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20. sept. Anemone Teatrets hæsblæsende forestilling »Motorsavsmassakren«.

1. okt. Vi kunne være trygge her i Danmark og sove roligt om natten. Arne Tolstrup 
Madsen var genindkaldt.

4. okt. Teatret Artibus opførte »Antigone 90« for 3. g + dramaholdet.

20. okt. Weald Concert Band gav koncert og var således med til at fejre kantinens fød
selsdag.

8. nov. En del elever deltog i operation Dagsværk.

16. nov. Den årlige fest for gamle elever.
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27. nov. Opførte Dr. Dante »Sporet« af Nikolaj Cederholm. De skriver selv om stykket:

»Sporet« er en barsk historie om Danmark fortalt af en taber, en fantast, en tik
kende menneskelig bombe. Et eller andet sted ude i byen sidder en ung mand 
og planlægger at forgifte hele Københavns vandforsyning med dioxin. Han sid
der et eller andet sted og tager sig sammen lige nu. Han har brug for nogen, der 
kan lytte til ham. Han har planlagt det hele til mindste detalje, han kan sagtens 
gøre det, han kan gøre det i løbet af nogle timer. Intet kan forhindre ham - indtil 
den dag han møder kærligheden.

3. dec. Premiere på 3.g’ernes store skriftlige opgave, som skal laves på en uge.

12. dec. Peter A.G. Nielsen fra Gnags var alene påseenen i aulaen. Ikke for at spille, men
for at fortælle om sit liv og sine holdninger til tilværelsen. Han fik stort bifald. 
Bagefter var der tid til en vand på lærerværelset.

ii



21. dec. tog vi afsked med Ilse Jepsen, som sluttede sit sekretærjob. Edmund Hansen 
sluttede samtidig som pedelmedhjælper.

4. april AlDS-forestillingen »Er der tigre i Congo« blev opført som fællesarrangement 
forl.g.

13. april Forårskoncert og skolefest.
Mange var klædt ud ved skolefesten
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25. april

17. maj

Ny saxofonkvartet underholdt i aulaen.

1 .g’erne startede med den store skriftlige opgave: Danskopgaven 
Der blev arbejdet med intensitet.
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Karlstad - Horsens - 40 år - 2.a og 2.y
40 års jubilæet for udveksling mellem den 
svenske venskabsby Karlstad og Horsens 
skulle fejres i år. Dette foregik på den måde, 
at vi, 2.y og 2.a i uge 4 drog af sted til Karl
stad, hvor vi fik en meget fin velkomst af de 
svenske elever, som vi også skulle indkvar
teres hos.
Svenskerne havde lavet et meget indholds
rigt program, som bød på mange interes
sante besøg og udflugter. Vi var som noget 
af det første ude at se noget af Sveriges 
store industri; nemlig et stort papirværk. Det 
var imponerende og spændende at se en 
industrivirksomhed så stor, og vi var alle me
get betagede. Endvidere var vi på en herre
gård, hvor Gustav Eroding boede, og vi var 
på byvandring, hvor vi fik en fyldig redegø
relse for diverse statuer - hvilket tog ca. 3 ti
mer i stiv frost. Ikke at forglemme fulgte vi 
også svenske undervisningstimer to formid
dage - de ligner til forveksling vores egne. 
Ugens højdepunkt nåede vi torsdag, hvor vi 
drog af sted for at stå på ski og kælke. Det 
var en dejlig og sjov dag i det frie svenske 
højland.
Ud over de formelle arrangementer havde vi 
også mulighed for at foretage os mere soci
ale aktiviteter med vores svenske venner.
En velkomstfest med spisning var arrangeret 
den første aften. Her fik vi leget som aldrig 
før, og vi forsøgte at lære svenskerne at 
danse lancier. Det lykkedes til en vis grad.

Fredag middag tog hele skolen afsked med 
os i den store aula. Vi fremviste vores kund
skaber i lancier på scenen for 700 menne
sker. Det vakte vild begejstring. Senere på 
aftenen havde vi afskedsfest, hvor vi til
bragte det meste af aftenen på herretoilettet; 
de svenske elevers stamværtshus. Det var 
en anderledes og udfordrende måde at 
holde fest på for os.
Lørdag morgen tog vi afsked og glædede os 
allerede til gensynet.

Så nåede vi frem til uge 17, hvor svenskerne 
kom til Horsens. Som i Sverige fulgte sven
skerne nu vores undervisning. Vi var på en 
heldagstur til Vadehavet og Ribe, og vi var på 
besøg på Horsens Statsfængsel, hvilket 
gjorde et stort indtryk på mange af svensker
ne. Endvidere var mange i Arhus onsdag. 
Her så vi Musikhuset og gik så ellers på 
strøgtur.
Aftenerne var også fuldt besatte - det som 
svenskerne lærte hurtigst at kende, var Gå
gaden »Graven« og »Tolveren«.
Torsdag var afskedsdagen, hvor vi havde 
idrætsdag. Svenskerne vandt fodboldkam
pen - men vi vandt ølstafetten.
Festen om aftenen var med spisning, og vi 
havde en ovenud vellykket fest.
Fredag morgen skulle afskeden med vores 
svenske venner tages. Det var ikke så let 
som afskeden i Sverige.

Anette og Charlotte 2.y

De svenske elever præsenterer Fröding-vi- 
ser og -digte.

4 kække danskere på skitur.
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2 .a i Sverige
I uge 5 var 2.a i Karlsstad, Sverige, for at be
søge Tingvalla gymnasiet. Med på turen var 
Kirsten Dollerup og Lars Bjørneboe, samt 
2.y. Det var en spændende uge med mange 
nye indtryk. Især papirfabrikken »Billerud 
Board« formåede at fange elevernes interes
se!
- Vi prøvede selv at lave papir, jubii!! Vi la
vede alle et stykke papir, men en eller anden 

Ugens højdepunkt var om torsdagen, da vi 
tog til Hovfjellet for at stå på ski sammen 
med vores svenske venner. Der fik vi virkelig 
vist vores skjulte talenter. Nævnte nogen 
Pernille og Christianes dramatiske kælketur 
ned ad den professionelle ,slalombakke? 
Hov! Var der et træ?
Ugen blev afsluttet med en legendarisk fest, 
hvor hovedattraktionen var de alkoholiske

lærer konfiskerede vores barnlige, useriøse udskejelser på skolens toiletter. Men alt ialt 
og naive forsøg på at realisere os selv. Vi be- en spændende uge, der blev opfulgt af sven- 
søgte også Alters herregård, hvor den be- skernes genvisit her i Horsens.
rømte digter Gustav Fröding boede.

2. a ved Fröding-stenen

Idræt med de svenske kammerater, da de kom på genvisit hos os.
is



Studietur med 2.z - G og GB

I marts 1991 tog 2.z til London i forbindelse 
med projekter i engelsk, matematik og fysik.

I engelsk havde temaet været »Racial 
Aspects of Britain«, og da netop forstaden 
Brixton har/har haft problemer med raceuro
ligheder, havde vi fået kontakt til Brixton Po
lice Station, hvor et meget veloplagt team vi
ste os rundt og fortalte om de problemer, 
man møder i et samfund som dette - bl.a høj 
kriminalitet.

I matematik var det især den historiske ma
tematik, der var interessant, og derfor gik tu
ren også rundt om British Museum med pa
pyrus skrifter og Rosetta stenen.

Et større emne, som både engelsk og fysik 
havde arbejdet med, var energi/atomkraft. 
Dette blev teoretisk anskueliggjort på Scien
ce Museum og praktisk på Dungeness 
Nuclear Power Station i Kent, hvor vi til
bragte det meste af en dag. På hjemvejen 
herfra stoppede vi i Canterbury, hvor alle 
nød at færdes i en mindre by.
Hele ugen havde vi et fantastisk forårsvejr - 
betydeligt varmere end det Danmark, vi for
lod og vendte tilbage til!
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Turen går til Prag
2.b & u med Ida Røn, Annette Haugbølle, Per Carlo Johansen og Poul Erik V. Mortensen

Efter megen diskussion besluttede vi os for, 
at Prag skulle være rejsemålet for vores 2.g 
studietur. Valget faldt på Prag p.g.a. vores 
interesse for de mange forestående ændrin
ger i det politiske system.
Formålet med turen var at udvide vores 
kendskab til det politiske styre, studere den 
flotte arkitektur og få et indblik i tjekkernes 
dagligdag.
Vi havde i forvejen planlagt et besøg på en 
medicinalfabrik, som viste sig at være en 
helse-te-fabrik, besøg på et gymnasium, et 
politisk foredrag og diverse byvandringer. 
Ud over det planlagte program og de mange 

sociale stunder bød turen også på en del 
overraskelser, bl.a. de »levende« hotel-gulv
tæpper, en elevator fra Hitchcock-tiden, et 
morgencomplet bestående af fåre-pølse og 
ostefad. Prags gader var heller ikke kedeli
ge. Under en byvandring blev vi på en parke
ringsplads angrebet af en halvdød flager
mus, og samme aften måtte 6 piger stifte be
kendtskab med en blotter i undergrunden.
Efter at have kommet os over de mange 
dage med for lidt søvn kan vi kun sige, at tu
ren har været skøøøøøøn!

D.B. &C.H. 2.b+2.u
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Studietur til Paris
Da vi endelig havde fået lokket Ole Høgh- 
Rasmussen og Preben Huus Jensen til at 
tage med os på studietur, overlod vi vores 
skæbne til tilfældighedernes spil og stod på 
toget til Paris d. 8/3-91.

Hver dag efter utallige besøg på fysiske ud
stillinger og geografiske seværdigheder så vi 

os nødsaget til at tilføre os en del energi i 
form af opkvikkende drikke. Hvilket også 
medførte en del sjove oplevelser. Ulempen 
ved dette var dog akut migræne. Alt i alt 
havde vi en god tur, både fagligt og socialt. 
Paris får de varmeste anbefalinger.

2.x

P.S. »Paris er en våd by - husk røjsere« (citat
Vilhelm Hjelm.)
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Studietur til Paris - fransk overgangsordning

Tirsdag den 11/12-90 ankom vi til gymnaiet 
Jean Lurgat, hvor vi skulle ud i de små fran
ske hjem, hvor lærerne havde bedt værterne 
om fuldstændigt at køre vor selvtillid ned! - 
d.v.s. de skulle TALE fransk til os.

Af Paris’ seværdigheder så vi blandt andet: 
Louvre, de to triumfbuer, Eiffeltårnet, Ver
sailles, Pére Lachaise (kirkegård) - sidst men 
ikke mindst, var vi på »Pub Saint Germain«, 
som var - om ikke den største, så den bedste 
pub i hele Paris (den havde åbent 24 timer i 
døgnet - og var i 4 etager, den største var på 
8 etager).

Derudover fik vi et uvurderligt smukt indblik i 
den parisiske hverdag (så som WC’er i ska
bene). Forplejningen var god (specielt cafe
ernes overdådige flutes med ost og skinke). 

Vore værter var rigtig søde og forsøgte på 
alle mulige og umulige måder at underholde 

os. Skolen betalte både metro-kort og te
aterbillet til »Cantatrice Chauve«.

Alt i alt vil undertegnede gerne på alles vegne 
sige, at det var en god tur med mange ople
velser og et stort sprogligt udbytte. Tak til de 
to lærere, der var med os - Marianne Boesen 
og Erik Nielsen.

Rikke, Else, Anne-Mette og Casper

Der var genbesøg i januar '91 på Horsens 
Statsskole. De franske elever fik set Horsens 
by, Jellinge-stenene, Koldinghus og Aarhus. 
Desuden besøgte de Kjeldsens Småkager 
og Bygholm Landbrugsskole, som gæstfrit 
og kompetent viste os rundt. Da skolens fo
tografiapparat var i stykker, er der desværre 
intet billede.

Dorte Thomsen
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Udvekslingstur til Saffron Walden (UK)

Dette er historien om en 3.g klasse, der i et 
forsøg på at tilegne sig viden om den om
kringliggende verden tog til England for at 
studere skolesystemet, og ingen skal tro, at 
det var for at slippe for en uges skolegang 
her på stedet. Vi tog afsted fra Horsens den 
29/9 for at arrivere i Saffron Walden dagen 
efter. I denne lille engelske flække blev ele
ver såvel som lærer indkvarterede hos lokale 
lærere og elever. Hele den efterfølgende uge 
brugte vi på at studere engelsk skoleform 
(læs: engelsk pubkultur). Der blev også tid til 

en enkelt afstikker til London og en til Cam
bridge, men essensen var her at shoppe fra 
elevernes side og ikke studere støvede byg
ningsværker, som Helge havde i sinde. På 
billedet ses et udsnit af de studereglade 
3.g’ere i færd med at konsumere en omgang 
engelsk øl. Turen var suveræn takket være 
ihærdig indsats fra de implicerede, og vi 
samlede ind til giro 413 i Meretes overbid, 
jvf. billedet.

3.EN2
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Aftenarrangementer/ 
Åbent gymnasium
Med overskriften Åbent Gymnasium afhol
des en række aftenarrangementer, der hen
vender sig til forældre, elever og andre inter
esserede. Hensigten er at skabe en uformel 
kontakt til forældrene og det omgivende 
samfund. Interessen har været stor, også i 
det forløbne skoleår, hvor der har været af
holdt 5 aftenarrangementer med vidt for
skelligt indhold.
Niels Lomholt holdt foredrag om »Video som 
kunstnerisk udtryksmiddel«. »Fedt er ikke 
bare lige fedt« forklarede Mads Ole Jensen i 
et foredrag om sundere kostvaner. Få dage 
før det første valg i det forenede Tyskland 
holdt Hans-Otto Rosenbohm et meget aktu
elt foredrag om »Det ny Tyskland som poli
tisk og økonomisk stormagt«. Rektor Lars 
Bjørneboe fortalte om klædedragtens histo
rie, som den afspejles i skolens portrætsam
ling. Og som sidste arrangement kunne for
ældre og elever nogle uger før skolefesten 
lære ellerfågenopfrisketden populære dans 
lanciers, med Gitte Barkholt og Niels-Hen- 
ning Broch-Mikkelsen som instruktører.
I begyndelsen af skoleåret vil der udkomme 
en folder med det nye program, som i år er 
væsentligt forøget.

Hu

Frivillig undervisning, 
studiekredse m.m.
Udover den skemalagte undervisning er der 
mulighed for at arbejde med musik, form
ning og idræt på frivillig basis, ligesom der 
er mulighed for at oprette studiekredse om 
specielle emner. Den frivillige undervisning 
varetages normalt af skolens faste lærere, 
mens studiekredse også kan ledes af andre. 
Oprettelsen af studiekredse kan ske hele 
året, men forudsætter at mindst 10 elever 
har tilmeldt sig, og at fællesudvalget har 
godkendt oprettelsen.

Her er nogle af mulighederne:
Skolekoret holder prøve en gang om ugen - 
alle er velkomne til at deltage. Der kræves 
kun, at man synger nogenlunde rent.

Ordet »skoleorkester« dækker mange for
skellige aktiviteter. Vi har et mini-big-band, 
som spiller såvel rock som jazz i forskellige 
afskygninger. Skolen råder over en del in

strumenter til udlån, især blæseinstrumen
ter.
Grupperne medvirker ved skolens forskel
lige arrangementer, såsom juleafslutning, 
skolekomedie, forårskoncert og morgenmø
der, gor-det-selv-aftener og koncerter uden 
for skolens rammer.

Idræt. I tilknytning til den obligatoriske un
dervisning er der mulighed for at arbejde 
med forskellige discipliner indenfor idræt
ten. Det drejer sig bl.a. om styrketræning i 
skolens styrketræningsrum, forskellige 
boldspil, såsom basketball og volleyball, 
redskabsgymnastik, yoga og rytmisk gym
nastik.
Formning/kunstforståelse. Her er der mu
lighed for at arbejde i skolens veludstyrede 
formningsafdeling, der rummer værksteder 
for grafik, ler, batik, gips og maling. Eller med 
samlingen af lysbilleder.
Dramatik. Her er der mulighed for at arbejde 
enten teaterorienteret eller med henblik på 
opførelse af større eller mindre forestillinger, 
revyer o.I., f.eks. med henblik på skolefe
sten.
Film. Her er der mulighed for at arbejde med 
filmklublignende arrangementer eller med 
skolens veludbyggede video- og filmanlæg 
med henblik på produktion af film og video.
EDB. I en række fag er EDB blevet et natur
ligt hjælpemiddel i undervisningen. De pro
grammer, der anvendes, kan groft opdeles i 
følgende typer: 1) Værktøjsprogrammer som 
tekstbehandling, regneark, graftegnings
programmer, 2) Træningsprogrammer til 
specielle emner, 3) Simulationsprogrammer 
og 4) Specielle undervisningsprogrammer. 
De fleste datamaskiner er placeret i et EDB- 
rum, hvor undervisning med EDB foregår. 
Alle klasser begynder at anvende EDB i 1. g; 
men den store brug i undervisningen ligger i 
2. og 3. g.
Datalogi er et valgfag, der har til formål at 
give dybere indsigt i datamaskiners virke
måde og programmer, end man opnår ved 
den obligatoriske EDB-anvendelse i de en
kelte fag.
Når EDB-rummet ikke bruges til undervis
ning, er der fri adgang for alle elever, bl.a. til 
tekstbehandling og databehandling i forbin
delse med opgaver og rapporter.
Skolens datamaskiner består især af Piccoli
ner forbundet i et net; anskaffelse af IBM- 
kompatible PC’er er begyndt.
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Elevrådet
Det er elevrådets opgave at varetage elever
nes interesser på demokratisk vis, samt at 
formidle kontakten mellem eleverne og sko
lens forskellige instanser. Elevrådet skal ta
ges med på råd i sager, der vedrører de prak
tiske foranstaltninger, som det daglige ar
bejde mellem rektor, lærere og skolens ele
ver kræver. Dette omfatter bl.a., at elevrådet 
skal høres om f.eks. skolens budget, valg
fagsudbudet, valgfagsbinding og holdopret
telser.

Elevrådet er meget vigtigt i forbindelse med 
kommunikationen mellem lærere og elever. 
Uden elevrådet har vi ikke mulighed for at få 
indflydelse på, hvad der sker på skolen, og 
teoretisk set har elevrådet lige så meget ind
flydelse som pædagogisk råd.

Elevrådet har de sidste 2 år haft flere projek
ter kørende. Elevrådet har bl.a. stået for op
rettelsen af papirboden, hvor man kan købe 
de mest nødvendige ting såsom papir, bly
anter, bly, viskelæder, plasticlommer m.m. 
til fordelagtige priser. Skabene til elevernes 
bøger, tasker m.m. er et andet af elevrådets 
projekter, og det sidste der skal nævnes, er 
projektet med plastic-kortene. Plastic-kor
tene skal erstatte de nuværende skolekort af 
karton. Fordelen ved de nye kort er, at de kan 
bruges som studiekort over hele verden med 
deraf følgende rabatter.

Elevrådet består af en repræsentant og en 
suppleant fra hver klasse, som vælges i sko
leårets start. Der vil hvert efterår blive afholdt 
elevrådskursus for hele elevrådet, hvor der 
bl.a. blive valgt repræsentanter til skolens 
forskellige udvalg. Der er 8 faste udvalg, og 
kun gennem elevrådet får man som elev ind
flydelse i disse udvalg. Derudover vil der 
være valg til bestyrelsen, der består af for
mand, næstformand, kasserer, sekretær og 
3 menige medlemmer af elevrådet. Det er 
bl.a. bestyrelsens opgave at lave dagsor
den, hente post m.m. På kurset vil der også 
blive undervist i kommunikation, og des
uden kan elevrådets vedtægter revideres.
Der afholdes et fast eftermiddagsmøde en 
gang om måneden, og desuden afholdes 
der elevrådsmøder efter behov, d.v.s. når 
det ønskes af formanden eller af 1/3 af elev
rådet. Alle kan komme med punkter til dags
ordenen, som skal afleveres senest 3 dage 
før mødet holdes. Efter hvert elevrådsmøde 
vil der blive udleveret et skriftligt referat, som 
det er sekretærens opgave at lave. Møder i 
elevrådet er åbne, og alle elever og lærere 
har taleret, men ikke stemmeret. Stemmeret 
har de af klassen valgte repræsentanter. I de 
aim. sager dog både repræsentanten og 
suppleanten.
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Fest-udvalg!
HSG (Horsens Statsskoles Gymnasiefore- 
nings festudvalg) er betegnelsen for en be
styrelse, der har til opgave at arrangere fe
ster. Dette arbejde indebærer bl.a. øl- og 
diskoteksbestilling m.m, men absolut ikke at 
forglemme også OPRYDNING.

Dette er, hvad HSG har beskæftiget sig med 
de sidste ca. 50 år, og traditionen er, at HSG 
er FYLDT med glade og sjove mennesker, 
der så vidt muligt har det med at arrangere 
FEDE HSG-fester... som alle nok har hørt 
om!!!

Er du fuld af energi, og vil du gerne være med 
til at skabe nogle gode fester og et godt 
HSG, så meld dig ind!!

HSG’s bestyrelse skal bestå af ialt 18 med
lemmer, hvilket vil sige 6 fra hver årgang. I 
starten af skoleåret vil der blive givet medde
lelse om, hvordan du bliver medlem af HSG.

HSG-fest!
Til HSG-festerne har du mulighed for at lære 
flere end blot din klasse at kende. Derfor: 
MØD op og vær med til at skabe nogle sjove 
fester. Da festerne kun er for elever på sko
len, er det nødvendigt med et såkaldt HSG- 
kort. Dette vil blive solgt i starten af skole
året! Kortet vil endvidere give rabat i en 
række butikker i Horsens.
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lektor EN-DA-DR
Birgit Andreasen (A)

Lærere og øvrigt personale

lektorTY-ID-SP adjunkt EN-ID
Kirsten Arleth (Ar) Gitte Barkholt (GB)

rektor HI-RE
Lars Bjørneboe (B)

lektor FR-RE
Marianne S.Boesen (Bo)

lektor BI-KE
Peter Brodersen (PB)

gymnasielærer ID
Niels-Henning 
Broch-Mikkelsen (BM)

lektor MU-DA
Kirsten Dollerup (KD)

lektor SA-EØ
Anders Graven (AG) Henrik Hansen (Hn)

adjunkt DA-MU
Annette Haugbølle (H)

lektor FR-BK
Finn Hermann (FH)

lektor GE
Kurt Morell Holm (Mo)

lektor FR-GE
Ole Høgh-Rasmussen (HR)

lektor DA-EN
Hans Højklint (HH) Mads Ole Jensen (MJ)
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lektor TY-LA
Vibeke Jensen (VJ)

lektor FY-MA-NA
Preben Huus Jensen (Hu)

lektor HI-FR
Rasmus Jensen (RJ)

lektor HI-DA
Per Carlo Johansen (PJ)

lektor Bl adjunkt RU-EN
Bodil Hauritz Jørgensen (Jø) Helge Kristoffersen (HK)

adjunkt TY-ID
Anne Larsen (AL)

lektor MU
Bente Laursen (La)

ektor MA-FY-DL lektor HI-OL
ArneTolstrup Madsen (TM) Niels Majgaard (Ma)

lektor FY-MA-NA
Poul Erik V. Mortensen (PM)

lektor MA
Gerda Munksgaard(M)

idjunkt SP-EN
knette Nielsen (AN)

studielektor FR-TY
Erik Nielsen (N)

lektor MA
Margrethe Paradowski (Pa)

lektor MA
Jens Gottschalk Rasmussen
(G)
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lektor DA-DR
Ole Rasmussen (OR)

lektor HI-EN lektor HI-OL-RE
Ida Røn (IR) Inger Saugbjerg (IS)

lektor FY-MA-NA
Knud Erik Sørensen (S

adjunkt MA-FY-NA
Inger Andersen Svane (IA)

adjunkt HI-RE
Agnes Poulsen (AP)

lektor MA
Niels Thomsen (NT)

lektor FR-LA
Dorte Thomsen (DT)

5/.
lektor DA-FI
UffeTroelsen(T)

lektor FR-SP
Birgit Ussing-Jepsen (BU)

adjunkt DA-ID (VS)
Anette Vester-Sørensen

adjunkt EN-TY
Jesper Vigh-Nielsen (

adjunkt KE-FY-NA
Gert Wandahl (Wa)

lektor SA-HI
Henrik Vind (V)

sekretær
Lis Johansen
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kantinebestyrer
Linda Germansen

pedel
Jens Kirkegaard

kantinemedhjælper
Grete Sørensen

kantinemedhjælper
Lis Norlyk

pedelmedhjælper
Erik Svejstrup Pedersen

Rengøringsassistent
Åse V. Andersen

rengøringsassistent
Åse Knudsen

rengøringsassistent
Jette Bergenhagen

rengøringsassistent
Betty Feldt

rengøringsassistent
Birthe Hansen

rengøringassistent
Kirsten Harboe

rengøringsassistent
Ruth Jensen

rengøringsassistent
Helene Olesen

rengøringsassistent
Annalise Paulund

rengøringsassistent
Margit Persson

rengøringsassistent
Else Petersen
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Skolens administration
Rektor Lars Bjørneboe træffes bedst i fri
kvarteret efter 5. time.

Lektor Niels Thomsen er inspektor og rek
tors stedfortræder. Lektor Bente Laursen er 
skemalægger.

Kontoret: Lis Johansen og Rie Laustsen 
Åbningstid: 8.00 -10.00 og 12.00 - 15.30.

Skolens pedel er Jens Kirkegaard. Pedel- 
medhjælper er: Erik Svejstrup Pedersen.
Kantinebestyrer: Linda Germansen.
Kantinens åbningstider: 7.30 - 9.50 og 10.35
-13.00.

Formand for Pædagogisk Råd: 
Jens Gottschalk Rasmussen.

Særlige hverv blandt lærerne:

AV-inspektorer: Ole Høgh-Rasmussen og 
Uffe Troelsen.
Studievejledere: Per Carlo Johansen, 
Bente Laursen, Niels Majgaard og Birgit 
Ussing-Jepsen.
Datavejledere: Arne Tolstrup Madsen og 
Gitte Barkholt.
Boginspektor: Hans Højklint.
Bibliotekar: Anne Larsen.

Morgenmøder
afholdes i aulaen i frikvarteret efter 2. time. 
Her kan alle sager af fælles interesse fore
lægges, ligesom alle her har mulighed for at 
meddele sig til resten af skolen. Mødet ledes 
af medlemmer af Fællesudvalget på skift.

Mødelokaler
Hvis man har brug for et lokale til møder en
ten i eller udenfor skoletiden, og elevrummet 
er for lille, kan man benytte et klasseværelse. 
Man gør dog klogt i at tale med inspektor 
Niels Thomsen forinden, så man sikrer sig, at 
lokalet er ledigt.

Højttaleropkald
Der kommer lejlighedsvis meddelelsertil læ
rere og elever over skolens højttaleranlæg. 
Såfremt elever ønsker meddelelser bragt på 
denne måde, skal de rette henvendelse til 
kontoret, således at udsendelsen kan ske i 3. 
frikvarter.

»Det sker« -
er et opslag, der giver information om, hvad 
der sker på skolen de kommende uger.

Rie er i fuld aktivitet som skolens nye sekretær
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Praktiske oplysninger

Adresseforandring
skal straks meddeles på kontoret.

Astromoni
Statsskolens astronomiske kikkert bruges 
naturligvis i undervisningen, men er også et 
vigtigt instrument i skolens kulturelle tilbud til 
forældre og andre interesserede.

De senere års øgede interesse for astronomi 
har ført til en udvidet brug af observatoriet. 
En tiltrængt renovering og modernisering af 
kikkerten og dens hus er tilendebragt, så vi 
nu fuldt ud kan udnytte denne facilitet, som 
vi på Horsens Statsskole er så heldige at 
have til glæde for elever, lærere og andre in
teresserede fra by og opland.

Kuplen er blevet befriet for rust, væggene er 
malet, og skolens formningshold har på 
smukkeste vis udsmykket frisen med dyre
kredsens stjernebilleder og dens symboler.

Kikkerten har fået nye farver, og dens mes
singskalaer for timevinkel og deklination er 
blevet pudset, så alt skinner om kap med so
len i dagslys. Betjeningen af kikkerten er 
gjort mere præcis og tidssvarende, idet sty
ringen af aksebevægelserne nu sker med 
stepmotorer.

Tilbehøret til kikkerten er bragt op på en ri
melig standard. Vi har fået en acceptabel 
samling af forskellige okularer. Et nyanskaf- 
fet solfilter til objektivet muliggør direkte ob
servationer af solens overflade. Tubus er 
desuden blevet forsynet med et 80 mm, lys
stærkt guideteleskop.

Kikkerten er en refraktor med et 13 cm ob
jektiv. Med forskellige okularer kan vi vælge 
forstørrelser fra ca. halvtreds til et par hund
rede gange. Den optimale forstørrelse af
hænger af det valge objekt og lufturoen.

Skolen har det seneste par år haft et fortrin
ligt samarbejde med Horsens Amatør
astronomiske Forening. Dygtige folk fra 
foreningen har udført et stort arbejde i for
bindelse med kikkertens renovering, og til 
glæde for alle står foreningen for åbent- 
hus-arrangementer i obervatoriet i vinter
månederne. I ugerne omkring månens første 

kvarter er der på observationsaftener åbent 
for alle interesserede mandag til fredag fra 
19 til 22.

Nærmere besked om de aktuelle datoer gi
ves ved opslag på skolen og på udvalgte 
steder i byen.

Hvis man ønsker mere information, er man 
velkommen til at kontakte Knud Erik Søren
sen.

Befordring
V.A.T.-uddannelseskort udstedes til rejser 
med bus eller tog samt kombinerede bus/ 
togrejser i Vejle Amt. Desuden udstedes ud
dannelseskort til rejser udover Vejle amt til 
elever, der bor i Vejle amt og går på skole i et 
andet amt.

Bibliotek og læsesal
Skolens bibliotek finder du i skolens nordlige 
fløj (modsat indgangen). Læsesal og biblio
tekarens kontor er på første sal. Desuden er 
der på skolen fagbiblioteker for fysik, kemi, 
biologi og geografi.

Biblioteket råder over en større samling af 
forskellige bøger, fortrinsvis af skønlitterær 
og historisk art.

På læsesalen findes et håndbibliotek, derer 
velforsynet med håndbøger, leksika og for
skellige opslagsværker samt en reol med de 
tidsskrifter og aviser, som skolen holder.

Læsesalen er først og fremmest beregnet til 
at være et arbejdsrum. Elever skal her have 
mulighed for at udnytte mellem- og venteti
mer til lektielæsning, orientering i avis- og 
tidsskriftsamlingen og lignende.

Bøger, tidsskrifter og aviser på læsesalen 
må kun benyttes på stedet. Der er åbent hver 
skoledag fra 8-17.

Bøger fra bogsamlingen iøvrigt kan hjemlå
nes. Dette kan ske ved henvendelse til bib
liotekaren (træffetider: se opslag på døren).

Anskaffelse af nye bøger og tidsskrifter til 
biblioteket sker for størstedelens vedkom
mende over de enkelte fagkonti, kun et 
mindre beløb administreres af bibliotekaren. 
Der vil på læsesalen være fremlagt en for
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slagsprotokol, hvor du er velkommen til at 
foreslå anskaffelse af bøger og tidsskrifter, 
som skolen ikke har. Biblioteksudvalget vil 
så tage stilling ud fra sit skrabede budget.

Ferieplan 1991/92
Sommerferie........... lø. 22/6 - ti. 06/8 
Efterårsferie ........... lø. 12/10 - sø. 20/10
Juleferie .................. lø.21/12-on.01/01
Vinterferie................ lø. 08/02 - sø. 16/02
Påskeferie................ lø. 11/04 - ma. 20/04
St. Bededag ........... fr. 15/05
Kr. Himmelfartsdag .to.28/05
Grundlovsdag......... fr. 05/06
Pinseferie ................ lø. 06/06 - ma. 08/06
Sommerferie........... lø. 20/06 -
De nævnte dage er inklusive.

Forsikring:
Skolen har ingen erstatningspligt for glemte 
eller bortkomne sager, ej heller for instru
menter, cykler eller motorkøretøjer. Vi op
fordrer jer til at sørge for, at I gennem jeres 
forældre er ansvars-, tyveri- og ulykkesfor
sikrede.

gen i et eller flere fag i væsentligt omfang, 
skal rektor underrette eleven om eventuelle 
konsekvenser ved en fortsættelse af for
sømmelserne (1. advarsel). Fortsætter en 
elevs forsømmelser herefter, skal rektor 
skriftligt underrette eleven, og hvis denne er 
under 18 år, tillige forældremyndighedens 
indehaver om, at der kan blive tale om at 
tage forbehold over for elevens tilmelding til 
eksamen ved skoleåret slutning (2. advarsel, 
skriftlig).

Forældre/ 
elevkonsultation
I begyndelsen af skoleåret arrangeres et 
møde med de nye elever, deres forældre og 
l.g’s lærere, samt studievejledere.

I november/december arrangeres en for- 
ældre/elevkonsultation for alle elever og 
deres forældre. Her er der mulighed for at 
drøfte arbejdets gang med hver enkelt lærer 
og studievejleder.

Alle elever og forældre er herudover vel
komne til at tage kontakt med rektor, studie
vejleder eller de enkelte lærere i det omfang, 
man føler, der er behov for det.

Forskønnelsesudvalget
Dette udvalg består af lærere, elever og rek
tor. Det er blevet skik, at alle spørgsmål, der 
har med skolens indretning og udsmykning 
at gøre, drøftes i dette udvalg, inden der skri
des til handling. Udvalget er således ansvar
lig for malerisamlingen og plakatsamlingen, 
og er desuden bestyrelse for Horsens Stats
skoles Kunstforening. Som sådan arrange
rer det skiftende udstillinger og indkøber ny 
kunst til skolen. Hvis du vil have indflydelse 
på skolens udseende på kort og langt sigt, er 
det derfor her i dette vigtige udvalg med det 
flotte navn, at du skal lægge din indsats.

Forsømmelser
Skolen skal føre regnskab med elevernes 
forsømmelser, herunder manglende udfø
relse af skriftlige opgaver, der indgår i under
visningen. Har en elev forsømt undervisnin-

Fravær
Ønsker man at tage fri fra undervisningen af 
anden grund end sygdom, bør man først 
overveje, om det kan lade sig gøre i lyset af, 
hvor mange fraværsdage og -timer man alle
rede har haft eller kan tænkes at få i løbet af 
skoleåret. Man bør tale med rektor herom. 
Rektor kan da skriftligt meddele inspektor 
om fraværet og dets årsag, samt sin mening 
om det berettigede i at tage fri. Det er vigtigt 
at understrege, at fravær under alle om
stændigheder sker på eget ansvar. For
målet med sygesedlerne og rektors sedler er 
alene at sørge for, at alle har noget skriftligt 
at holde sig til, hvis der skulle opstå proble
mer for den enkelte m.h.t. overholdelse af 
mødepligten.
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Fritagelse fra 
undervisning
Man kan få fri fra undervisningen, hvis man 
ønsker at deltage i arrangementer udenfor 
skolen, der har relation til et af defag, der un
dervises i, og faglæreren skønner, at man vil 
have et fagligt udbytte af at deltage (f.eks. 
idrætsstævner, korstævner, sprogkurser i 
udlandet o.l.).

Fællesudvalget
er et kontaktorgan mellem eleverne og sko
lens ledelse og lærere. Normalt består FU af 
rektor, formanden for Pædagogisk Råd, 2 
valgte lærere og 3 valgte elever. Men vi har 
forsøgsvis fået tilladelse til at arbejde med 
ialt 5 elevrepræsentanter og 5 lærerrepræ
sentanter, herunder rektor, der er udvalgets 
formand.

Valget til FU gælder for et skoleår og foreta
ges hurtigst muligt efter sommerferien.

FU træffer afgørelse vedrørende introduk
tionsdage, studieuger, fællestimer, studie
kredse og, efter samråd med skolebestyrel
sen, i sager der angår elevernes trivsel (fest
er, skolekomedie, fritidsaktiviteter og for
skellige praktiske forhold).

Fællesudvalget affatter desuden skolens or
densregler og fremsender disse til skolebe
styrelsen til godkendelse.

FU kan ikke på dagsordenen optage sager, 
der vedrører skolens fag- og timefordelings
plan eller den enkelte lærers forhold og un
dervisning. Sager vedrørende enkelte elever 
kan kun behandles, hvis den pågældende 
elev er indforstået hermed.

Glemte sager
Værdigenstande afleveres på kontoret og 
kan afhentes her.
Tøj o.l. bliver liggende. Man kan eventuelt 
henvende sig til rengøringspersonalet.

lærerne mulighed for at drøfte aktuelle 
spørgsmål. De finder sted ca. hver 14. dag 
efter et rullende skema. Hultimerne fungerer 
som »klassens time«, hvor eleverne kan 
drøfte fælles aktiviteter og problemer. Hulti
merne kan også benyttes til fællesmoder for 
alle elever.

Karakterer
Karakterer gives efter 13-skalaen.
Der gives årskarakterer ved skoleårets af
slutning. Desuden skal der gives stand
punktskarakterer to gange i årets løb.
For eleverne i 2. og 3.g afholdes skriftlige 
terminsprøver i marts. Resultatet af disse 
prøver indgår som en del af grundlaget for 
fastsættelsen afstandspunkts- og årskarak
terer.

I forbindelse med fastsættelsen af stand
punktskarakterer finder der normalt en drøf
telse sted med den enkelte elev. Årskarakte
rer i et fag, der afsluttes samme år, skal være 
givet før eksamensplanens offentliggørelse 
og må ikke drøftes med den enkelte elev.

Karaktererne ledsages ofte af kommentarer 
fra faglærerne (kommentaren kræves dog 
kun, hvis karakteren er 5 eller derunder, eller 
ved større udsving). Karakterbladene skal 
underskrives af forældre eller værge, indtil 
eleven fylder 18 år. Derefter kan eleven selv 
skrive under.

Kunstfonden
Kunstfonden yder tilskud til udstillinger o.l. 
Den administreres af Forskønnelsesudval
get.

Legater
En række legater uddeles ved skoleårets 
slutning efter indstilling fra lærerrådet. En
kelte legater kan søges. Dette bekendtgøres 
ved opslag.

Hultimer
er timer i det normale skema, hvor undervis
ningen falder bort for at give klasserne og
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Lærerkandidater
Enkelte klasser og hold vil opleve at blive un
dervist af en lærerkandidat. Det er en per
son, der har afsluttet sine studier og nu vil 
kvalificere sig til arbejdet som lærer i gymna
siet gennem et kursus i pædagogik. Den 
praktiske del af kurset foregår på et gymna
sium.

Lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen omfatter alle lærere, der 
underviser på skolen. Rektor er formand.

Lærerforsamlingen behandler spørgsmål 
om elevernes forhold i relation til deres stand
punkt. Den skal på passende tidspunkter - og 
navnlig ved skoleårets begyndelse - drøfte 
elevernes arbejdsbyrde med henblik på at 
opnå en jævn fordeling, såvel på ugens for
skellige dage som på skoleåret.

Oprykning
Eleverne i gymnasiet træffer selv sammen 
med deres forældre afgørelse om oprykning i 
næste klasse. Ved skoleårets afslutning kan 
Lærerforsamlingen dog tilråde en elev at gå 
en klasse om. Lærerforsamlingen kan også 
råde en elev til at gå ud af skolen, hvilket nor
malt er ensbetydende med, at studiestøtten 
bortfalder. (Såfremt en elev, der er rådet til at 
gå ud, vælger at fortsætte, kan lærerforsam
lingen senere tage stiling til, om eleven kan er
klæres studieegnet igen, hvorefter studiestøt
ten vender tilbage).

Opslagstavler
Det er meget vigtigt at holde sig orienteret om, 
hvad der foregår på skolen. Meddelelser af 
enhver art bringes på opslagstavlerne i parter
reetagen. Væn jer til at se på dem hver dag.

Pædagogisk Råd
Pædagogisk Råd, der omfatter rektor og alle 
skolens lærere, er rådgivende for rektor.

Skolefonden
Skolefonden får sine indtægter gennem 
overskud fra forskellige aktiviteter arrange
ret af Fællesudvalget eller andre.
Skolefonden yder tilskud til hytteture, eks
kursioner og rejser, fællesarrangementer, 
samt andre formål, som kan gavne skolen. 
Fællesudvalget administrerer skolefonden. 
Ansøgningsfrister bekendtgøres ved opslag.

Skolebestyrelsen
træffer beslutning om skolens budget, kapa
citet, fagudbund, ferieplan og ordensregler. 
Den har til opgave at medvirke til et godt 
samarbejde mellem skolen, hjemmene og 
lokalsamfundet og skal være med til at løse 
sociale opgaver i tilknytning til skolen.
Bestyrelsens medlemmer 1991-92:
Udpeget af amtsrådet:
Ingeniør N.K. Knudsen
Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted 
tlf. 75 89 14 17

Udpeget af oplandets kommunalbesty
relser:
Klinikassistent Jytte Holm, byrådsmedlem i 
Horsens kommune
Fredericiagade 8
8700 Horsens
tlf. 75 61 09 13

Tre medlemmer valgt af og blandt sko
lens forældre:
Advokat Jesper Brøting
Møllersmindevej 10
8752 Østbirk
tlf. 75 78 14 56

Ingeniør Peder Kirkeby
Storkestræde 2
8752 Østbirk
tlf. 75 78 19 68

Bent Jensen
Hovdiget 54
8722 Hedensted
tlf. 75 89 05 22

To medlemmer valgt af og blandt skolens 
elever:
Helene Krogh, 1 .u
Carl Johansgade 20
8700 Horsens
tlf. 75 61 34 33
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Camilla Vang Jessen, 1 .x
Søndervænget 56
8732 Hovedgaard 
tlf. 75 66 14 06

Tre medlemmer valgt af og blandt sko
lens ansatte
Lektor Jens Gottschalk Rasmussen 
formand for Pædagogisk Råd
Vindingsvej 4
8700 Horsens
tlf. 75 65 73 26

Lektor Preben Huus Jensen
H.C. Andersensgade 8
8700 Horsens
tlf. 75 62 07 49

Sekretær Lis Johansen
Fasanvej 11
8700 Horsens
tlf. 75 62 40 04

Rektor er tilforordnet bestyrelsen.

Skrivemaskiner
Skolen har et begrænset antal skrivemaski
ner, som kan lånes ved henvendelse på kon
toret.

Stipendier og lån
Som elev i gymnasiet eller på HF kan du 
søge stipendium i Statens Uddannelses
støtte med virkning fra den første kvartals
måned efter at du er fyldt 18 år. Bemærk at i 
denne sammenhæng er kvartalsmånederne 
august, november, februar og maj.

Indtil du er fyldt 19 år er muligheden for at få 
stipendium og størrelsen af dette dog af
hængig af dine forældres indkomst. De nø
jagtige satser kan du se i en pjece, som udle
veres på kontoret eller hos din studievejle
der.

Det er klogt at søge i god tid, da ekspedi
tionstiden godt kan være op til et par måne
der. Stipendium skal ikke betales tilbage, 
men beløbet skal medregnes i din skatte
pligtige indtægt.

Alle elever over 18 år kan uanset forældrenes 
indtægt søge studieløn, som forrentes med 
4% i studietiden.

Studievejledning
Alle klasser i gymnasiet har en studievejle
der, som bedst kan beskrives som en kom
bination af den klasselærer og skolevejleder, 
du kender fra folkeskolen.

I løbet af de 3 år vil studievejlederen afholde 
en række timer i klassen: studieteknik og 
grenvalgsorientering (i 1 .g), erhvervs
orientering (i 2. og 3.g), samt eksamens
orientering. 11 .g vil den enkelte elev blive in
viteret til en orienterende samtale med stu
dievejlederen.

Studievejlederen kan også bruges til andre 
ting, f.eks. til at bistå klassen i løsningen af 
eventuelle problemer. Her kan det nogle 
gange være en god idé at have studievejle
deren med i »klassens time«.
Studievejlederen har fast træffetid to gange 
om ugen. Og du er velkommen til at hen
vende dig, hvis du har noget, som du gerne 
vil have råd og vejledning om. Der kan være 
tale om personlige, familiemæssige, sociale 
og økonomiske forhold eller om skolepro
blemer. Det kan også dreje sig om tiden efter 
eksamen, f.eks. erhvervs- og uddannelses
valget, ophold i udlandet, adgangsbegræns
ningen m.m. Du vil altid kunne få tilladelse til 
at forlade undervisningen for at tale med din 
studievejleder. Gennem din studievejleder 
kan du komme i kontakt med socialrådgiver, 
skolepsykolog og studievejledere ved andre 
uddannelsesinstitutioner.
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Afskeden med de svenske elever april ’91.

Skoleåret 1990-91
Lærerkandidater:
cand.mag. Annette Bau 
cand.mag. Henrik Jakobsen

Vikarer:

cand.mag. Thorleif Ross
cand.mag. PerSørensen

fransk/idræt 
idræt/geografi

historie 
religion

Elevtal (Klassetal)

1989-90 sproglige matematikere

3.g 44 (2) 84 (4)
2.g 51(2) 97(4)
i-g 52(2) 102(4)

1990-91 sproglige matematikere

3.g 43(2) 89 (4)
2.g 44 (2) 89(4)
i-g 53(2) 105(4)
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1 A Klasselærer: Uffe Troelsen
1. række fra venstre: Trine Mahnkopf Høegh, Lærke Dorthea Lindsmann, Pernille Asmussen, Linda Algreen Sorensen, 
Maiken Kirdorf Nielsen, Mette Vigand Karlsson, Louise Ebler Simonsen, Marie Werngreen.
2. række fra venstre: Tine Sue Jensen, Ann Leth Kragh, Christina Dencker Kjærgaard, Maria Koed Jørgensen, Charlotte 
Frederiksen, Anita Gustavsen, Marie Østerbye, Pia Højberg, Carina Jakobsen.
3 række fra venstre: Marianne Lausten Nielsen, Heidi Andersen, Martin Damgaard Andreasen, Martin Riis Rasmussen, 
Søren Milo Engelbrekt, Anders Ingemann Schmidt, Anders Bo Rye Sørensen, Gitte Westenholtz Nielsen, Line Aamand 
Hansen.

1 B Klasselærer: Anne Larsen
1. række fra venstre: Gitte Bech Aaboe Nielsen, Britt Hansen, Anne Røgilds, Marie Louise Stitz Hansen, Catja Christof
fersen, Christina Lund-Nielsen, Maria Mortensen, Lena Louisa Laurberg Mikkelsen.
2. række fra venstre: Cathrine Juhl Bang, Karina Starup, Lisa Byrdal Jensen, Rikke Paaskesen, Mette Jørgensen, Line 
Maiken Nielsen, Tina Rindom Jakobsen, Thomas Duedahl Iversen, Marlene Just Hesselberg, Anja Maria Brøting.
3. række fra venstre: Cecilie Malinovski, Morten Seiser Pedersen, Lea Marian Bendtsen, Per Nielsen, Thomas Hansen, 
Kasper Kjær Sørensen, Line Ankerstjerne Lundum, Kim Juul Knudsen, Ditlev Leutholtz, Louise Mandrup Rasmussen.
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1 X Klasselærer: Per Carlo Johansen
1. række fra venstre: Karen Thomsen, Heidi Grundtvig Theander, Helle Willis Eilersen, Pernille Middelbo Nielsen, Mar
lene Steen, Camilla Vang Jessen, Joan Rønnow Olsen, Margrethe Fischer-Larsen.
2. række fra venstre: Rikke Laugesen, Søren Nygaard Hansen, Bo Bech Christensen, Birgit Nørskov Andreasen, Allan 
Bundgaard Holm, Kathrine Lunde Larsen, Jan Henrik Andersen, Michael Risbøll Ljunggreen.
3. række fra venstre: Jacob Gudbjerg, Christian Bech Nielsen, Peter Jul Hansen, Henrik Juel, Jesper Maarup Nielsen, 
Steffen Skov Jensen, Janus Mogensen, Morten Lillemark, Niels Peter Hansen, Claus Christian Rasmussen.

f. række fra venstre: Mette Dyrberg Nielsen, Inge Amby, Gitte Kjærby Bekker, Linda Pedersen, Tine Schack-Nielsen, 
Anne Sofie Christensen, Hans-Henrik Sørensen.
2. række fra venstre: Christian Kjærgaard Lassen, Marianne Ostergaard Jørgensen, Duarte Lisboa (udvekslingselev) nu 
i 1X, Tina Uldall Nielsen, Rikke Kristensen, Lene Steffensen, Mads Nørby Hansen, Sofus Nikolaj Pedersen, Kenneth Ole 
Petersen.
3. række fra venstre: Lars Gerstrøm, Claus Mott, Dennis Skibsted Sørensen, Jacob Graven, Ulrik Tofte Olesen, Anders 
Christian Bach, Steffen Hyldborg Jensen, Jesper Krøjgaard Lund, Mikkel Enø Sørensen, Lars Trautner.
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1 Z Klasselærer: Helge Kristoffersen
1. række fra venstre: Maren Elise Bjerre, Lene Schack-Nielsen, Phuc van Dang, Eva Ullvitt, Sidsel Helsbøl Nielsen, Lotte 
Kristensen, Malene Juul Jacobsen, Hele Vester Sørensen.
2. række fra venstre: Jacob Kristian Overgaard, Merete Knude Rasmussen, Jacob Houmøller, Max Kruuse, Mads Chri
stian Dall, Kristian Daugaard, Brian Kenneth Jensen, Rikke Nerup Knudsen.
3. række fra venstre: Jesper Friis Clausen, Thomas Marvig Rasmussen, Rune Fløe Bæklund, Alistar Foster Jensen, Tho
mas Sørensen, Brian Nielsen, Søren Ellegaard Jensen, Steen Feldinger Jensen, Mikkel Gensø Gundersen, Asbjørn An
dersen.

1 U Klasselærer: Gerda Munksgaard Brigitte Sørensen Charlotte Borla
1. række fra venstre: Janne Nielsen, Mogens Leif Vind, Janus Torsten Kirkeby, Line Lundgren Pedersen, Liza Strand- 
gaard, Maja Line Tommerup Rasmussen, Uffe Dalsgaard, Josephine Friis Clausen.
2. række fra venstre: Helene Ringe Krogh, Ida Palsberg Jørgensen, Dorthe Wieland Laursen, Jacob Stilling, Anne Cath
rine E.L. Petersen, Claus Sondergaard, Karen Mikkelsen, Mette Bystrup.
3. række fra venstre: Ulrik Steen Nielsson, Søren Fast, Mikael Østerrøgild Nielsen, Peter Lildholdt, Jacob Asger Poulsen, 
Jan Andreasen, Morten Bang Jokumsen, Kim René Hansen, Simon Bach Nielsen, Kenneth Schmidt.
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Adresseliste pr. 11.6.91:
Birgit Andreasen, Max Müllersgade 2B, 8000 Århus C A
Kirsten Arleth, Egesholm 43, Egebjerg, 8700 Horsens Ar
Gitte Vest Barkholt, Bellisalle 28,8700 Horsens GB
Lars Bjørneboe, Ulfeldtsvej 6,8700 Horsens B
Marianne Serup Boesen, Kattrupvej 39, Kattrup, 8732 Hovedgård Bo

Niels-Henning Broch-Mikkelsen, Belle, 7140Stouby BM
Peter Brodersen, Skerrildgårdvej 2,7150 Barrit PB
Kirsten Dollerup, Vestervangsparken 16,8355 Solbjerg KD
Anders Graven, Micavej 2, Haldrup, 8700 Horsens AG
Henrik Hansen, Smedegade48,8700 Horsens Hn
Annette Haugbølle, Herluf Trollesgade 57,8200 Århus N H
Finn Hermann, Flintebakken 54,2. sal, 8700 Horsens FH
Kurt Morell Holm, Husoddevej 45, Stensballe, 8700 Horsens Mo
Ole Høgh-Rasmussen, Fruenshave 42,8732 Hovedgård HR
Hans Højklint, Toftevænget 4,8700 Horsens HH

Vibeke Jensen, Opalvej 12,8700 Horsens VJ
Mads Ole Jensen, Bakkelyparken 62,8680 Ry MJ
Preben Huus Jensen, H.C. Andersensgade8,870Q Horsens Hu
Rasmus Jensen, T. Hansensgade 31,2. sal, 8000 Arhus C RJ
Per Carlo Johansen, Knøsvej 3,8680 Ry PJ

Bodil Jørgensen, El I i ng vej 6, Bjødstrup, 8660 Skanderborg Jø
Helge Kristoffersen, Blichersvej 33, Over Randlev, 8300 Odder HK
Anne Larsen, Bellisalle 18,8700 Horsens AL
Bente Laursen, Slåenvej 3,8700 Horsens La
ArneTolstrup Madsen, Orkesteralle 20,8700 Horsens TM

Niels Majgaard, Gabelsvej 1,8700 Horsens Ma
Poul Erik Mortensen, Mossøvej 11,8660 Skanderborg PM
Gerda Munksgaard, Lerretgård, 8766 Nørre-Snede M
Anette Nielsen, Fyrkatvej 6,2. th., 8200 Århus N AN
Erik Nielsen, Strandpromenaden 32,8700 Horsens N

Margrethe Paradowski, Pigeonvej 9,8270 Højbjerg Pa
Agnes Poulsen, Emil Bojsensgade 90,8700 Horsens AP
Jens Gottschalk Rasmussen, Vindingsvej 4,8700 Horsens G
Ole Rasmussen, Bellisalle 16,8700 Horsens OR
Ida Røn, Siriusvej 19,8700 Horsens IR

Inger Saugbjerg, Frederik Bajersgade 12.1,8700 Horsens IS
Inger Andersen Svane, Vinten Skovvej 55,8700 Horsens IA
Knud Erik Sørensen, Grusdalsvej 30,8700 Horsens S
Dorte Thomsen, Vejlevej 33,8700 Horsens DT
NielsThomsen, Vejlevej 33,8700 Horsens NT

UffeTroelsen, Kalhavevej 57, Kalhave, 7171 Uldum T
Birgit Ussing-Jepsen, Koralvej 21,8700 Horsens BU
Anette Vester-Sørensen, Carolinelundsvej 41,8700 Horsens VS
Jesper Vigh-Nielsen, Lollandsgade 2,8700 Horsens JV
Henrik Vind, Birkevej 1,8752 Østbirk V

Gert Wandahl, Fåborggade 3,2. sal tv., 8000 Aarhus C Wa

8619 00 80
75 65 60 84 
75641473
75 65 77 35
75 66 11 50

75 89 72 41
75 6916 54
86 92 74 07
75 65 7623
75 61 75 01

86162992 
75 61 40 69 
75 65 84 90 
75661255 
75 64 39 84

86 8937 22 
75 62 07 49

8689 84 75

8 6 57 92 32 
86 55 62 54
75 64 31 52
75 64 52 21
75 64 27 69

75 65 72 03
86 52 34 53
75 7712 02 
8610 27 59
75 62 45 29

86271756 
75 61 32 74
75 65 7326 
75 64 01 43
75 64 42 71

7562 8512 
75 65 42 94
75 65 63 56 
75 64 7710
75 64 7710

75 67 91 68 
7564 4412
75 62 77 62 
7561 1672
75 7811 46

86 20 98 94
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Horsens Statsskoles portrætsamling
Jacob Coning, ca. 1695:
Jens Knob (død 1696).

Omslagstryk ANDREAS HANSEN GRAFISK

The collection of protraits 
at Horsens Stasskole

Jacob Coning about 1695: 
Jens Knob (ded 1696).


