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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. 
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 skolekomedier i almindelig forstand: I de 
senere år har skolens elever vist, at de kunne binde an med så kræ
vende opgaver som „Tryllefløjten", „En Skærsommernatsdrøm“, „Ma- 
hagonny“ og „Jesus Christ Superstar“, „Messias“ og „Troldmanden i 
paradis“, alt sammen opgaver, der kalder på et væld af talenter inden 
for drama, sang, spil og dans.
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 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 prøver vi at sikre 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 vil bl. a. komme til at afspejle sig i skolens tilbud om valg
fag, når gymnasiereformen er fuldt gennemført, og det er med til at sikre, 
at eleverne får en bredt funderet viden og indsigt, som de kan forholde 
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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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SKOLENS ANSATTE
AUGUST 1989

GA Sekretær Gudrun Abildgaard.
Na Adjunkt Niels Amled: historie, idræt.
Ja Adjunkt Tom Juul Andersen: matematik, fysik.
An Studielektor Esben Andreasen: engelsk, religion.
Bg Lektor P. V. Bagger: fysik.
Bk Adjunkt Aase Tvorup Bennicke: engelsk, idræt.
Bd Adjunkt Lisbeth Birde: dansk, spansk.
Bi Lektor Kit Bisgaard: fransk.
Bs Adjunkt Christian Blands: matematik, fysik, datavejl., inspektor.
Bo Lektor Anders Bohn: historie, oldtidskundskab, religion.
Bj Adjunkt Michael Boje: historie, oldtidskundskab, religion.
JB Pedelmedhjælper Jens Oldenborg Bondo.
Ak Adjunkt Anne Kirsten Brok-Kristensen: musik, idræt.
Cn Lektor Kai Hjortgaard Christensen: matematik, fysik.
AC Fru Alice Christiansen: lærerkøkkenet.
TC Fru Tove Christiansen: kantinen.
Cr Adjunkt Lissi Cronshaw: musik, tysk.
Di Adjunkt Randi Dilling: biologi, religion.
Dr Adjunkt Steen Dragsted: matematik, fysik.
Fs Adjunkt Anne Friis: engelsk, latin.
Mf Adjunkt Marianne Friis: biologi, kemi.
Fr Lektor Jørgen Frost: geografi, idræt.
Gr Lektor Ingrid Greve: biologi, kemi.
Lg Cand. mag. Lars Grunnet: historie, idræt.
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.
Hs Lektor Rolf Hesse: græsk, latin, tysk.
Hl Lektor Dorte Heurlin: engelsk, dansk, fagkonsulent.
Hi Rektor Jytte Hilden: kemi.
Ho Lektor Marie-Louise Holm: psyk., fransk, studievejledning.
Ph Cand. mag. Peter Holtet: engelsk, fransk.
Hø Adjunkt Doris Høegh: dansk, formning.
Hg Adjunkt Hans Peter Hørsving: historie, engelsk.
Jn Adjunkt Claus Jensen: religion, dansk.
Dj Sekretær Ditte Jensen.
Jø Adjunkt Georg Jørgensen: samfundsfag, historie.
Jg Adjunkt Steen Mammen Jørgensen: matematik.
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Ke Lektor Marianne Kelstrup: engelsk, religion.
Ki Lektor Povl Kildemoes: dansk.
Kj Lektor Heidi Kjær: samfundsfag, historie, studievejledning.
Kh Adjunkt Peter Koch: matematik, idræt.
Ky Adjunkt Pia Kylborg: latin, engelsk, oldtidskundskab.
KK Sekretær Kirsten Kaarup-Hansen.
VL Fru Vera Larsen: kantinen.
Be Adjunkt Cornelia Behrendt Lau: musik, tysk.
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.
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 Lektor 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 Lektor Margit Reyhé: dansk, engelsk.
Gs Cand. phil. Gunvor Severinsen: musik.
Sc Adjunkt Henning Schultz: geografi.
Ks Cand. mag. Kirsten Schwägermann: dansk, fransk.
St Lektor Finn Stefansson: dansk, religion, studievejledning.
Sr Adjunkt Michael Stæhr: latin, tysk.
Sø Lektor Henrik Sørensen: matematik, fysik.
Ty Lektor Karen Thygesen: dansk, fransk.
To Adjunkt Grete Tokkesdal: matematik, datavejleder.
Tm Adjunkt Hanne Tommerup: latin, oldtidskundskab, græsk.
KU Bibliotekar Kirsten Ulrich.
We Lektor Niels Westh: geografi, samfundsfag, studievejledning.
Wr Adjunkt Anne Wright: dansk, fransk - orlov.
Zm Kst. rektor Kurt Zimmermann: engelsk, tysk.
Øs Adjunkt Frank Østergaard: historie, russisk.
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SKOLEÅRET I GLIMT

Aug. 8.-12.: Introduktionsuge.
9.: Fællestimer med Dan Tureli.

12.: Fest for hele skolen.
15.-26.: Hytteture for nye klasser.
19.-28.: Besøg af West Glamorgan Youth Dance Comp.

Sept. 12.: Orienteringsmøde om valg til skoleråd.
14 .: Idrætsstævne på Roskilde stadion.
16 .: Hroarfest.

16.-25.: 3.Y i Wales på udvekslingsrejse.
28 .: Aftenmøde for 1.g med forældre.

Okt. 6.:
29.:

Råhygge.
Støttefest for rejsekasse.

Nov. 5.: Roskildensersamfundets årlige jubilarfest.
21.-25.: Rejseuge/emneuge.

Dec. 16.: Hroars julesold.
22.: Lærernes julerevy.
23.: Juleafslutning i Domkirken.

Jan. 17.: Aftenmøde for ansøgere til 1. g.
19.: Studieorienterende møde KVU.
26.: Aftenmøde om valgfag for 1, g + forældre.

Febr. 9.: Studieorienterende møde for 2. + 3. g.
10.: Hroarfest.

Marts 2.: Råhygge.
7.: l-orældremøde om standpunkt.

10.: Hueprøvning for 3. g - aften Hroarfest.
14.-16.: Skolekomedie: „Trold kan tæmmes".

April 2.-9.: Skolerådet i Wales.
13.: Forårskoncert.

uge 16: Besøg af klasse fra Alsace.

Juni 10.: Roskildensersamfundets årlige jubilarfest.
23.: Translokation og dimittendfest.
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MUSIKLIVET PÅ RKS 1988-89

Det har atter været et skoleår med masser af musik! Det være sig i 
timerne som uden for timerne. Som musiklærere har vi efter gymnasie
reformen, der jo trådte i kraft i august, kunnet glæde os over 3 ugent
lige musiktimer på skemaet i 1. g, hvilket selvfølgelig er blevet udnyt
tet på bedste vis, bl. a. til at udvikle interessen for sang. Hvem husker 
ikke l.g'ernes præstation i Domkirken ved vores juleafslutning, hvor 
de under ledelse af Hanne Tofte Jespersen sang „O come, All Ye 
Faithfull" til akkompagnement af nogle af skolens meget dygtige mes
singblæsere? „Succesen" blev gentaget ved skolens forårskoncert i 
april, hvor 1.g klasserne diverterede med „Oh, Happy Day", denne 
gang ledet af Karen Laugesen og med en dygtig rytmegruppe udeluk
kende bestående af 1.g elever.
Ud over de allerede nævnte musikalske arrangementer har der også i 
år været nogle råhyggeaftener, hvor talenter af alle slags optræder, og 
ved skolens støttefest for rejseklassen blev endnu en gang alle kræfter 
lagt i, således at musikafdelingen kunne præsentere et afvekslende 
program for de fremmødte. Også ved enkelte morgensamlinger har der 
været bud efter musikalske kræfter.
Hvis man tilfældigvis kommer forbi musiklokalerne om eftermiddagen, 
må man indrømme, at der bliver arbejdet for sagen: selv om dørene er 
lukkede, strømmer der akustisk eller elektrisk musik ud fra alle rum. I
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det ene lokale øver koret måske, i det andet er der big'bandet, i det 
tredje er det måske en sammenspilsgruppe, der har fået lov til at låne 
nogle af skolens instrumenter.
I tidens løb er der dannet utroligt mange sammenspilsgrupper på kryds 
og tværs, og mange har optrådt ved musikklassernes råhyggeaftener, 
og endvidere har nogle optrådt ved bl. a. skolens forårskoncert.
De mere faste ensembler - koret og big-bandet - arbejder som regel 
målrettet hen mod en koncert, for big-bandets vedkommende især for
årskoncerten. I år havde big-bandet, der ledes af Karen Laugesen, ind
gået et samarbejde med koret og valgt at opføre 3 Beatlessange, som 
blev arrangeret for big-band af Thomas Solak, som er tidligere elev på 
skolen og endvidere i perioder har været dirigent i big-bandet.
Derudover opførte big-bandet nogle solonumre, ligesom koret, der bl. a. 
sang en negro spiritual samt en sats fra Vivaldis „Årstiderne“. Koret 
ledtes i mange år af Michael Hauser, men i år overtog Anne Kirsten 
Brok-Kristensen, Conny Behrendt Lau og Lissi Cronshaw det, og vi har 
forsøgt at fastholde nogle af traditionerne, som f. eks. at lave et par 
kirkekoncerter op til jul i Roskildes omegn og synge julen ind på Set. 
Hans. Større opgaver er endnu ikke fastlagt for næste skoleår, men 
repertoiret bliver som sædvanlig tilpasset kormedlemmernes ønsker og 
korets musikalske standard, og der vil blive sunget inden for alle genrer 
i den rytmiske og klassiske musik.

Lissi Cronshaw.

DRAMA
Vi har gennem de seneste år fået oparbejdet en fin tradition indenfor 
drama på RKS. Vi har igen i år tilbudt interesserede elever en drama
skole, som startede i begyndelsen af september og sluttede til jul. Hver 
mandag efter skoletid kl. 15.30-17.30 kunne dramaeleverne arbejde med 
forskellige sider af skuespillerfaget: mime, improvisation, scenisk pre
sence, stemmetræning, krop stemme og replik m. m.
Allerede ved årets begyndelse havde vi aftalt at spille Shakespeares 
komedie „Trold kan tæmmes“. Vi begyndte prøverne på stykket efter 
jul og havde premiere den 14. marts kl. 19.30 og spillede også de føl
gende 2 aftener. Forud for premieren var gået nogle meget travle uger. 
De sidste 2 weekends tilbragte vi således på skolen med meget intense 
og givende prøver, hvor eleverne ydede en rent ud forbløffende arbejds
indsats: den sidste lørdag før premieren startede vi kl. 10.00 og arbej
dede til kl. 24 med sammenlagt 11/2 times pause, hvor eleverne lavede 
mad og spiste.
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„Trold kan tæmmes" er en erotisk komedie af William Shakespeare, 
skrevet omkring 1594. Det handler om en enkemand, Baptista, med 2 
giftefærdige døtre. Den yngste datter, den dejlige, blide Bianca, er fa
derens yndling - og hun har mange friere, men dette er desværre ikke 
tilfældet med den ældste datter, Katharina, eller Kate, som hun kaldes. 
Kate er en skrap og selvstændig ung kvinde, som ikke har i sinde at 
føje sig efter tidens kvindebillede: hun vil ikke være nogen underdanig 
eller eftergivende, allermindst en mand.
Faderen ser i sin fortvivlelse ikke anden udvej end at forbyde Biancas 
friere at komme i huset, før der er skaffet en mand til Kate. Altså må 
frierne forsøge at finde et passende parti til hende, og til deres store 
held dukker Petruchio op. Han er en ung adelsmand fra Verona, som 
er på udkig efter en kone - og rig, det er Kate. Han lader sig ikke af
skrække af rygtet om hendes arrigskab, men beslutter sig for at ville 
have hende og tæmme hende. Og det kan nok være, det lykkes: hun 
bliver aldeles overrumplet af hans frækhed og fandenivoldske charme, 
men under en vis protest. . .
Skuespillet blev krydret med dans og musik, herunder blandt andet et 
meget flot originalt arrangement af Mendelsohn-Bartholdys „Bryllups- 
march" af en gammel elev, Christian Bang, student 1988.
Der blev leveret særdeles flot og intenst spil, og det har været en 
stor glæde og tilfredsstillelse for mig at arbejde med dette dramahold.

Aase Bennicke.
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En udvekslingsstudent skriver:
JEG FIK CHANCEN
Jeg kom til Danmark august 1988 for at prøve at finde mange ting: selv
stændighed, mere kontrol over mit liv, og fred i sjælen. Jeg ville gerne 
finde mit sted i verden. Og når jeg sidder her nu i sommeren 1989 og 
tænker på mit år i Danmark, bliver jeg klar over, at jeg ikke har fået alt, 
hvad jeg gerne ville. Måske har det altid været umuligt at få alt, men 
jeg fik nogle af tingene alligevel.
Jeg fik chancen at se et social- og undervisningssystem, som giver én 
den mest mulige frihed. Et system, som prøver at give unge mennesker 
helt kontrol over deres liv. Jeg skal ikke glemme, hvordan eleverne 
organiserer deres egne fester og koncerterne. Jeg fik chancen til at se 
lærerne, som er utrolig dygtige og ved utroligt meget. Jeg skal huske, 
hvordan de betragter eleverne som unge mennesker, ikke unge børn. 
Og jeg fik chancen til at opleve nogle ting og møde nogle mennesker, 
som jeg aldrig kan glemme. Min klasse og de mennesker, jeg har mødt, 
vil altid have et specielt sted i mit hjerte og sind, fordi af dem fik jeg 
chancen.

Uzi Frank.

BESØG FRA WALES:
West Glamorgan Youth Dance Company

I august 88 havde Roskilde Katedralskole fornemt besøg af West Gla
morgan Youth Dance Company fra vores venskabsamt i Wales. De 
unge dansere ankom fredag 19. august, hvor en flok forventningsfulde 
værtsfamilier fra Roskilde og omegn stod parate til at modtage dem på 
skolen.
Der fulgte nu en begivenhedsrig uge, hvor West Glamorgan Youth 
Dance Company gav prøver på deres kunnen ved 3 offentlige forestil
linger i Kulturhuset mandag, tirsdag og onsdag aften, samt en lukket 
forestilling fredag aften, hvortil værtsfamilierne var indbudt til en af
skedsfest med waliserne.
De unge dansere, i alderen 14-21 år, havde kun en eneste fridag fra 
prøverne på forestillingerne, nemlig torsdag. Her havde kontorchef 
Rikke Kjæer fra Roskilde Amts Undervisnings- og Kulturforvaltning så 
arrangeret en fin ekskursion, der bragte waliserne og deres danske 
værter til Køge, hvor vi så en udstilling af Dronning Margrethes flotte 
værker. Herefter gik turen til Frederiksborg slot, som vi desværre kun 
havde tid til at se udefra, så videre til Nationalmuseet i Brede, hvor vi 
så den fine udstilling om Stavnsbåndets ophævelse. Vi spiste frokost i 



Brede og skyndte os så ud til busserne, som bragte os til turens næst
sidste punkt: Kronborg. Herfra kørte vi til København, hvor vi indtog 
middagen på Burger King, og så skulle vi i Tivoli. Desværre viste vejret 
sig om aftenen fra sin værste side: det var meget regnfuldt og temme
lig koldt. Men det havde alligevel været en dejlig dag.
West Glamorgan Youth Dance Company viste 2 forskellige forestillinger, 
hvoraf den ene var en meget flot koreografisk fortolkning af den en
gelske, romantiske digter S. T. Coleridge’s ufuldendte digt „Kubla 
Kahn“. En walisisk musiker og komponist, som er tilknyttet ensemblet, 
havde skrevet flot og spændende musik dertil.
Den anden forestilling bestod af 3 mindre stykker: et gribende stykke 
om jødernes desperate og grusomme kamp i Warzawa gettoen; det 
andet om gøglere og rejsende skuespilleres liv gennem århundrederne; 
det tredie var et abstrakt stykke kaldet „Pyramids“, inspireret af ægyp
tisk kunst og arkitektur på Faraonernes tid.
Det var 2 meget imponerende og flotte forestillinger, der gav et fint ind
tryk af, hvor langt man kan nå i arbejdet med Modern Dance.
Det var med gråd og sorg, vi tog afsked med alle waliserne søndag den 
21. august om formiddagen på Roskilde Katedralskole: et flot, inspire
rende og varmt og givende besøg! Lad os håbe de snart vil gæste os 
igen.

Aase Bennicke.

LÆRER-UDVEKSLING - MINNESOTA 1989
I marts-april var jeg 3 uger i Minneapolis, Minnesota, USA, som et led i 
en lærerudveksling mellem Danmark og Minnesota. Initiativet til dette er 
amerikansk, idet man navnlig i Minnesota er på udkig efter nye måder 
at undervise på og tilrettelægge undervisning på. Det var mit indtryk, at 
man i de senere år var blevet ret ængstelig over den japanske succes, 
så man frygter, at Amerika vil sakke alvorligt bagud i forhold til Japan. 
Derfor søger man nu andre undervisningsmodeller end den gængse 
amerikanske, og da man ikke kan lide den meget strenge japanske 
model, forsøger man altså med kontakt til flere europæiske lande, her
iblandt Danmark.
Jeg opholdt mig i 3 uger i USA og fik bl. a. godt 14 dage på Richfield 
High School i Minneapolis, hvor jeg havde lejlighed til dels at overvære 
undervisning i engelsk og idræt, som er mine fag, og dels selv at under
vise. Det var spændende, men også indimellem lidt hårdt. Jeg under
viste i så forskellige fag som engelsk litteratur, folkedans, tysk!, geo
grafi (Danmark), historie (2. verdenskrig) og drama: det sidste var det 
sjoveste.
Lærernes skoledag startede kl. 7.00 - det var meget hårdt den første 
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dag efter jet-lag - og den varede til kl. 15.00. Undervisningen begyndte 
7.40 og alle - elever og lærere - har 6 timer å 55 min. hver dag.
Skoleåret er inddelt i trimestre, og eleverne kan så vælge efter et til
valgssystem og har så det samme skema hver dag i et trimester og 
kan så vælge til næste trimester.
Der er et meget fast læsepensum, der f. eks. for engelsk litteraturs ved
kommende betyder, at alle læser de samme romaner, noveller, skuespil 
etc. Dette er fastlagt af et „Board of Education“ for hvert distrikt, sva
rende til at Roskilde Amt nedsatte en kommission/bestyrelse, der så 
bestemte, hvad man skulle læse i hvert enkelt fag, hvilke bøger man 
måtte anvende, og navnlig hvilke man ikke måtte anvende. Dette betød 
bl. a., at læreren hver dag læste de samme tekster med forskellige klas
ser, 5-6 timer i træk.
Undervisningen var noget anderledes, end vi er vant til i den danske 
gymnasieskole: der er mere disciplin, og dette medfører desværre også, 
at det næsten kun er læreren, der siger noget. Hvor vi forsøger at give 
eleverne et apparat til selv at kunne analysere en tekst og nå frem til 
en tolkning, oplevede jeg, at det i Amerika var læreren, der fremlagde 
tolkningen og gennemgik en roman, f. eks. i foredragsform, medens ele
verne tog noter. Men der var stille i timerne!
Til august skal min amerikanske udvekslingslærer så prøve den danske 
gymnasieskole - han bliver nok overrasket over støjniveauet i visse 
klasser.
Det var en spændende og lærerig tur, og det var især dejligt, at jeg 
boede hos en amerikansk familie. Jeg blev modtaget med en enestående 
varme og åbenhed både på Richfield High School og i familien, men 
sådan er amerikanerne ofte. Jeg håber, vi på Roskilde Katedralskole vil 
tage lige så godt imod min amerikanske kollega til august.

Aase Bennicke.

Richfield Senior High School.
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STUDIETUR TIL JAPAN
Under vores Japan-rejse i marts i år blev vi mange gange spurgt: „Hvilke 
10 (eller 7) ting her i landet har undret jer mest?“ Som noget vigtigt i 
afleveringen af et sådant forundringskatalog, der blev modtaget med 
hundredvis af smil, nik eller buk og „hai, hai“, var det, at vi kunne 
overholde det tal, der var blevet bedt om. Så meget passende kunne vi 
her begynde med:
1. Japanernes rubriceringssans. Der skal være orden i tingene, i stort 
og småt. Etiketter på alt, noget, der kan minde om den danske småbor
gers facadeorden, men også rummer elementer af en fremmed æstetik.
2. Præcision. Aftaler overholdes. Togene afgår på sekundet. En ene
ste forsinkelse var vi ude for, og den blev straks annonceret, forklaret 
og undskyldt. Korrekt og betryggende, men uden den kaotiske charme 
fra den sydeuropæiske eller indiske tids-slendrian.
3. Hjælpsomhed, gæstfrihed. Som en selvfølge bliver man hjulpet gen
nem de gigantiske undergrundsbanenet. Eller kørt i bil en hel dag for at 
kunne nå et fjerntliggende religiøst centrum. Et stænk af overfladiskhed, 
formalisme og praktisk sans ligger der i det: de forventer samme be
handling af os, hvis de kommer i gæstens situation. Gave og gengave.
4. Trafikken og teknologien. Store dele af lavlandsområdet mellem 
Tokyo og Osaka virker som en uendelig storby, der har ædt sig helt 
ind i bjergkanterne. Udgrænsninger af naturen, som: japanerne jo para
doksalt nok lægger så megen vægt på i deres livspofattelse. Klaustro
fobiske mængder af biler og højhuse, og en markant stigning bare på 
de 5 år, siden vi sidst var i Japan.
Hele bydele har specialiceret sig i højteknologiske dimser og annonce
rer sig selv som „Electric Town“. Og så selvfølgelig supertoget Shin
kansen, der med næsten flyfart snitter sig igennem det store land på få 
timer, mens man komfortabelt godtende sig - H. C. Andersen ville være 
faldet i svime over Homo Fabers triumf - tager for sig af en delikat ind
pakket kasse med
5. mad. Igen rubriceringen, inddelingen, den lille detalje. Fisk, fine 
grøntsager, tang. Et kunstværk for synssans og smagsløg. Hvad er det 
for et varmt, sort lag nederst i kassen - kulstøv til at holde maden 
varm på, selvfølgelig!
6. Spillehallerne, Pachinko. Højteknologiske Aladdinshuler overalt i 
byerne og langs vejene, perverterede paradisøer i superbelysning, hvor 
millionvis af japanere sidder, time efter time, i religiøs besættelse og 
lader små metalkugler bevæge sig igennem en maskine, indtil kuglerne 
med en lyd som af ral i en grusgrav ruteher ned i en skål forneden i 
maskinen igen.
Der burde skrives religionssociologiske afhandlinger om Pachinko-dillen.
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Zen-tempel-have i Kyoto.

Gymnasieelev ved religiøs bod, hvor der kan købes 
orakelsvar ang. f. eks. eksamen, kørekort og kærlighed.
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7. Den gamle hovedstad Kyoto. Her kunne man leve i årevis og bare 
lade skønheden og yndefuldheden i de omkring 2000 templer og hel
ligdomme, som findes der - amerikanerne bombede ikke Kyoto under 
krigen - sive ind i sig. Turistmål og museum, ja, men også levende og 
hverdagslig. Fornemmelsen af gammel kultur formelig strømmer gennem 
luften, mens man kikker op mod de omkransende tempelbjerge eller 
dvæler i et af templernes
8. haver. Over for de raffineret-enkle stenhaver, som især findes i for
bindelse med zen-templer, har ens fantasi og fortolkningslyst „frit“ spil. 
Revet grus, sten, lidt mos, en mur som grænse. Stiliserede landskaber 
med bjerge og hav eller „abstrakte" tankemodeller med vekslende glimt 
af tomhed og fylde. Tiden der standser.
9. Det hellige bjerg, Fuji. Ser man på et godt kort over Japan, springer 
det i øjnene, at Fuji er centrum og kerne. Dens kæmpekegle rejser sig 
nøjagtig midt i øriget. Den er næsten - med et lille karakteristisk hak - 
så symmetrisk som tænkes kan. Den er uforanderlig og aldrig ens. Års
tider, skiftende skylag og belysninger, men „inde bag ved“ altid dette 
vældige vulkanbryst.
10. Religionerne. Hvordan de fleste japanere har 2, ofte 3 - religioner 
kan forvirre en vesterlænding.
Det var for fortsat - vi havde været i Japan for 4-5 år siden - at under
søge dette brogede religionsbillede, vi rejste her i foråret. I 1986 udgav 
vi bogen „Japans religioner i fortid og nutid". Det er en tekstsamling til 
især gymnasiebrug. Det bliver nu muligt for os - sikkert i 1990 - at ud
give et bind 2, fordi Japan Foundation finansierede vores rejse, og Am
tets Undervisnings- og Kulturforvaltning gav os fri vikar i rejseperioden. 
Den 3. person i projektet er specialist i både sprog og religion, profes
sor i japansk ved Oslo Universitet. Den sproglige barriere, som ellers 
kan være sej eller uoverstigelig, undgik vi derfor; og kontakter til de 
rigtige steder og personer vil gøre det muligt for os at tegne et total
billede af japansk livsforståelse. Vi har ikke blot set stederne og ind
samlet materiale, men også haft samtaler/interviews med ledere og 
specialister ved en række religiøse centre og universiteter.
Det er et broget billede: den klassiske, 1300-årige tradition i central
helligdommene i Ise og Izum i den „originale“ japanske relgion shinto; 
tankedybden i den zenbuddhisme, der praktiseres i det afsides liggende 
Eiheiji; bjergasketers lange kæde af pilgrimme på vej op på et helligt 
bjerg; den kollektive rus i matsurien, den folkelige ceremoni med fakler 
og processioner; det knopskydningsagtige i utallet af (helt) nye religi
oner; den grotesk-synkretistiske dyrkelse af Jesu grav et sted i den 
nordlige del af hovedøen: Jesus døde ikke på korset, han levede videre 
i Japan, giftede sig, fik børn, døde 106 år gammel, har den dag i dag 
efterkommere i Japan.
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Vores sidste samtale derude var næsten symbolsk: en middag med en 
nobel ( = adelig), men ægte demokratisk professor i Japans historie. 
Af hende fik vi en lektion i kejserproblematikken, et spørgsmål, vi havde 
stillet til næsten alle, vi havde mødt: vil der komme nynationalisme i 
forbindelse med de (religiøse) overgangsceremonier ved kejserskiftet 
i år og næste år?
Lignede hun i virkeligheden dronning Margrethe, mens hun sad der ele- 
gant-nippende til maden og samtidig spiddende det udemokratiske i 
kejsertraditionen ved sin historiske indsigt?

Esben Andreasen, 
Finn Stefansson.

UDVEKSLING MED FRANKRIG
Skolen har her i foråret haft besøg af hele 2 franske gymnasieklasser 
som led i en aftale om elevudvekslingsrejser med henholdsvis Alsace 
og Jura. I 1988 var et fransksprogligt grenhold på besøg i Jura, så her 
var der tale om et genvisit, og til efteråret rejser 3. g-franskgrenen til 
Alsace sammen med lektor Karen Thygesen.
De hidtidige erfaringer med udvekslingsrejser viser generelt, at eleverne 
får et indblik i et lands undervisningssystem og et indtryk af hverdagen 
i en families liv, som ingen anden form for studierejse kan give. Hertil 
kommer, at udvekslingsrejser efter det mønster, som vi nu har prøvet 
ikke blot med Frankrig, men også med Wales, er en langt billigere form 
for studierejse, da bl. a. udgifter til ekskursioner inden for en vis grænse 
afholdes af skolerne, så vi håber på, at vi på længere sigt kan udbygge 
vores kontakter rundt om i Europa, og at flere vil vælge denne form for 
studietur.

Kurt Zimmermann.

SKOLERÅDET PÅ BESØG I WALES
Et resultat af vores efterhånden mangeartede forbindelser med West 
Glamorgan i Wales var i dette forår en invitation til skolerådet om at 
komme på besøg, så skolerådets medlemmer kunne få indtryk af, hvor
dan de skolebestyrelser, som man i Storbritannien har års erfaring med, 
virker.
Baggrunden var de tanker om bestyrelser for danske gymnasieskoler, 
som muligvis skal realiseres allerede næste år, og som på mange måder 
ligner, hvad man kender i Wales.
Skolerådet fik lejlighed til både at tale med undervisningsforvaltningen i 
West Glamorgan og til at besøge 3 meget forskellige skoler og her tale 
med medlemmer af skolebestyrelserne.
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Skolerådet har skrevet rapport over besøget, som gav os meget at 
tænke over, og det er tanken, at vi i det kommende skoleår vil drøfte 
nærmere, i hvilket omfang vi kan bruge, hvad vi så og lærte, i skole
rådets arbejde på RKS.
Rapporten, der kun er trykt i et begrænset antal eksemplarer, findes på 
skolens bibliotek.

Kurt Zimmermann.

AFSKED MED TO KOLLEGER
Med dette skoleårs ophør går lektor Poul Hvidberg Knudsen og lektor 
Martin Løffler på pension. Ved translokationen sagde Kurt Zimmermann 
på skolens vegne officielt farvel med bl. a. følgende ord:

Poul Hvidberg Knudsen
Jeg synes, du går af i en meget ung alder. På den anden side kan jeg 
godt se, at det kan være rigtigt, og det har selvfølgelig noget at gøre 
med, at der så for alvor vil være tid og kræfter til, at du kan skabe dig 
en ny tilværelse.
Vi vil komme til at savne dig, for vi kender dig som den gode og pligt
opfyldende lærer, du er. Selv kommer jeg til at savne en utrolig hjælp
som, venlig, pligtopfyldende og loyal kollega, og jeg vil sige dig en 
^arm tak for din indsats for skolen, elever som kolleger, igennem ca. 
30 år, og jeg vil samtidig ønske dig alt godt i dit nye liv“.

Martin Løfler
„Til dig, Martin, vil jeg sige, at eftersom vi er fagkolleger, er det at sige 
farvel til dig nærmest som at sige farvel til et stykke af sig selv. Jeg 
kommer til at mangle din inspiration, din næse for, hvad der rører sig 
inden for faget, din evne til hele tiden at finde de nye gode ting til un
dervisningen. Vi vil alle savne din rappe, ja somme tider hvasse replik, 
din utrolige viden om dette århundredes historie, for i kraft af dit eget 
livs forløb har du jo netop været med, hvor det brændte allermest på. 
Vi vil komme til at savne dig både som lærer på skolen og som menne
ske. Du gav os utrolig meget. Også til dig en varm tak og alt godt i din 
nye tilværelse.
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OM GYMNASIEREFORMEN
De elever, som startede i 1. g i august 1988, blev de første elever efter 
den nye gymnasiordning. Alt efter temperament kan man kalde det en 
større ændring eller en mindre justering af det gymnasium, som det af
løser. Jeg skal her prøve at fremdrage hovedtrækkene ved det nye 
gymnasium.

FÆLLESFAGENE
En lang række af de fag, som man undervises i i gymnasiet er de sam
me, uanset om man har valgt at gå i det sproglige eller det matematisk
naturvidenskabelige gymnasium. Man kan for at få en oversigt over 
omfanget af de enkelte fag beregne fagenes såkaldte „samlede time
tal". At kalde det for det samlede timetal er lidt af en tilsnigelse, idet 
timetallet kun angiver antallet af ugentlige lektioner i 1. g + antallet af 
ugentige lektioner i 2. g + antallet af ugentlige lektioner i 3. g. I 1.g 
læses der 32 lektioner om ugen, i 2. g 31-32 lektioner om ugen, og i 
3. g ligeledes 31-32 lektioner om ugen. Altså ialt 94-96 lektioner. Af 
disse udgør fællesfagene 14 ugentlige lektioner i 1. g, 11 lektioner om 
ugen i 2. g og 17. lektioner om ugen i 3. g; ialt udgør fællesfagene altså 
42 lektioner ud af ialt 94-96 lektioner. D.v.s. at knapt halvdelen af samt
lige lektioner er de samme for samtlige elever. Man kan vist roligt på
stå, at gymnasiet har bevaret sit element af det fælles, det almene. 
Disse fællesfag består af religion, oldtidskundskab, dansk, historie, 
geografi, biologi, musik, billedkunst og idræt.

GYMNASIETS LINIER BEVARES
Ligesom i det gymnasium, som reformen erstatter, så bevares delingen 
i en sproglig og en matematisk linie. Denne deling påbegyndes ligesom 
nu, fra og med 1.g. D.v.s. at eleverne, allerede inden de begynder i 
gymnasiet, skal have bestemt, om de vil være sproglige eller matema
tikere; og i forbindelse med dette valg skal eleverne vælge fremmed
sprog.
De elever, som vælger at gå i det sproglige gymnasium, skal vælge to 
fremmedsprog - ud over engelsk. - Det ene af disse fremmedsprog skal 
være det fremmedsprog, som eleverne har haft som 2. fremmedsprog i 
folkeskolen. For de fleste elevers vedkommende er dette 2. fremmed
sprog tysk, men i takt med at flere og flere folkeskoler giver eleverne 
valgfrihed mellem tysk og fransk fra 7. klasse, så vokser antallet af 
obligatoriske franskhold i gymnasiet. Det andet fremmedsprog - ud over 
engelsk - som de sproglige elever skal vælge mellem, er her på RKS: 
tysk, fransk, spansk eller russisk. D.v.s. naturligvis kan tysk og fransk 
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kun vælges een gang. Hvis man f. eks. har haft fransk i folkeskolen 
siden 7. klasse, så skal man have fransk som fremmedsprog i sproglige 
gymnasium og skal derudover vælge mellem tysk, spansk eller russisk. 
De elever, som vælger at gå i det matematisk-naturvidenskabelige gym
nasium, skal kun vælge eet fremmedsprog - ud over engelsk. Valget 
er mellem samtlige de sprogfag, som også er nævnt under det sprog
lige gymnasium. Eleverne her skal altså vælge enten at fortsætte med 
deres andet fremmedsprog fra folkeskolen eller at begynde på en frisk 
med et helt nyt fremmedsprog.
Når engelsk hele tiden er holdt uden for, så er det fordi alle elever, 
sproglige og matematikere, skal have engelsk som deres første frem
medsprog.

STØRRE VIDEN OM HINANDENS FAG
Noget af det nye i gymnasiereformen viser sig ved, således som det 
fremgår af ovenstående, at matematikerne får mere fremmedsprog, end 
de havde under den tidligere ordning. Tilsvarende får de sproglige 
elever mere naturvidenskab. Ikke alene får de biologi som fællesfag 
(det har de altid haft), men de får et helt nyt fag, naturfag, på den 
sproglige linie. Naturfag integrerer fagene matematik, fysik og kemi og 
er i høj grad anlagt som et eksperimentelt fag. Herved får de sproglige 
elever en god indføring i naturvidenskabelig arbejdsmetode.
Det ny gymnasium opbløder altså, selv om det bevarer liniedelingen 
mellem sproglige og matematikere, alligevel grænserne mellem disse to 
fagområder. Man kan konkludere, at fagene på den sproglige linie be
står af meget fremmedsprog og en hel del naturvidenskab, og at fagene 
på den matematisk-naturvidenskabelige linie består af meget natur
videnskab og en hel del fremmedsprog.
Liniefagene afsluttes efter 2. g. Dette er også noget nyt. Det betyder, 
at en stor del af studentereksamen nu skal aflægges efter 2. g.

VALGFAGENE
Som noget nyt introduceres der valgfag i gymnasiets 2. g og 3. g. Dette 
system af individuelle valgfag er overtaget fra HF (Højere Forberedel
seseksamen). I 2. g skal eleverne vælge et valgfag, og i 3. g skal de 
vælge 2 til 3 valgfag; således at det ugentlige timetal med valgfag bli
ver 4-5 i 2. g og 14-15 i 3. g.
Eleverne kan ikke vælge deres valgfag helt frit. Et meget sindrigt sy
stem af regler styrer valget af valgfag.
Valgfagene er primært opdelt i 2x3 = 6 grupper. Tvedelingen er opde
lingen i valgfag på højt niveau og mellemniveau, og tredelingen er op
delingen i valgfag udelukkende for sproglige, valgfag udelukkende for 
matematikere og valgfag for såvel sproglige som matematikere.
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Hovedreglerne for valg af valgfag er følgende:
1 ) Der skal vælges mindst 2 fag på højt niveau.

2 a) Heraf skal for de sprogliges vedkommende være mindst et 
fremmedsprog.

2 b) Heraf skal for matematikernes vedkommende være mindst et 
matematisk naturvidenskabeligt fag.

Hertil kommer en række mindre begrænsninger, idet visse fag af ind- 
holdsmæssige-pædagogiske årsager skal vælges samlet som en enkelt 
fagblok.
Umiddelbart kan det virke kompliceret, men i virkeligheden er syste
met ganske enkelt, og vil formodentlig ikke volde problemer, når først 
det er sat i gang.
Fordelene ved det nye valgfagssystem er bl. a., at det åbner mulighed 
for at vælge fag på tværs af linierne. En sproglig elev kan udmærket - 
ved siden af sit obligatoriske fremmedsprog - vælge matematiske eller 
naturvidenskabelige fag som valgfag; og en matematiker kan udmær
ket - ved siden af sit obligatoriske naturvidenskabelige fag - vælge 
fremmedsprog som valgfag.
Dertil kommer, at en række nye gymnasiefag er blandt de fag, som til
bydes som valgfag. Der kan nævnes teknikfag, datalogi, erhvervsøko
nomi, dramatik o.s.v. Disse fag indgår i de fag, som kan vælges af såvel 
sproglige som matematikere.
Naturligvis kan den sproglige elev, som ønsker det, vælge at uddybe 
sin fremmedsproglige viden ved udelukkende at vælge fremmedsprog 
som valgfag, og en matematiker kan vælge at uddybe sin matematiske- 
naturvidenskabelige viden ved udelukkende at vælge matematiske-na- 
turvidenskabelige valgfag.

STOR VALGFRIHED
Alt i alt må man altså konkludere, at den ny gymnasieordning åbner for 
en række valgmuligheder, som den gamle gymnasieordning ikke havde. 
Sammenlignet med den nu forladte gymnasieordning kan man sige:

1) Det meget store indhold af fællesfag bevares.
2) Det sproglige og det matematiske gymnasium bevares, men med 

en meget stor opblødning i forhold til hinanden.
3) Det er stadig muligt at specialisere sig inden for sine liniefag, 

det være sig fremmedsprog eller naturvidenskab. Det betyder, 
at samtlige gamle gymnasiegrene (f. eks. nysproglig eller mate
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matisk-fysisk) så at sige overlever inden i de nye strukturer, 
bliver en valgmulighed inden for disse.

4) Eleverne kan også vælge at gå på tværs af deres liniefag i val
get af valgfag. De kan altså blive sproglige matematikere eller 
matematiske sproglige.

5) Eller eleverne kan vælge at kombinere deres liniefag med helt 
nye gymnasiefag, som ikke fandtes tidligere.

6) Og uanset hvordan man vælger, så sikrer valgreglerne, at man 
altid vil få sine hovedfag på det højest mulige niveau.

Det ny gymnasium skal nok blive et spændende bekendtskab for såvel 
lærere som elever.

Niels Westh.
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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 Margit Reyhé.

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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ROSKILDENSER-SAMFUNDET

LIDT OM ROSKILDENSER-SAMFUNDET
Roskildenser-Samfundet er en forening af elever, udgået fra Roskilde 
Katedralskole.
Det er foreningens formål at vedligeholde forbindelsen og styrke sam
menholdet mellem gamle elever fra skolen.
Herudover har Roskildenser-Samfundet en studie- og uddannelsesfond, 
hvor medlemmer kan få billige studielån.
Den første gang du med sikkerhed møder Roskildenser-Samfundet er 
ved translokationen, hvor rektor udleverer nogle legater, der administre
res af samfundet, og under dimittendfesten uddeles ligeledes et legat 
af Roskildenser-Samfundet,
I Roskildenser-Samfundet vil vi gerne samle de gamle elever efter 10 
års forløb. Vi prøver at samle så mange af en årgang som muligt til en 
fest på skolen med et mindre traktement.
Når din 25-års jubilæumsdag nærmer sig, håber vi, du får brev fra Ros
kildenser-Samfundet, at du kan mødes med så mange som muligt af 
dine kammerater til dit 25-års jubilæum. Dette sker ved Roskildenser- 
Samfundets års- og jubilarfest, som afholdes den 2. lørdag i juni.
De, der har prøvet det, ved, hvor spændende det er at møde de gamle 
skolekammerater og føler, at man har dem tilbage i klassen i sammen
holdet igen.
Restriktionerne i vores registersamfund gør det meget vanskeligt at 
finde frem til de meget store årgange, som skolen har haft i snart mange 
år.
Du kan derfor hjælpe dig selv og dermed også dine kammerater af år
gangen og selvfølgelig også Roskildenser-Samfundet ved, at du og dine 
klassekammerater vælger nogle kontaktpersoner, som I løbende giver 
jeres adresseændringer. De første to år efter studentereksamen er I 
gratis og helt automatisk medlemmer.
For vores medlemmer udgiver vi et blad - Roars-Kilde - der udkommer 
hvert forår.
Dette blad indeholder forskellige artikler om vores Roskilde Katedral
skole, som den var, da den havde til huse i de gamle bygninger ved 
Domkirken, og som senere har udviklet sig med sine medbragte og nye 
traditioner på Holbækvej, artikler skrevet af tidligere elever om emner, 
der kan interessere gamle R.K.S.’ere, og - hvad der er nok så vigtigt 
- beretninger om, hvad der sker på skolen af spændende ting i dag. 
Vi bringer billeder af gamle og nuværende elever og lærere samt en 
fortegnelse over årets jubilarer, d.v.s. startende med 70-års jubilarer, 
65-års, 60-års, 50-års, 40-års og 25-års jubilarer.
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Vores kontingent er 60 kr., for de yngre årgange 30 kr., og hvis du 
virkelig synes, det er en god idé og kan afse pengene til det, kan du 
tegne et livsvarigt medlemsskab, p. t. 500 kr.
Roskildenser-Samfundet er ved at være halvgammelt. Det blev stiftet 
28. oktober 1916, og er akkurat lige så levedygtigt, som medlemmerne 
gør det.
Du kan altid komme i forbindelse med Roskildenser-Samfundet gennem 
skolen, tal eventuelt med lektor Marianne Kelstrup, som er medlem af 
bestyrelsen, ligesom du kan henvende dig til vores sekretær Inge Win
ther, Skomagergade 3, 4000 Roskilde, på telefon 42 35 65 02.
Med venlig hilsen og på gensyn i Roskildenser-Samfundet!

J. J. Skou.

ROSKILDE KATEDRALSKOLES VENNER
- til daglig kaldt VENNERNE - er en støtteforening. Vi består af nuvæ
rende og tidligere elever, disses pårørende, ansatte på skolen, samt 
andre, der interesserer sig for skolen.

FORMAL 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.
I de senere år er foreningen mere og mere gået ind i at yde støtte til 
enkeltelever på skolen i forbindelse med de studierejser som alle 3. g- 
klasser får tilbud om at komme med på i 3. g. Tanken er, at ingen skal 
være nødt til at blive hjemme af økonomiske grunde.

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. 42351891.
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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 
om det ikke altid var med glæde, at rektor og lærerne akcepterede æn
dringerne. Således tog man kun nødig afsked med mellemskoleeleverne 
efterskoleloven 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 din udgift til transport pr. måned overstiger kr. 210,00. 
Af ansøgningsskemaets bagside fremgår det, hvor det skal afleveres/' 
sendes hen. Ansøgningsskemaer fås i sekretariatet.

BIBLIOTEKET
Skolens bibliotekar er Kirsten Ulrich.
Lærerbibliotekar er Margit Reyhé. 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.
Se åbningstider på døren (lokale 1).

DGS
Danske Gymnasieelevers sammenslutning er gymnasieelevernes faglige 
organisation.

EFTER BEHOV
er navnet på skolens informationsblad.

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 

32



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 
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.

ELEVRÅDET
vælger, hvem der skal sidde i elevrådets forretningsudvalg (EFU). De 
fire medlemmer i forretningsudvalget laver dagsorden for møderne.

Efter 1 måned holdes der valg til:
1. FÆLLESUDVALGET (FU) - se under dette.
2. ELEVRÅDETS FORRETNINGSUDVALG (4 medlemmer).
3. KLASSEREPRÆSENTANT (1 elevrådsrepræsentant fra hver klasse) - 

deltager i elevrådsmøderne og melder tilbage til klassen om beslut
ninger, der træffes her.

ELEVTELEFON
findes itelefonboksen i centralgarderoben. Telefonens nr. er 42 36 21 99. 
Skolens kontor kan desværre ikke påtage sig at give enkelte elever 
telefonbesked, hvis det ikke drejer sig om livsvigtige meddelelser.

FORÆLDRENE
skal selvfølgelig have besked om vigtige ting, der angår jer. Men når I 
fylder 18 år, har I ret til at give skolen en skriftlig meddelelse om, at I 
ikke ønsker, at skolen sender besked hjem mere.
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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 (FU)
består af elever (4 inkl. elevrådsformand) og 5 lærere (inkl. rektor).
Valg til fællesudvalget holdes i august, og straks derefter går FU i 
gang med alle de ting, der skal diskuteres og træffes beslutning om: 
introduktionsdage, studieuger, fællestimer og studiekredse m. v. FU kan 
i virkeligheden beskæftige sig med næsten alt vedrørende skolen, und
tagen fag- og timefordelingen samt den enkelte lærers forhold eller un
dervisning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis 
den pågældende elev er indforstået med det.

GLEMTE SAGER
Har du mistet noget, så henvend dig til en af skolens pedeller i rengø
ringsrummet for enden af centralgarderoben kl. 11.45-11.55.

HROAR
er navnet på skolens festforening.

KARAKTERGIVNING
I får karakterer 3 gange om året, der fortæller noget om, hvordan I lig
ger netop nu: „standpunktskarakterer''. Årskarakteren får I ved skole
årets afslutning, mens de andre gives i december og marts.
Hvis I får under 6, får I en skriftlig kommentar med.

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.
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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 
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 næsten alle bøger, som bruges i undervisningen, gratis til låns fra 
bogdepotet 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 89/90 er Marie Louise Holm 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
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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.

MØDEPLIGT
Gymnasieelever har mødepligt. Opfyldes mødepligten, gives der „rabat" 
ved eksamen: nedskåret eksamenspensum, desuden bortfald af flere 
fag ved eksamen. Opfyldes mødepligten ikke, kan rektor efter lærer
forsamlingens indstilling nægte en elev den omtalte rabat. En gymnasie
elev 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 

36



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.

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

ROSKILDE KATEDRALSKOLES VENNER
er skolens „støtteforening“, som giver tilskud til forskellige aktiviteter. 
Bl. a. kan skolens elever søge støtte til studierejser,

ROSKILDENSERSAMFUNDET
er foreningen af gamle elever fra RKS. Det har eksisteret siden 1916 
og er en af landets største elevforeninger. Roskildensersamfunde thar 
hvert år foræret skolen et legat, som uddeles ved translokationen.
Den 2. lørdag i juni holder Roskildensersamfundet en stor fest 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.
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SKOLEPSYKOLOG
kan I kontakte via jeres studievejleder.

SKOLERÅDET
findes ved alle amtskommunale gymnasieskoler. Det består af 9 med- 
leemmer og skal sørge for, at samarbejdet mellem skole og hjem bliver 
så godt som muligt. Det udgiver en forældreavis, der udkommer 2-3 
gange årligt med informationer om rådets arbejde og om livet på skolen.

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. 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 1990. 
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.

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 
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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.

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!

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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