden vi 
skulle af sted.
Den 10. juli drog vi så af sted med „Englænderen“ og havde en dejlig, 
men meget lang tog-, skibs- og togrejse, inden vi omsider ankom til 
Swansea efter ca. 11/2 døgns rejse.
Allerede næste morgen startede vi på dramakurset, og så kørte det 
ellers derudaf med en meget høj intensitet fra kl. 9-21 hver dag, kun 
afbrudt af enkelte meget spændende ekskursioner. Emnet var i år indu
strialisering og postindustrialisering og deres indvirkning på menne
skers liv før, nu og i fremtiden. Den overordnede arbejdstitel var: „The 
Rape of a Fair Country“. Eleverne var inddelt i grupper, som hver bestod 
af halvt walisere og halvt danskere, og der blev arbejdet med mange 
forskellige udtryksformer inden for drama: replik, stemme, improvisation 
over f. eks. et digt eller idéoplæg, dans, sang og musik. Alle skulle del
tage i alle former, og det hele blev ledet uhyre professionelt og inspi
rerende af de walisiske lærere med hjælp fra de danske lærere. Efter 
en utrolig intensiv og udbytterig arbejdsuge, hvor ikke mindst følelserne 
havde været involveret, og hvor de danske og walisiske elever kom 
meget tæt på hinanden, sluttede vi af med en stor og meget vellykket 
forestilling for særligt indbudte værtsforældre, amtsrødder fra West- 
glamorgan og Roskilde m. fl. Vi var alle uden undtagelse uhyre tilfredse 
med vores arbejde og sprudlede af begejstring over de grænser, vi
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havde flyttet hos os selv, og over de ukendte sider, vi hver især havde 
opdaget hos os selv.
Næste dag blev vi alle afhentet af vore værtsfamilier og skulle så på 
en lille ferie hos waliserne, og også dette blev meget udbytterigt og 
lærerigt, hvilket vi lærere kunne forvisse os om, hver gang vi var sam
men med eleverne: sjældent har jeg oplevet en sådan glæde og varme 
som den, der omgav alle vore elever, det være sig walisere eller dan
skere.
I løbet af den lille uges tid hos værtsfamilierne var vi også på forskel
lige ekskursioner, herunder en fremragende tur til Stratford, hvor vi 
bl. a. så „Romeo og Julie". Ugen sluttede med et „pool party" i Swan
seas meget flotte svømmehal med kæmpe vandrutschebane, og næste 
morgen mødtes vi alle på Swansea station for at rejse hjem - suk!
Vi græd alle, og ingen af os havde lyst til at tage hjem, men midt i 
sorgen over afskeden kunne vi glæde os over den pragtfulde og varme 
oplevelse, der var blevet os alle til del, og vi vidste, at vi ville mødes 
'9en' Karen Laugesen og Aase Bennicke.
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IDRÆT
Gennem det meste af skoleåret tilbydes der eleverne mulighed for at 
dyrke idræt efter skoletid. Tilbudene indrettes i vid udstrækning efter 
elevønsker, men enkelte højdepunkter er dog fast på programmet. Det 
gælder de interne turneringer i badminton og volleyball, som forårsaget 
af stadig stigende popularitet, strækker sig over flere uger.
Uden for huset har vi i det forløbne skoleår deltaget i gymnasieskoler
nes idrætsstævner i volleyball og - efter en længere pause - i atletik. 
Ved atletikstævnet klarede især pigeholdet og det yngste drengehold 
sig forbavsende godt. Det har givet blod på tanden og lyst til fremtidig 
deltagelse. Det bliver der god mulighed for, da der er udsigt til, at Kate
dralskolen bliver arrangør ved efterårets atletikstævne. Endelig har vi 
deltaget i en lokal fodboldturnering sammen med en række andre gym
nasier i området. Her havde Katedralskolen suverænt den bedste mål
score, og havde det ikke været fordi en modstander trak sig uden 
kamp, ville holdet have stået som vinder af turneringen.
Af skolens uudnyttede muligheder for frisport skal især fremhæves vores 
adgang til en af de lokale svømmehaller. Er blot den fornødne interesse 
til stede, er der her uanede muligheder for at bade, lege, svømme, lære 
at svømme eller springe. Brug dem! T .
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FORSØGSGRENE PÅ SKOLEN
KEMIGRENEN I DET MATEMATISKE GYMNASIUM
I gymnasiet afsluttes kemi normalt efter 2. g. Eleverne kan få kemi i 3. g, 
såfremt de vælger den matematisk-kemiske forsøgsgren.
Det særlige ved kemiundervisningen på den matematisk-kemiske for
søgsgren er, at man ved hjælp af skriftlig kemi støtter indlæringen af 
det kemiske stof. Desuden skal eleverne skrive rapporter over udførte 
eleveksperimenter. Disse rapporter (ca. 18 stk.) rettes af læreren.
En anden forskel mellem denne gren og alle de andre grene er, at 
eleverne skal ud i praktik på en virksomhed eller institution, som 
beskæftiger sig med kemi. Dette praktikophold har en varighed på ca. 
1 uge og ligger normalt i efteråret i 3. g. Man skal som resultat af dette 
praktikophold skrive en rapport på maksimalt 25 A4 sider, der beskri
ver opholdet, og som indeholder resultatet af det arbejde, man har ud
ført på virksomheden. Denne rapport tæller med i de ca. 18 rapporter. 
Nogle af de emner, som man kan komme til at beskæftige sig med på 
mK grenen, er:

Nitratnedsivningsproblematikken.
Jordbundsforhold.
Bopal katastrofen.
Bly i benzin.
Medicin med særligt henblik på håndkøbsmedicin.

FRANSKGRENEN I DET SPROGLIGE GYMNASIUM
Franskgrenen er en gammelkendt gren på skolen og hører til den 
gruppe, man kalder standardforsøg, d.v.s. franskgrenen findes på en 
række gymnasier landetover og køres efter en fælles beskrivelse.
I forhold til den nysproglige gren sker der følgende ændringer:

fransk får i 2. g timetallet 6, i 3. g 4 
tysk får i 2. g timetallet 3, i 3. g 5 
og latin falder bort efter 1. g.

Der bliver dermed så mange timer til fransk, at man dels kan opøve 
elevernes skriftlige udtryksfærdighed - det gør man ikke i det sproglige 
gymnasium iøvrigt - dels kan stille større krav til den mundtlige ud
tryksfærdighed. Der læses forskellige perioder og genrer.
De elever, der vælger franskgrenen, skal til eksamen i skriftlig fransk.

ENGELSK I 3 ÅR I DET MATEMATISKE GYMNASIUM
Der er igennem de senere år opstået et behov for at give matematiske 
studenter kompetence i 2 fremmedsprog ved at tilbyde dem undervis- 

24



ning igennem alle tre gymnasieår. Det forekommer indlysende, men er 
også bekræftet af undersøgelser, at engelsk skal være et af sprogene. 
Det kommer som et ønske fra især erhvervslivet, men nytten af at kunne 
mere engelsk viser sig også i studieårene i forskellige uddannelses
forløb.
Skolen har fået direktoratets tilladelse til standardforsøget med engelsk 
for matematikere igennem alle 3 gymnasier.
Fag og timetal:

2- g 3. g
Engelsk 3 4
Matematik 6 5
Fysik/kemi 5 0
Geografi 0 2
Biologi 0 3

IDRÆTSGRENEN
Forsøgets formål er at åbne gymnasiet mod lokalsamfundet, især via 
formaliseret samarbejde mellem den organiserede frivillige idræt og et 
udvidet idrætsfag på gymnasiet, men også ved i et andet fag, biologi, at 
beskæftige sig med forhold i lokalsamfundet.
Samarbejdet mellem den organiserede frivillige idræt og idræt på gym
nasiet ønskes gennemført dels ved gæstelærer og instruktørordninger, 
dels ved kursusudveksling og endelig ved egentlig praktikordning.
Den daglige undervisning deles mellem 2 idrætslærere og en lærer i 
biologi.
Gennem denne uddannelse ønsker vi, at vores elever skal være velud
rustet i deres videre arbejde som ledere/trænere inden for den frivillige 
organiserede idræt i lokalsamfundet. De skal således have en solid bag
grund i idrætsfysiologi, så de instruerer på saglig sundhedsmæssigt 
niveau, men også kan deltage i lokalsamfundets debatter omkring 
idrætspolitiske problemer.
Grenen tilbydes både sproglige og matematikere.
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MIT ÅR I DANMARK
MICHIKO ALTRUZ
Mit navn er Michiko Altruz, og jeg er en udvekslingsstudent fra Cali
fornien med AFS (American Field Service). Jeg kom til Danmark i juli 
sidste år, og p.t. bor jeg i Svogerslev med en dansk familie.
Det er meget svært at begynde og fortælle om, hvordan det er at være 
en udvekslingsstudent. Jeg forlod mit land med et hoved fuld af ideer 
og forventninger. På vejen hertil var vores flyvemaskine fuld af unge 
mennesker med ideer, håb og mange, mange forventninger. Mange af 
mine egne havde forladt mig for lang tid siden. Nu med kun få uger til 
jeg rejser hjem lever jeg dag for dag med åbent sind. Da jeg først an
kom til lufthavnen i København mødte jeg mange andre studenter fra 
hele verden. Jeg husker, at nogle af amerikanerne prøvede at tale 
fransk med dem fra Frankrig, Belgien o.s.v. og jeg tænkte, det ville 
være spændende, hvis jeg endelig kunne prøve mit spanske med dem 
fra Spanien. Mens jeg kæmpede med det spanske sprog, tænkte jeg, 
„vi ska’ snart kunne forstå hinanden på et sprog: dansk”. Hvor var 
det en spændende tanke!
Før jeg mødte familien, jeg skulle bo hos, gik jeg på en sprogskole i 
Jyderup. Det vil jeg aldrig glemme. Så mange unge mennesker fra for
skellige lande studerede et nyt sprog sammen. Vi lærte lidt om danske 
skikke, hvordan vi skulle spise dansk mad (kunne man spise ost og 
spegepølse sammen?), hvad skulle vi gøre, hvis vi fik hjemve, alt dette 
gjorde os parat til den danske verden. Dagen var sørgelig, da min 
familie hentede mig, jeg måtte sige farvel til mine nye venner, som jeg 
havde været sammen med i 10 dage.
Så var jeg med nye mennesker, som skulle være min familie. De første 
tre/fire måneder gik ganske godt. Jeg boede i Dalby, en lille landsby 
nær Jægerspris, og jeg gik på skolen i Frederikssund. Med AFS skulle 
en student bo hos en dansk familie i et år. Hvis der var problemer, 
kunne man skifte familie. Det har jeg gjort. Vi havde mange problemer, 
som ikke kunne løses. Jeg flyttede ind hos min kontaktperson i no
vember måned, og ugen efter kom jeg til Svogerslev.
Det var lidt svært, jeg var meget glad for at komme ind i en ny familie, 
men det var trist at forlade alle mine venner i Jægerspris, Frederiks
sund og Dalby. Jeg følte mig så skyldig, det var min skyld, vi havde så 
mange problemer og det var min skyld, at jeg måtte skifte familie. Det 
er svært at være en udlænding i en familie. Kommunikation er så svært. 
Jeg synes, at hvis de ikke er din rigtige familie, er det nemmere at elske 
dem eller hade dem. Det er en underlig følelse.
Så kom jeg til Roskilde Katedralskole. Jeg kan huske den første dag. 
Min værtsfar kom til skolen med mig, og vi gik ind for at snakke med 
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rektor. Han tog mig med gennem de ildevarslende gange til min nye 
klasse. At komme i et klasseværelse med alle de nye ansigter fik mit 
hjerte i fuld fart (hvis man kan sige det). Jeg blev temmelig nervøs, rek
toren gik bare. „Hva’ sku’ jeg gøre?“ tænkte jeg. „Ville de nye ansigter 
blive gode venner som de, jeg havde haft i den anden skole?“ Nu har 
jeg mange gode venner på RKS, dem vil jeg komme til at savne utrolig 
meget. Jeg synes, at RKS er bedre end Frederikssund Gymnasium. 
Eleverne er mere åbne og velnige, synes jeg. Ikke „snobs“. Jeg el
skede mine fritimer, specielt i begyndelsen, jeg havde ikke tysk som 
de andre i min klasse. I starten var det svært at følge med, jeg kunne 
ikke forstå alt, hvad der blev sagt, og jeg kedede mig bravt. Men jeg 
har haft det sjovt i timerne i hvert fald - altså mine lærer de var 
„interesting“. Pia, min latinlærer, vil jeg aldrig glemme. Alle hendes 
mærkelige lyde, og Anders Bohn og hans børnesange.
Nok om skole. Hvad har jeg lært i og om Danmark? Mange siger for 
sjovt „man lærer at drikke spiritus, at ryge cigaretter og at gå i seng 
med drenge/piger“. Jeg vil ikke kommentere dette. Danmark er ikke 
kun fester, øl og frække ting, de er sjove, men de er ikke Danmark. 
Jeg elsker Danmarks grønne marker (men jeg kan ikke tænke mig at 
leve i landet) og gårde og skove samt den danske kultur. Jeg vil altid 
huske den danske jul. Danskerne begynder juletiden fra den første 
december. De har nisser og en masse programmer i fjernsynet f. eks. 
Søren Banjomus. Og de danser. Julen 1986 var første gang, jeg dan
sede rundt om træet, det var så skægt! Danskerne elsker deres land. 
På min fødselsdag i august måned havde min familie hejst et stort 
dansk flag uden for huset. Vi hejser aldrig det amerikanske flag for 
ens fødselsdag. Jeg har set amerikanerne fra et europæisk synspunkt, 
og nu synes jeg, amerikanerne er et overdrevet (exaggerated) folk. De 
har deres flag, men tænker aldrig, hvorfor har vi vort flag? Jeg tror vir
kelig, at danskerne tænker på deres land.
Nu små ting, bitte-bitte ting - jeg er meget glad for dem. Små ting som 
en søndag aften med familien foran fjernsynet med en kop kaffe. Nogle 
gange kan det være kedeligt, men ved at være med min familie her, 
kan jeg bedre forstå min egen amerikanske familie. Det er meget svært 
at forklare. Jeg har ikke mange materialistiske ting herovre såsom bil, 
lækkert stereosystem eller en masse penge til at bruge til fornøj
elser, så da min familie her lånte mig en lille casettebåndoptager, 
blev jeg utrolig glad. I Danmark kan man kun få 3-4-5 kanaler - ikke 
over 50 som min familie har i USA, så jeg er helt vild, når vi lejer nogle 
videobånd. Jeg glæder mig til at have mine egne ting igen, men de er 
ikke så vigtige som før. Den eneste ting jeg vil have igen er min egen 
seng!
Jeg havde en svær tid, inden jeg virkelig forstod hvor lille Danmark 
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virkelig er. Jeg har haft det meget skægt når jeg har rejst rundt til for
skellige steder i Danmark. Jeg har været i Sønderjylland og Vestjylland, 
og den ting, der imponerede mig mest, var den måde, man snakker på 
der. Jylland er meget flot, det er Lolland/Falster også, men Lolland er 
så fladt. Men Fyn! Jeg har kun kørt gennem Fyn, og det minder mig om 
Lilliput i „Gullivers Travels“. Alt er så sødt og småt. Hvad mere? Jeg 
kan skrive en hel masse mere, men det vil være for langt. Jeg har lært 
at spise rugbrød og at sige rødgrød med fløde rigtigt (tror jeg). Jeg 
håber, jeg kan lære mine amerikanske venner og familie, hvad jeg har 
lært i Danmark. De vigtigste ting, jeg har lært som udvekslingsstudent, 
er at passe på mig selv, jeg føler mig mere uafhængig end før. Jeg har 
ansvar for mig selv og mit liv.
I guess that being an exchange student is a pretty big job, eh? 
Mange tak for i år.
If you ever have the „lyst“ to write:
Michiko Altruz, 1920 N. Kenmore AVC, Los Angeles, CA, 90027 USA.
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SKOLERÅDET
Roskilde Katedralskole har fået et skoleråd.
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 406 blev der 
i september 1986 afholdt valg blandt de fremmødte forældre - 20 ud 
af ca. 400 mulige.
2 repræsentanter blev valgt, og vi har nu - sammen med repræsentan
ter fra skolens elever og medarbejdere samt amtsrådet - afholdt 4 
møder.
Skolerådet ser samarbejdet mellem skole og hjem som en væsentlig 
opgave, og det er derfor nærliggende for os at viderebringe informa
tioner om drøftelserne i skolerådet og om skolen generelt.
Skolerådet mødtes første gang den 15. oktober 1986. Som naturligt 
var, talte vi om rådets forskellige funktioner, jfr. cirkulærets § 42, der 
er aftrykt andetsteds. Vi enedes om at gøre gensidig information til et 
fast punkt på dagsordenen. Efterfølgende har vi drøftet projektet til for
nyelse af skolen (lofter, inventar m. m.) og skolens budget for 1987. 
Skolens skema har været forelagt til godkendelse.
Med venlig hilsen på skolerådets vegne

Else Pihl, formand og forældrerepræsentant.

SKOLERÅDETS SAMMENSÆTNING
Forældre: Else Pihl, Kastanievej 3, 4623 Lille Skensved. - Lars Steinov, 
Bækgården 3, 3. tv., 2620 Albertslund.
Kst. rektor: Kurt Zimmermann, Bukkerupvej 111, Bukkerup, 4340 Tølløse. 
Lærerrådsformand: Jens Tue Jensen, Strandvejen 149, 2. th., 2900 Helle
rup.
Lærerrepræsentant: Marie-Louise Holm, Himmelevvej 7, 4000 Roskilde. 
Elever: Pernille Almlund, Lysholmparken 26, Osted, 4000 Roskilde. - 
Nina Skov Hansen, Søbakken 28, Svogerslev, 4000 Roskilde.
Tap-repræsentant: Kirsten Kaarup, Kertemindevej 15, Himmelev, 4000 
Roskilde.
Amtsrådsmedlem: Poul Christensen, Bakkevej 5, 4040 Jyllinge.
Skolerådet udgiver en „Forældreavis“, der udkommer 2-3 gange årligt 
med informationer om rådets arbejde og om livet på skolen.
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BIBLIOTEKET
Beliggenhed: Biblioteket ligger i lokale 1.
Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 8.00-13.00.
Bibliotekarer: Bibliotekar Kirsten Ulrich og lektor Karen Bendix.

Eleverne får undervisning i biblioteksbenyttelse, der gør det muligt for 
den enkelte selv at finde frem til bøger og artikler som supplement til 
undervisningen eller til opgaver og specialer.
Bibliotekarerne hjælper dig gerne med at fremskaffe materialer og står 
i det hele taget til rådighed med hjælp og vejledning m. h. t. litteratur- 
og informationssøgning.
På biblioteket finder du bl. a. leksika, opslagsværker, ordbøger, etc., 
som ikke kan hjemlånes, men som kan benyttes i fritimer og frikvar
terer.
Udlånssamlingen består af fag- og skønlitteratur samt 75 danske og 
udenlandske tidsskrifter og er opstillet efter folkebibliotekernes klassi
fikationssystem. Lånetiden er 1 måned. Nyeste nr. af tidsskrifterne kan 
ikke hjemlånes, men kan læses på stedet
Biblioteket har siden 1986 fungeret som filial af Roskilde Bibliotek, hvil
ket betyder, at det meste materiale, som skolen ikke selv råder over, 
kan skaffes ad denne vej.
Udover den centrale bogsamling findes der bogsamlinger tilknyttet fag
lokalerne, hvorfra man kan hjemlåne efter aftale med sin faglærer.
Skolen har desuden i kælderen en håndgribelig del af sin lange historie 
i form af en bogsamling på 15.000 bind fra det 16.-19. århundrede, som 
for øjeblikket er under registrering.

Brug biblioteket - det er til for jeres skyld!
Kirsten Ulrich.
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ROSKILDENSERSAMFUNDET
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 70 år gammel. Den lever i bed
ste velgående og er med sine mere end 1000 medlemmer en af landets 
største foreninger af denne art. Foreningens formål er ifølge vedtæg
terne at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem 
gamle elever fra Roskilde Katedralskole, at yde studie- og uddannelses
lån til medlemmer samt at fremme, hvad der tjener til ære og gavn for 
skolen. Det sidste kan måske nok lyde lidt højtideligt og lidt out of time, 
men ordene stammer jo også fra 1916.
Udover den store jubilarfest i november måned holder vi forårsfest for 
de sidste 5 årgange, så de yngre kan lære foreningen at kende. Erfa
ringerne viser, at der med årene hos mange opstår et behov for at 
møde gamle skolekammerater, hygge sig med dem, mindes og se, 
hvordan de ser ud nu. Roskildenser-Samfundet er stedet, hvor disse 
behov kan opfyldes. Desuden udgiver vi et blad „Roars Kilde“ med ar
tikler af kulturelt indhold, selvfølgelig ofte med relation til skolen og 
Roskilde i det hele taget. Kontingentet er beskedent: 30 kr. for de yngre 
årgange og ellers 60 kr. samt 500 kr. for livsvarigt medlemsskab.
Nærmere oplysninger kan iøvrigt fås ved henvendelse til vores sekre
tær Inga Svarre Nielsen, Set. Agnesvej 2, Roskilde, tlf. 02 35 04 30.

H. C. Beck.
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ROSKILDE KATEDRALSKOLES VENNER
- til daglig kaldt VENNERNE - er en støtteforening og på ingen måde 
eksklusiv (i dette ords egentlige betydning). Vi består af nuværende og 
tidligere elever, disses pårørende, ansatte på skolen, samt andre, der 
interesserer sig for skolens ve og vel.

FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er at yde skolen støtte på områder, hvor det offent
lige ikke yder hjælp eller hjælp nok. I de 39 år, foreningen har eksiste
ret, er det blevet til ganske meget: filmapparat, musikinstrumenter, foto
udstyr til elevernes hobbyvirksomhed, en videooptager og m. a. Af 
mere faste årlige punkter kan nævnes støtte til ekskursioner, som til
skud til lejrskoler, legater og ikke mindst blomsterudsmykningen af 
skolen i forbindelse med afslutningsfesten i juni.

KONTINGENT OG INDMELDELSE
Kontingentet er mindst kr. 25,00 pr. år. Der kan tegnes livsvarigt med
lemsskab af foreningen for 300,00 kr. én gang for alle. Indmeldelse fore
går ved henvendese til sekretæren, Gudrun Abildgaard, eller forman
den Kurt Zimmermann, på skolens tlf. nr. 02351891.

UDVEKSLINGSPROJEKT MED WALES
For snart 3 år siden startede der et samarbejde med West Glamorgan 
(en amtskommune) i Wales. Det var Roskilde amtskommune, der invi
terede det lokale ungdomsteater til Roskilde, hvor de opførte forskellige 
småstykker på gymnasierne. Til gengæld fik vi en invitation til at sende 
en gruppe elever til Wales på dramakursus i 14 dage i sommerferien. 
Det blev en stor succes. Her i årsskriftet kan man læse om turen i 
sommerferien 1986. De næste, der kom fra Wales, var et ungdomsor
kester, der høstede stort bifald bl. a. ved en koncert her på skolen.
Det virkede så naturligt at gå et skridt videre og lave egentlige studie
ture på udvekslingsbasis, både fordi Wales er en utrolig spændende 
del af Storbritanien og fordi udbyttet af en studierejse kun kan blive 
større af, at skolens elever bliver privat indkvarteret. Desuden bliver 
omkostningerne ved denne form for rejse holdt på et absolut minimum. 
I september kommer så det første hold walisere her til Roskilde, og 
ugen efter rejser det første hold af skolens elever til Wales på udveks
lingsrejse. Det bliver i år 3. abcdS - samfundsfaglig, der kommer af 
sted, men det er tanken at fortsætte, for vi er sikre på, at udbyttet af 
turen kommer til at stå mål med forventningerne. Med på turen til Wales 
har holdet deres lærere i samfundsfag og geografi, Georg Jørgensen 
og Niels Westh. Kurt Zjmmermann.
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SKOLENS LOFTER
Alle, der har færdedes på skolen i år ved, hvilken aktivitet der har været 
hele foråret rundt om i lokalerne. På skift har nogle lokaler været luk
ket, mens håndværkerne har skiftet lofterne ud.
Det har altsammen givet en vis forstyrrelse i vores hverdag, men det 
skal siges, at alle har taget det med godt humør, vel vidende, at det 
var både godt og nødvendigt, at arbejdet blev gjort.
Vi er nu nået så langt, at alle almindelige undervisningslokaler og de 
store opholdsrum har nye lofter af stål og aluminium, når vi mødes her 
efter sommerferien, men så er pengene, der er bevilget af amtskommu
nen også brugt - og lidt til, som skolen må dække ind af den normale 
bevilling.
Vi er meget glade for, at det er lykkedes at komme igennem med dette 
projekt, og vi er glade for, at vi er nået så langt, som vi er, men jeg 
kan ikke undlade at komme med et lille hjertesuk, for vi er ikke færdige 
med det projekt til skolens renovering, som vi i sin tid i samarbejde med 
amtskommunens undervisnings- og kulturforvaltning fik planlagt til af
vikling over en årrække. Der er stadig lofter, der skal udskiftes, og an
det i bygningen, der trænger til en „kærlig hånd“.
Som amtskommunens økonomi ser ud i dag, må vi frygte, at fortsæt
telsen af skolens projekt vil blive udskudt. Vi må håbe, at det ikke sker, 
og hvis det sker, at det kun bliver for et enkelt år. Men det kan - med 
en vis ret - siges, at 1. etape er afsluttet, og det er der grund til at 
markere, hvilket vi vil gøre med fælles kaffebord, når vi mødes mandag 
den 10. august. Kurt Zjmrnerrnann.
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OM STUDIEVEJLEDNINGEN
Overgangen fra folkeskole til gymnasium volder altid vanskeligheder for 
en del elever, omend de fleste da lykkeligvis klarer overgangen uden 
problemer. Eleverne, som begynder i 1.g kommer fra folkeskolens 9. 
eller 10. klasse. Her er de vant til, at der er forholdsvis få elever i 
klassen, og vant til at de selv hørte til blandt de bedste (ellers var de 
formentlig jo heller ikke kommet i gymnasiet). Nu kommer de ind i store 
klasser med op til 28 elever i hver, de kommer ind blandt elever, som 
alle har hørt til de bedste, der hvor de kommer fra. Ikke underligt, at 
mange føler sig lidt fortabt i denne nye store verden, hvor de kun er 
én blandt mange ligestillede. Gymnasiet er også opbygget på en anden 
måde end folkeskolen. F. eks. får man også en klasselærer i gymnasiet, 
men gymnasiets klasselærer er ingen sjælesørger som i folkeskolen, i 
gymnasiet varetager klasselæreren primært en administrativ funktion. I 
2. g og 3. g kan man endog komme ud for, at man slet ikke har sin 
klasselærer i noget fag. Men selv om man i 1. g altid har sin klasselæ
rer i et eller andet fag, så findes der ikke noget, som hedder klassens 
time på skemaet. Ikke underligt, hvis nye elever kunne få den tanke, at 
de er helt overladt til sig selv. Men det er de ikke, på gymnasiet har 
man en studievejleder, som man kan hælde sit hoved til.
Studievejlederen er en lærer, der ved siden af sin undervisning har til 
opgave at sluse eleverne gennem gymnasiet, uden at disse får for 
mange knubs og at hjælpe dem med at planlægge tiden efter studen
tereksamen. Hver studievejleder har 4 til 6 klasser, hvis elever han 
eller hun skal tage sig af. Skolen tilstræber naturligvis, at studievejle
deren har de klasser, som han eller hun er vejleder for, men i enkelte 
tilfælde kan dette desværre ikke lade sig gøre. Den ene af studievej
lederens opgaver er at hjælpe eleverne med alle de problemer, som 
måtte opstå i løbet af gymnasietiden, d.v.s. en funktion som stort set 
svarer til klasselærerfunktionen i folkeskolen; den anden del af studie
vejledernes opgaver er at orientere om de studie- og erhvervsmulig
heder, som hver enkelt vil have efter bestået studentereksamen. På 
dette sidste område svarer studievejlederen stort set til skolevejlederen 
i folkeskolen, men hvor skolevejlederen primært er et serviceorgan 
over for de andre lærere på skolen, specielt klasselærerne, så er stu
dievejlederen primært et serviceorgan direkte over for gymnasieele
verne selv.
For at lette overgangen fra folkeskole til gymnasium, så arrangerer vi 
her på RKS en hyttetur af et par dages varighed for hver 1.g klasse 
for sig lige i begyndelsen af det nye skoleår. På denne hyttetur deltager 
et par af de lærere, som klassen skal have i 1. g. Formålet med turen 
er blandt andet, at eleverne lærer alle deres nye klassekammerater at 
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kende, således at der hurtigt opstår en god atmosfære i klassen, og 
naturligvis også for at fortælle dem om RKS, hvor de jo nu skal være 
elever de næste tre år. På et eller andet tidspunkt i løbet af disse hyt
tedage vil klassen få besøg af deres studievejleder. Han eller hun vil 
fortælle om sig selv og om den funktion, som studievejlederen udfylder 
for den enkelte elev.
Skulle man nu være så uheldig ikke at have sin studievejleder i noget 
fag, så vil studievejlederen omkring efterårsferien kalde alle eleverne 
til samtale i små grupper på sit kontor for at spørge den enkelte elev 
om, hvordan vedkommende har det, og om hvordan man oplever dette 
at være elev på RKS. De problemer, som der eventuelt måtte være i 
forbindelse med skolestarten på RKS, vil på denne måde komme frem 
i lyset og vil normalt nemt kunne klares. Disse samtaler kaldes popu
lært for indskrivningssamtaler.
Studievejlederen giver imidlertid også individuel vejledning. Hver stu
dievejleder har flere faste træffetider hver uge, hvor eleverne selv, 
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. På den måde kan man altid komme til at tale med stu
dievejlederen om sine problemer. Studievejlederen skal tage sig af alt, 
hvad der kan virke studiehæmmende for den enkelte elev, men hvad 
kan ikke virke studiehæmmende? Det kan være problemer af social-, 
psykisk-, handicapmæssig-, studiemæssig- eller anden karakter, der 
simpelthen gør, at man ikke kan yde sit bedste. Det kan være af forbi
gående karakter, eller det kan være mere permanent - studievejlederen 
gør alt for at hjælpe, selv om den hjælp, som studievejlederen kan give, 
er meget afhængig af problemets karakter. I denne forbindelse er det 
vigtigt at nævne, at studievejlederen har professionel tavshedspligt i 
lighed med, hvad der gælder for andre tilsvarende professioner.
Heldigvis klarer langt de fleste elever sig igennem gymnasiet uden be
hov for den individuelle vejledning; men også disse elever vil få et tæt 
samarbejde med deres studievejleder i form af den såkaldte kollektive 
vejledning. De to første punkter under den kollektive vejledning, nem
lig hytteturen og indslusningssamtalerne er allerede nævnt. Men derud
over vil studievejlederen i eftersemestret i 1.g give kort introduktion 
i praktisk studie og læseteknik efter idéen „at lære så meget som 
muligt, så effektivt som muligt og på så kort tid som muligt“. Denne 
studie- og læseteknik-undervisning er de enkelte faglærere derefter 
forpligtet til at følge op i hvert deres fag, således at eleverne både får 
en generel indføring i studie- og læseteknik, herunder f. eks. notattek
nik, og en specifik indføring i og praktisk erfaring med, hvordan studie- 
og læseteknik anvendes med størst udbytte i de enkelte fag.
Efter juleferien i 1. g vil studievejlederen orientere om de valgmulighe- 
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der, herunder de gymnasiegrene, som vi tilbyder på RKS, og det er 
faktisk rigtig mange. Denne vejledning foregår normalt ved, at studie
vejlederen gennemgår de praktiske regler for valgenes gennemførelse 
og det overordnede sigte med de enkelte valgmuligheder. De enkelte 
fag og grene gennemgås derimod af en faglærer med assistance af to 
elever fra 2. eller 3. g, som har valgt den pågældende gren. Faglærernes 
og elevernes opgave er at gøre mere detaljeret rede for det faglige 
indhold, undervisningens praktiske tilrettelæggelse og lignende. Ende
lig vil der ofte blive indkaldt til et aftenmøde i denne forbindelse, hvor 
de pågældende faglærere og elever sammen med studievejlederne 
står til disposition for eleverne og disses forældre for at kunne besvare 
eventuelle ubesvarede spørgsmål.
I 2. og 3. g ligger hovedvægten i den kollektive vejledning på proble
merne efter afsluttet studentereksamen. Det drejer sig først og frem
mest om studie- og/eller erhvervsvalget. Undersøgelser viser, at to år 
efter at studentereksamen blev bestået, så vil ca. 30 % af studenterne 
være i gang med en lang videregående uddannelse, ca. 30 % med en 
kort eller mellemlang uddannelse, og ca. 30 % vil have fået en uddan- 
nesesstiliing i det offentlige eller private erhvervsliv, såsom bankelev, 
rederielev, etatselev og meget andet. De sidste 10% vil enten ikke 
være kommet i gang endnu eller vil have fået et arbejde, hvor de ikke 
gør brug af deres eksamen.
Efterhånden som vejledningen skrider frem, kommer studievejlederen i 
3. g til de mere tekniske og praktiske forhold omkring videreuddannelsen 
eller jobsøgningen efter bestået studentereksamen. Det drejer sig om 
så praktiske ting som, hvordan udfyldes en ansøgningsblanket, hvordan 
skrives en jobansøgning, hvordan får jeg det til at løbe rundt økono
misk, hvor finder jeg et sted at bo o.s.v. o.s.v.
I 2. g og 3. g inviterer RKS en række studerende fra universiteterne, 
læreanstalterne, seminarierne og alle andre uddannelsessteder, hvor
til studentereksamen giver adgang, samt en række yngre personer fra 
de dele af erhvervslivet, som erfaringsvis aftager studenter, til nogle 
længerevarende møder, hvor skolens elever kan få et førstehåndsindtryk 
af den eller de fremtidsmuligheder, som de eventuelt kunne tænke sig. 
Selv om nogle elever som nævnt har problemer med overgangen fra 
folkeskole til gymnasium, og andre elever får problemer i løbet af deres 
gymnasietid, så sikrer gymnasiets veludbyggede vejledningssystem, at 
næsten samtlige elever gennemfører deres gymnasieuddannelse og 
ender med at bestå studentereksamen. Gymnasieskolen er den ung
domsuddannelse, som har det mindste frafald.

Niels Westh.
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MINDEORD
GUSTAV TOLDERLUND-HANSEN - 1911-1987
Med Gustav Tolderlund-Hansens død er en markant skikkelse blevet 
tavs. En personlighed, lidenskabeligt engageret i mennesker og me
ninger har takket af. Som lærer og leder, som forfatter til lærebøger, 
som bestyrelsesmedlem i de faglige foreninger, som foredragsholder 
og skribent til dagspressen gik han ind i tiden og satte sit præg.
Fra 1957 til 1971 var Tolderlund-Hansen rektor ved Roskilde Katedral
skole. Vi lærte ham at kende som en god leder af skolen.
Først og fremmest skabte han tryghed. Han tog sig af elever, der havde 
fået problemer, og han støttede kolleger, der havde fået vanskeligheder. 
Hans hurtige og præcise sagsbehandling var så velkendt, at man i 
visse kredse gav ham tilnavnet „Gustav-samme-dag“.
For det andet viste han tillid. Han gjorde det ved at kalde det gode 
frem i sine medarbejdere, og ved at tro på, at et godt samarbejde bl. a. 
kommer af, at man har lært hinanden at kende. Der går stadig frasagn 
om de lærerfester, som han tog initiativet til, og som foldede sig ud i 
hans rektortid. Hver fest havde sit gennemgående tema, og formålet 
var at formidle lærerkollegiet en fællesoplevelse på tværs af alder og 
holdninger, således at alle fra ældste lektor til yngste adjunkt kunne 
føle sig som en del af helheden - i alt fald for en stund. Tolderlund- 
Hansen lagde ved disse lejligheder ikke skjul på, at han nød at spille 
en af hovedrollerne.
Endelig ønskede han at skabe de bedste rammer om livet på et mo
derne gymnasium, og da alle muligheder for skolens udbygning om
kring Domkirkepladsen slog fejl, valgte han at gå ind for, at den gamle 
skole flyttede til nye bygninger vest for byen.
Og når så engang historien skal skrives, vil Tolderlund-Hansen formo
dentlig især blive husket som den rektor, der flyttede Katedralskolen 
væk fra Katedralen. Gennem årene blev han ved at overbevise sig 
selv om, at han havde gjort det rigtige for skolen, selv om mange af 
skolens lærere og tidligere elever ofte undrede sig over, at omstæn
dighederne gjorde det muligt, at et nyt gymnasium umiddelbart kunne 
rykke ind i de bygninger, som Katedralskolen forlod - og få lov til at 
blive der.
Efter sin afsked med Roskilde i 1971 vendte Tolderlund-Hansen kun en
kelte gange tilbage til byen, men hans tanker var ofte ved den gamle 
skole. Vemodigt tænkte han på de gode år blandt eleverne, kollegerne 
og vennerne. I et brev fra 1979 skriver han fra Løgumkloster i anledning 
af et forestående besøg i Roskilde:

Jeg glæder mig, for jeg siger som Irene Holm:
- Det er altid „dem derovre". De gamle forhold“.
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Tolderlund-Hansens pensionistår blev sygdomsår. Han blev tvunget i 
knæ af en mægtig modstander, men han gav sig ikke. Til det sidste 
var han optaget af sine mange gøremål. På Nyborg Strand ledede han 
kurser i moderne dansk litteratur, og som skribent tog han ivrigt del 
i flygtningedebatten, dybt foruroliget som han var over nogle af de ne
gative holdninger over for flygtninge, der formuleredes af de menne
sker, som han kaldte „Flygtningesagens Molboer“.
Tirsdag den 12. maj havde han netop færdigskrevet kladden til en kro
nik i Kristeligt Dagblad. Inden han renskrev artiklen, ville han slå 
græsset i den have, der var hans stolthed, og som han var stolt over 
at kunne passe selv - trods sin sygdom.
Efter et par omgange med plæneklipperen måtte han lægge sig på 
græsset for at hvile. - Han rejste sig ikke igen.
Med hans bortgang har gymnasieskolen mistet en fornem pædagog, 
Roskilde Katedralskole har taget afsked med sin rektor gennem en 
væsentlig del af sin århundredlange historie.
Og vi, der kom til at stå ham nær, har sagt farvel til en god ven.

Inge og Ib Lumholt.
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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 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 
cm 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.

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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MINILEKSIKON

ADRESSEFORANDRING
Når du flytter, skal du straks give sekretariatet besked om din nye 
adresse og evt. telefonnummer. Det kan i mange forskellige situationer 
være af stor betydning, at breve og telefonbeskeder kan nå dig uden 
forsinkelse.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
kan du søge, hvis du har mindst 11 km til skole og 11 km hjem igen. Af 
ansøgningsskemaets bagside fremgår det, hvor det skal afleveres/sen- 
des hen. Ansøgningsskemaer fås i sekretariatet.

BIBLIOTEKET
Skolens lærerbibliotekar er Karen Bendix. Biblioteket (lok. 1) omfatter: 
1) den centrale bogsamling og det centrale kartotek. Bøgerne er op
stillet efter samme princip som på folkebibliotekerne. Skønlitteraturen 
står for sig (sydvæggen) og faglitteratur for sig inddelt efter decimal
princippet.
Kartoteket omfatter dels et alfabetisk forfatterkartotek, dels et emne
kartotek efter decimalsystemet (nøgle hertil er fremlagt oven på karto
teksmøblet). Hjemlån fra den centrale bogsamling foregår i åbnings
tiden. Opslagsbøger og nyeste numre af tidsskrifter kan ikke hjemlånes. 
2) fagbibliotekerne ved faglokalerne. Fra disse bogsamlinger kan hjem
lån kun ske efter aftale med faggruppens ansvarshavende lærer.

EKSAMEN
Eksamen er obligatorisk, og skolen tilmelder dig til eksamen i de fag, 
som afsluttes i den klasse, du går i. Bliver du syg til eksamen, skal du 
straks meddele skolen det. Desuden skal der straks søges læge, der 
skal udfylde en særlig blanket. Denne blanket fås i sekretariatet (vi sen
der den, når du ringer). Når lægen har udfyldt blanketten, afleveres den 
i sekretariatet. Du kan herefter blive indstillet til sygeeksamen i august. 
Bliver du syg til sygeeksamen, kan du først komme op i maj/juni det 
følgende år.
Reeksamination holdes i august. Du kan få adgang til reeksamination, 
hvis du i årskarakter har 5 eller derover, og hvis du til eksamen har fået 
00 eller 03. Det er karakteren ved reeksaminationen, der gælder. Værd 
at vide: hvis du i 1. g eller 2. g får 00 eller 03 i årskarakter i et eksa
mensfag, og hvis eksamen efter direktoratets bestemmelse udgår, kan 
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du ansøge om at komme til eksamen i faget i august. Henvend dig i så 
fald til rektor. Tilmelding til reeksamination er bindende.
Husk, at anmodningen om både sygeeksamen og reeksamination skal 
være sekretariatet i hænde senest den dag i juni, hvor afslutningen hol
des.

EKSKURSIONER
får tilskud fra en særlig ekskursionsbevilling. Der er mødepligt til alle 
ekskursioner, som foregår i skolens regi.

ELEVRÅD
I løbet af 1 måned efter skoleårets begyndelse afholdes en elevforsam
ling, hvor interesserede kan stille op til Fællesudvalget (FU). Der er 
desuden mulighed for at stille op til valget af formand og næstformand 
for elevrådet. Hver klasse bør hurtigt vælge en elevrådsrepræsentant, 
der skal deltage i elevrådsmøderne. Repræsentantens arbejde består i 
at orientere klassen om, hvad der foregår på elevrådsmøderne.
Elevrådets forretningsudvalg (EFU) består af formanden, næstforman
den, 2 sekretærer og 2 menige medlemmer. De fire sidstnævnte vælges 
af elevrådet. EFU's opgaver er hovedsagelig at åbne post (hentes i se
kretariatet) og lave dagsordener til elevrådets møder.

ELEVTELEFON
findes i telefonboksen i centralgarderoben. Telefonens nr. er 02 36 21 99. 
Skolens kontor kan desværre ikke påtage sig at give enkelte elever te
lefonbesked, hvis det ikke drejer sig om livsvigtige meddelelser.

FORÆLDRENE
er set fra skolens side naturlig part i alle vigtige sager vedrørende deres 
egne børn. Imidlertid har elever i gymnasiet, som er fyldt 18 år, ret 
til at meddele skolen, at der ikke må sendes meddelelser til foræl
drene vedrørende elevens forhold på skolen. En sådan meddelelse skal 
af eleven gives skriftligt til sekretariatet.

FRITIDSAKTIVITETER
Der er altid fritidsaktiviteter i gang i musik og idræt. Har du ønske om 
andre aktiviteter, er du velkommen med dine ideer i FÆLLESUDVAL
GET.

FÆLLESUDVALGET
er kontaktorgan mellem elever, lærerråd og administration. Det består 
af lærerrådets formand og 3 lærere valgt af lærerrådet, elevrådets for
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mand og 3 elever valg af elevrådet samt rektor (formand). Valg til fæl
lesudvalget holdes i august og gælder for hele skoleåret. Fællesudval
gets opgave er information og forhandling. Det har beslutningsret m. h. t. 
introduktionsdage, studieuger, fællestimer og studiekredse. Desuden 
i sager, der vedrører elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, 
fritidsaktiviteter og fællesarrangementer som f. eks. sportsstævner, sko
lefester m. v. Fællesudvalget tager sig også af ordensreglerne. I virke
ligheden kan fællesudvalget beskæftige sig med næsten alt vedrørende 
skolen, undtagen fag- og timefordelingen samt den enkelte lærers for
hold eller undervisning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun be
handles, hvis den pågældende elev er indforstået med det.

GLEMTE SAGER
Har du mistet noget, kan du spørge efter det hos skolens pedeller.,

HROAR
er navnet på skolens festforening.

KARAKTERGIVNING
Gymnasieeleverne får standpunktskarakterer i december, marts og ved 
skoleårets afslutning. Den sidstnævnte standpunktskarakter kaldes „års- 
karakter". Karakterer under 6 skal ledsages af et vidnesbyrd.

LEGATER, som kan søges af skolens elever:

Roskilde Katedralskoles stipendiefond
søges inden 20. november på blanketter, som fås i sekretariatet.

Greve J. G. Moltkes legat
søges inden 20. november på blanketter, som fås i sekretariatet. Det er 
i fundatsen bestemt, at legatet skal gives til mandlige elever, der er børn 
af tjenestemænd. Portionerne er på ca. 250 kr. årlig, der udbetales med 
halvdelen i december og halvdelen i Juni.

Gudrun Marie Rønbæks legat
søges inden 1. september på blanketter, som fås i sekretariatet. Det ud
betales med halvdelen i oktober og halvdelen i marts. Legatet gives 
skiftevis til kvindelig og mandlig ansøger.

Frøken Emilie Larsens legat
søges inden 15. april på ansøgninger, som fås i sekretariatet. Legatet 
er for tiden på 2 portioner å 500 kr., der udbetales med halvdelen i ok
tober og halvdelen i marts. Legatet er forbeholdt én eller to elever, der 
enten går på RKS eller er udgået fra denne skole med en afsluttende 
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eksamen og studerer videre for at opnå universitetseksamen eller af
sluttende prøve på anden højere læreanstalt, herunder seminarierne, 
Kunstakademiet, musikkonservatorierne m. v.

Roskildensersamfundets studiefond
kan så langt midlerne rækker yde studielån på indtil 8000 kr. Ansøg
ningsblanketter fås i sekretariatet.

LÆREBØGER
Du får alle bøger, som bruges i undervisningen, gratis til låns fra bog
depotet i kælderen (gå ned ad vesttrappen og drej til venstre). Det er 
faglæreren, der rekvirerer bøgerne fra bogdepotet. Får du udleveret en 
bog, som er bundet forkert ind eller har blanke sider eller andre mang
ler, får du den byttet i bogkælderen. Hvis du melder dig ud af skolen 
inden eksamen, afleverer du alle lånte bøger i bogkælderen. Mister du 
en bog, eller forringer du dens værdi ved indstregning eller notater, må 
du erstatte den.
Bogsamlingen sorterer under boginspektor Jan Nielsen, der træffes I 
bogkælderen efter nærmere bekendtgørelse.

LÆRERFORSAMLINGEN
består af skolens lærere og har rektor som formand. På møderne drøf
tes elevernes standpunkt. Desuden drøftes elevernes arbejdsbyrde med 
henblik på at at opnå en jævn fordeling såvel på ugens dage som på 
skolåret. Endelig behandler lærerforsamlingen spørgsmål om indstilling 
til eksamen og om gymnasieelevers oprykning i 2. og 3. g og rådgiver 
eleverne og deres forældre i denne sammenhæng.

LÆRERRÅDET
omfatter samtlige lærere. I skoleåret 1986/87 er Jens Tue Jensen formand. 
Lærerrådet har beslutningsret på en række områder, f. eks. indstilling 
til direktoratet om forsøgsundervisning, anvendelse af bevillinger til 
læremidler og inventar, mundtlige årsprøver, introduktionsdage og stu
dieuger m. v. Desuden har lærerrådet udtaleret i en række sager, f. eks. 
time- og fagfordelingen, stillingsopslag og indstilling vedrørende stil
lingsbesættelser m. h. t. hvilke fag en stilling skal omfatte, byggesager, 
ekskursioner m. v. Elevrepræsentanter har ret til at deltage i lærerrå
dets møder, når Fællesudvalget har ønsket en sag på dagsordenen. 
Desuden kan lærerrådet indbyde elevrepræsentanter til at deltage i sine 
møder, idet der dog er visse sager, som er undtaget. Om alt dette kan 
man læse i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 531 af 18. ok
tober 1978. Bekendtgørelse om lærerforsamlinger og fællesudvalg ved 
amtskommunale gymnasieskoler m. v.
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MØDEPLIGT
Gymnasieelever har mødepligt. Opfyldes mødepligten, gives der „rabat" 
ved eksamen: nedskåret eksamenspensum, desuden bortfald af flere 
fag ved eksamen. Opfyldes mødepligten ikke, kan direktoratet efter 
skolens indstilling nægte en elev den omtalte rabat. En gymnasieelev 
kan enten helt nægtes adgang til eksamen eller henvises til at gå op 
på særlige vilkår: d.v.s. eksamen i alle fag og med ureduceret pensum. 
Eleven modtager dog forinden 2 advarsler, hvoraf den sidste skal være 
skriftlig. Studievejlederne og rektor orienterer i givet fald nærmere om 
regler og vilkår.

OPGAVEAFLEVERING
er en del af mødepligten, idet man har pligt til at aflevere stillede skrift
lige opgaver. Opgaverne afleveres på den med læreren aftalte dato. 
Ved manglende aflevering fastsætter læreren en ny frist efter aftale med 
rektor. Afleveres opgaven ikke inden for den nye frist, er læreren ikke 
forpligtet til at bedømme opgaven.

ORDENSREGLER
har vi ikke mange af, fordi vi regner med, at du selv er interesseret i, 
at der ser ordentligt ud på skolen. Husk derfor at lægge madpapir, mæl
kekartoner og frugtaffald i papirkurvene, og smid cigaretskod i aske
bægrene eller de store kummer med sand. Det er ikke tilladt at tegne 
eller skrive på bordene i klasselokalerne. Tænk på, at penge, som vi 
bruger til reparationer, kunne være brugt til nye bøger.

PÆDAGOGISK VÆRKSTED
ligger i kontorfløjen. Lokalet er forbeholdt de ansatte. Hvis elever skal 
benytte faciliteterne, kræves der speciel tilladelse fra den implicerede 
lærer. Ifølge en lærerrådsbeslutning skal faglæreren være til stede, 
hvis elever tager kopier.

REGELSAMLINGEN
er en stor samling af de love, bekendtgørelser og regler, der er gæl
dende for gymnasieskolerne. Der findes et eksemplar af regelsamlingen 
i skolens bibliotek (lokale 1). Hvis du har svært ved at slå op i den, 
kan du få hjælp f. eks. hos rektor.

REEKSAMINATION: se EKSAMEN.
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RINGETIDER
1. lektion: 8.05- 8.50
2. lektion: 8.55- 9.40
3. lektion: 9.55-10.40
4. lektion: 10.45-11.30
5. lektion: 12.00-12.45
6. lektion: 12.50-13.35
7. lektion: 13.45-14.30
8. lektion: 14.35-15.20

ROSKILDENSERSAMFUNDET
er foreningen af gamle elever fra RKS. Det har eksisteret siden 1916 
og er en af landets største elevforeninger. Roskildensersamfundet har 
hvert år foræret skolen et legat, som uddeles ved translokationen.
Den første lørdag i november holder Roskildensersamfundet en stor 
fest på skolen for de runde årgange. Det er hvert år en festlig lejlighed 
til at gense dem fra dengang.

RYGNING
er tilladt i fællesområderne, d. v. s. centralgarderoben og vestkantinen. 
Desuden i atriumgården. Rygning er derimod ikke tilladt andre steder, 
heller ikke i østkantinen, der forbeholdes ikke-rygerne.

SKEMAÆNDRINGER
Næsten hver dag er der omlægninger af skemaet på grund af lærersyg
dom, lærerkandidatprøver, kurser, ekskursioner, eksamen, studieteknik 
m. v. Ændringerne slås op på klassernes opslagstavler i vestkantinen og 
desuden på lærerværelset, om muligt dagen før (i spisefrikvarteret), 
ellers kl. 7.55 på selve dagen. For at forebygge, at eleverne ved lærer
fravær forgæves møder til første time, etableres telefonkæder inden 
for hver klasse/hold. Telefonkæderne laves af klassen/holdet selv, og 
tillidsmanden sørger for, at inspektor får et eksemplar.

SYGDOM
Du har ikke pligt, men ret til at aflevere en sygeseddel (hvid), hvis du 
har forsømt på grund af sygdom. Går du hjem i skoletiden på grund af 
sygdom eller lægebesøg, udfylder du en grøn seddel. Husk, at det kan 
blive af betydning for dig, at du har afleveret sådanne sedler straks 
efter, at du har genoptaget arbejdet. Såfremt der på grund af mange 
forsømmelser skal sendes indberetning til direktoratet om din eksamens
indstilling, vil det skade dig, hvis du ikke har benyttet din ret til at af
levere sygesedler.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE
kan søges af elever, der er fyldt eller lige ved at fylde 18 år. Støtten 
gives som stipendium eller lån. Stipendiestøtten er afhængig af forældre
nes socialindkomst. Lån optages hos pengeinstitutterne (vær opmærk
som på, at de har temmelig forskellige rentesatser!), og SU giver stats
garanti for lånet. Grænsen for forældreindkomstafhængighed er nedsat 
fra 22 år til 20 år. Det er en fordel at indgive ansøgning i god tid forud 
for støtteperioden. Fylder du 18 år i løbet af skoleåret - dog inden 1. 
juli - kan du søge, men vi skal have din ansøgning senest 1. maj 1988. 
Ansøgningsblanketter og oplysninger fås i sekretariatet. Du kan også 
tale med din studievejleder om støttemulighederne.

STUDIEKREDSE
kan oprettes i emner, som ikke indgår i skolens aim. undervisning og 
som ikke har hobbypræg. Oprettelse af en studiekreds foregår gennem 
Fællesudvalget og forudsætter mindst 10 deltagere, der ved tilmeldingen 
påtager sig mødepligt. En studiekreds omfatter max. 10 timer.

STUDIEVEJLEDNING
Hver klasse på skolen har sin særlige studievejleder. Når du kommer i 
august, vil du få at vide, hvad din studievejleder hedder, og hvornår du 
kan træffe hende/ham. Det er vigtigt, at du bliver klar over, at du kan 
henvende dig til studievejlederen med alle problemer vedrørende din 
uddannelse og de forhold, du skal gennemføre den under.

TILLIDSMANDSORDNINGEN
fungerer på den måde, at hver klasse vælger en tillidsmand for skole
året. Tillidsmanden er kontakt mellem skolens kontor og klassen, brin
ger skrivelser ud og tilbage igen, ser efter skemaomlægninger m. v. Til 
gengæld for sine tjenester får tillidsmanden en fridag pr. semester. Husk 
at vælge tillidsmand straks efter skoleåret er begyndt, og husk at for
tælle inspektor, hvem I har valgt!

UNGDOMSYDELSEN
gives til elever mellem 16 og 18 år. Den skal søges gennem din kom
munes socialforvaltning. Størrelsen af støtten hænger sammen med for
ældrenes socialindkomst.

ÅRSPRØVER
Det er obligatorisk for elever i 1. g og 2. g at deltage i samtlige skrift
lige og mundtlige årsprøver. Udeblivelse er kun gyldig på grund af syg
dom, og der afholdes erstatningsprøver for udeblevne elever.
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