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A^clkommen til Bornholms Amtsgym

nasium!
I august 1993 begynder 250 clever 

deres uddannelse på Bornholms Amts
gymnasium. De er fordelt på 7 gymna
sieklasser og 3 HF klasser. I de senere 
år har der været en stærk stigende in
teresse for de gymnasiale uddannelser, 
og skoleåret 93/94 er ingen undtagelse. 
Det er glædeligt at konstatere, at ud- 
darmelsesviljen fortsat er så stor hos de 
unge bornholmere.

Vi vil i det kommende år være godt 
700 elever på gymnasiet, og det er man
ge på en skole, der er bygget til 400. Det 
giver naturligvis nogle pladsproblemer 
- men der er håb forude. Vi er af amtet 
stillet i udsigt, at vi i de kommende år 
kan få udbygget og renoveret en del 
faglokaler, og der arbejdes med planer 
om en udbygning af krypten - elevkanti
nen. Vi glæder os til at få gang i projek
terne allerede i 1994.

Jeg byder alle de nye elever velkom
men og håber, at I må få nogle spæn
dende og lærerige år på gymnasiet.

Vi lægger ud med et introduktionsar
rangement, hvor I kommer til at lære 
skolen, hinanden, lærerne og fagene at 
kende på en lidt utraditionel måde.

Gymnasiet/HF er fortsat det sted, 
hvor den høje faglige indlæring går 

hånd i hånd med kreative aktiviteter og 
socialt samvær. Vi er af den opfattelse, 
at indlæring sker bedst når trivslen er i 
top. Arbejdet i timerne er naturligvis 
krumtappen i den daglige undervisning, 
men vi gør meget for at integrere un
dervisningen i det lokale, nationale og 
internationale samfund. Navnlig arbej
det med de internationale relationer 
har på mange måder præget skolen i 
det forgangne år - ikke mindst på grund 
af samarbejdet med de baltiske lande - 
og den internationale dimension i un
dervisningen vil blive styrket yderligere 
i de kommende år.

Vi har i de seneste år været lidt be
kymret over frafaldet i HF-afdelingen. 
Vi er ved at nærme os landsgennem
snittet! Vi har derfor valgt i år at afsæt
te ekstra ressourcer for at få vendt den
ne udvikling. Jeg håber meget, at denne 
ekstra indsats vil gøre, at de nye HFere 
vil få et godt og harmonisk studiefor
løb.

Jeg glæder mig til personligt at kun
ne byde jer alle velkommen i august 
måned. Velkommen til et aktivt og 
frugtbart samarbejde på Bornholms 
Amtsgymnasium.

Finn Pedersen
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SKOLENS HISTORIE
Bornholms Amtsgymnasium er en 

gammel undervisningsinstitution. Sko
len hører således til blandt landets tid
ligste, og på Bornholm er den ganske 
enkelt den ældste nulevende skole.

I bevarede skriftlige kilder kendes 
skolens historie fra senmiddelalderen.

23 . august 1512 befalede ærkebiskop 
Birger Gunnersen af Lund på et lands
tingsmøde ved Aa Kirke, at der til af
hjælpning af manglen på præster og 
degne skulle bygges et hus til skole i 
Rønne og at alle mænd skulle svare en 
skilling penge til skolemesterløn. Det 
understregedes, at det skete fordi »der 
er ingen skole på landet, som fordum 
tid plejede at være«.

Om den her nævnte ældste skole for
tæller kilderne dog intet. Men det står 
fast, at dens kendte afløser kun kom i 
gang under store vanskeligheder.

I de urolige år omkring reformatio
nen (1536) ophørte dens virksomhed 
helt. Denne blev først genoptaget efter 
23. maj 1550, da et landstingsvidne for
tæller, at den første lutherske superin
tendent (biskop) af Lund, Franz Vorm- 
ordsen, den lübske slotsfoged på Ham
mershus, Herman Boitin, og øens før
ste lutherske provst, Arvid Pedersen, 
gik sammen for at videreføre skolen.

Men også herefter skulle vanskelig
heder lægge sig hindrende i vejen for 
undervisningen. Således fandt biskop, 
dr. Mads Jensen Middelfart under sin 

På navigationsdirektør Bagge Wandels tegning af Rønne fra 1676 (i det kongelige Bib
liotek) ses skolen straks til venstre for kirken.
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visitais herovre i juli 1621 skolen »intet 
værd og tom«. Den store byldepest to 
år tidligere - der havde bortrevet ca. 
5.200 bornholmere - havde ganske en
keltjaget børnene væk.

Skolen var således fra starten en latin
skole for hele øen, men efterhånden 
knyttedes gradvis i løbet af det 17. og 
18. århundrede en dansk skole for Røn
ne købstad til dens virksomhed. Men 
dermed var problemerne ikke løst. I ti
dens løb har skolens former gentagne 
gange undergået store forandringer, 
idet snart den ene, snart den anden af
deling har været lukket, ligesom insti
tutionen tilsvarende optræder under 
forskellige navne. Således degrader
edes den 1850-92 til blot at være »Røn
ne højere Realskole«, hvorved de to 
sidste klasser af latinskolen blev skåret 
væk. Navnet Rønne Statsskole fik den i 
1903, da den indrettedes med en ny
sproglig og en matematisk-naturviden- 
skabelig gymnasieretning.

I 1970 dimitteredes det sidste hold 
realister fra skolen, der samtidig føjede 
et HF-kursus til sin virksomhed.

Hvor den ældste, kendte skole har 
ligget vides ikke. Det er dog sandsyn
ligt, at den - med tanke på dens oprin
delige formål - har været at finde på 
nordsiden af kirkepladsen, hvor den 
kendes fra tegninger og byplaner i det 
17. århundrede.

Ca. 1790 flyttedes undervisningen til 
den nuværende plads ved byens ældste 
hovedgade, Storegade, idet rektoren 
der havde købt den afdøde byfogeds 
gård, som han udlejede til skole. På det
te sted er der siden blevet bygget næ
sten uafladeligt. De ældste bygninger 
her erstattedes i løbet af det 19. århun
drede af nye, som ligeledes er blevet 
afløst.

Også i dette århundrede har bygge
aktiviteten været stor, ikke mindst si
den den tyske besættelse - hvorunder 
skolen tidsvis blev beslaglagt til andre 
formål - og de efterfølgende russiske 
luftbombardementer i maj 1945, der 
medførte en del skade på bygningerne.

Efter gennemgribende ombygninger 
afsluttet i 1979 står skolen stort set fær
digbygget i sin nuværende skikkelse ef
ter tegninger af de kgl. bygningsinspek
tører K. Gottlob, Ths. Havning og H. 
Kønig. Til den samme bygningsfase hø
rer også overtagelsen af Hintzes Gård, 
der herefter indrettedes til de musiske 
fag.

Ved lov af 6. juni 1984 overgik skolen 
fra staten til Bornholms Amtskommu
ne fra 1. januar 1986 og skiftede samti
dig navn til Bornholms Amtsgymnasi
um.

Skolens bomærke viser oprettelsesåret 
og Set. Laurentii rist fra ærkebiskop Bir
gers sigil.

Ebbe Gert Rasmussen
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Gymnasiet
Der var i 1993 lidt færre ansøgere til 

gymnasiet end i 1992. Faldet skyldes 
alene, at ungdomsårgangene er blevet 
mindre. Gymnasiefrekvensen på Born
holm er fortsat meget høj sammenlig
net med landsgennemsnittet.

For nogle år siden indførte man det 
såkaldte valggymnasium, der afløste 
det gamle grengymnasium. Der arbej
des imidlertid fortsat på skabe forbed
ringer i det ny gymnasium. Som noget 
nyt fra i år kan de sproglige elever væl
ge matematik og biologi på højt niveau.

På mellemniveu tilbydes de sproglige 
2g’ere som noget nyt kemi, matematik 
og fysik.

Psykologi indføres som valgfag på 
mellemniveau. Og minsandten om der 
ikke indføres årskarakterer i idræt som 
obligatorisk fag.

Gymnasiet har efter min opfattelse 
på den mest elegante måde forstået at 
justere undervisningens form og ind
hold til samfundets stadig stigende og 
skiftende krav til uddannelsen. Ikke 
mindst styrkelsen af den skriftlige di
mension har været en stor succes. Tre

trinsraketten med danskopgaven i i Ig, 
historieopgaven i 2g og den større 
skriftlige opgave i 3g udvikler på glim
rende måde elevernes evne til til at ar
bejde selvstændigt. Denne projekt
organiserede arbejdsform smitter også 
af på den daglige undervisning. Dette, 
kombineret med at EDB på nuværende 
tidspunkt indgår som en integreret del 
af undervisningen i de fleste fag, gør, at 
eleverne efter endt gymnasieuddannel
se er godt rustet til at komme ud i et 
samfund præget af hastige forandringer 
i erhvervs- og beskæftigelsesmønstret.

Det er glædeligt at konstatere, at ele
verne som helhed på trods af relativ 
stor arbejdsbyrde og transporttid delta
ger så aktivt i skolens liv, som de gør. 
Gymnasiet er ikke alene et tilbud om 
uddannelse, men rummer også mange 
tilbud om udfoldelser på andre områ
der.

Gymnasiet lever og udvikler sig!

Finn Pedersen
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Normaltimetal for gymnasiet

• Sprog 2 er enten fortsættersprog (tysk eller 
fransk) eller begyndersprog (fransk, tysk, italiensk 
eller russisk).

MATEMATISK linje lg 3g
Religion 3
Oldtidskundskab 3
Dansk 3 3 4
Engelsk 3 4
Sprog 2* 4 4
Historie 3 3 3
Geografi 3
Biologi 3
Fysik 3 3
Kemi 3
Matematik 5 5
Musik 3
Billedkunst 2
Idræt 2 2 2
Valgfag 4-5 4-5

I ALT........................ 32 31-32 31-32
• Fortsættersprog er tysk eller franst
•• Begyndersproget er enten fransk, tysk, spansk, 
italiensk eller russist

SPROGLIG linje 3g
Religion 3
Oldtidskundskab 3
Dansk 3 3 4
Engelsk 4 4
Fortsættersprog* 4 4
Begyndersprog*  * 4 4
Latin 3
Historie 3 3 3
Geografi 3
Biologi 3
Naturfag (mat-fys-kem) 3 4
Musik 3
Billedkunst 2
Idræt 2 2 2
Valgfag 4-5 4-5

IALT......................... 32 31-32 31-32

• Tillægges forskelligt på de to linjer

VALGFAG PÂ
HØJT NIVEAU

2-g 3g

BEGGE LINJER. :
Samfundsfag 5 5
Musik 5 5
Engelsk 5*
Tysk 5
Fransk 5
Spansk 5
Russisk 5
Italiensk 5

KUN SPROGLIG LINJE
Latin 5 5

KUN MATEMATISK
Matematik 5
Fysik 5
Kemi 4 5
Biologi 5 5

VALGFAG PÅ MELLEMNIVEAU 
________4 ugentlige timer i 2.g eller 3,g 
Begge linjer :

Latin* ________________
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Kemi*
Datalogi______________
Teknikfag
Musik
Idræt
Billedkunst
Film- ogTV-kundskab
Erhvervsøkonomi
Filosofi
KUN SPROGLIG LINJE:
Matematik
Fysik

* Tillægges forskelligt på de to linjer
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Højere Forberedelseseksamen (HF)

nr er ikke blot en ungdomsuddan
nelse, men en almen, studieforbereden
de uddannelse for både unge og voks
ne.

På Bornholms Amtsgymnasium er 
HF tilrettelagt som et to-årigt forløb 
indeholdede de fag, du kan se på næste 
side. Fagene opdeles i fællesfag, der for 
de flestes vedkommende læses på l.år 
og tilvalgsfag, der hovedsagelig læses 
det sidste år.

En HF-eksamen med udvalgte til
valgsfag giver i princippet adgang til 
samtlige videregående uddannelser i 
Danmark ligesom studentereksamen. 

ligesom du selvfølgelig ikke behøver en 
egnethedsudtalelse, hvis du har forladt 
skolen for nogle år siden.

Hvordan er HF-kurset bygget op 
HF-kursus er to-årigt opdelt på 4 seme
stre. For at opnå en HF-eksamen skal 
du have en række fællesfag, 3 tilvalgsfag 
samt skrive en større skriftlig opgave.

Hvis du vælger begyndersprog som 
ét af tilvalgsfagene, behøver du kun at 
vælge ét yderligere tilvalgsfag.

Hvad kræves der for at blive 
optaget?
Fo.r at blive optaget på HF-kursus skal 
du have 10-års skolegang, herunder fol
keskolens udvidede afgangsprøve i en 
række fag :
— Folkeskolens udv. afgangsprøve i 

dansk, samt 2 af fagene matematik, 
engelsk, tysk eller fransk.

— endvidere skal du have en udtalelse 
om egnethed fra din skole.

Du kan dog blive optaget på HF uden 
disse prøver, hvis du har tilsvarende ud
dannelsesbaggrund og forkundskaber,

Hvad skal jeg vælge inden 
optagelsen
Du skal vælge om du i HF vil have: 
— Tysk eller fransk fortsættersprog 
— Musik eller billedkunst som fælles

fag
— 2 af fællesfagene biologi, geografi 

eller fysik/kemi
— evt. 3. fremmedsprog som begyn

dersprog
— evt. 2-årigt højniveau-fag.

Du skal være opmærksom på, at et 
valgfag kun kan oprettes, såfremt til
strækkelig mange kursister vælger det 
pågældende fag.

*
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HF-fagene

2. år1. år

Biologi fællesfag 3 -
Biologi tilvalgsfag - 4
Dansk 3 4
Engelsk fællesfag 4 -
Engelsk tilvalgsfag - 4
Fransk fortsættersprog fællesfag 4 -
Fransk fortsættersprog tilvalgsfag - 4
Fransk begyndersprog tilvalgsfag 4 4
Fysik tilvalgsfag - 4
Fysik-kemi fællesfag 4 -
Geografi fællesfag 3 -
Geografi tilvalgsfag - 4
Historie 3 3
Italiensk tilvalgsfag 4 4
Kemi tilvalgsfag - 4
Matematik fællesfag 5 -
Matematik tilvalgsfag - 5
Religion - 3
Russisk tilvalgsfag 4 4
Spansk tilvalgsfag 4 4
Tysk fortsættersprog fællesfag 4 -
Tysk fortsættersprog tilvalgsfag - 4
Tysk begyndersprog tilvalgsfag 4 4

Følgende fag tilrettelægges med de angivne ugentlige timetal i første eller andet kursusår ef
ter rektors/forstanders afgørelse:

Fællesfag: Billedkunst (2), Idræt (2), Musik (2), Samfundsfag (2)

Tilvalgsfag på fællesfagsniveau: Biologi (3), Fysik-kemi (4), Geografi (3)

Tilvalgsfag: Billedkunst (4), Datalogi (4), Design (4), Dramatik (4), 
Erhvervsøkonomi (4), Film- og TV-kundskab (4), 
Filosofi (4), Idræt (4), Musik (4) Oldtidskundskab (3), 
Psykologi (4), Samfundsfag (4) og Teknikfag (4).

Fag på højt niveau:
Fag på højt niveau kan erstatte tilsvarende HF-fag. De tilrettelægges over to år. Hvis 
man allerede har prøve i et tilvalgsfag, kan man bygge et 1 -årigt fag på højt niveau oven 
på dette.
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Skolens udvalgsstruktur
På Bornholms Amtsgymnasium har 

vi en samarbejdsaftale mellem rektor 
og lærerkollegiet, der betyder, at Pæ
dagogisk råd har medindflydelse på en 
række pædagogiske og administrative 
sager.

Pædagogisk råd afløste i 1991 det tid
ligere lærerråd, og samarbejdsaftalen 
indebærer, at Pædagogisk råd skal hø
res om bl.a. undervisningstilbud, time- 
og fagfordelingsplaner, forsøgsunder
visning, principper for ekskursioner og 
studierejser, skolens budget, større 
byggesager og stillingsbesættelser.

Der er nedsat en række stående ud
valg under Pædagogisk råd, og de tager 
sig hver især af konkrete sagsområder, 
der er beskrevet i en række kommisso
rier, som ligeledes indgår i samarbejds
aftalen. Disse stående udvalg er økono
miudvalget, funktions- og forskønnel
sesudvalget, legatudvalget, pædagogisk 

udvalg, time- og fagfordelingsudvalget, 
rejseudvalget, udvalget for økonomisk 
støtte til elever, forældremødeudval
get, introduktionsudvalget, fællestime
udvalget og AV- udvalget.

Desuden har skolen har et fællesud
valg, bestående af rektor, elever, lærere 
og pedellen, som tager sig af samarbej
de og fællesarrangementer mellem 
skolens ansatte og skolens brugere.

Væsentligt for medarbejderdemo
kratiet på Bornholms Amtsgymnasium 
er også samarbejdsudvalget, der består 
af rektor og repræsentanter for skolens 
personalegrupper, og som behandler 
sager af betydning for forholdet mellem 
ledelse og ansatte på skolen, her under 
efteruddannelse, økonomi, anlægs- og 
vedligeholdelsesprojekter.

Pæd-Råd.
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Funktions og forskønnelseudvalget
U dvalget der skal sikre at skolen bli
ver flottere, sjovere og bedre.

Da vi startede dette skoleår, var det 
med en nyrenoveret festsal i glade far
ver, et nyt lys- og lydanlæg og et flot nyt 
fortæppe til scenen som Bikuben har 
sponsoreret.

Udvalget har i årets løb arbejdet på 
at få en kunstnerisk udsmykning op på 
bagvæggen i salen. Det ser nu ud til at 
blive kronet med held, idet Ny Carls- 
bergfondet vil sikre skolen to malerier 
til netop dette brug, af maleren Ton
ning Rasmussen.

Derudover er Ny Carlsbergfondet in
teresseret i at købe nogle skulpturer til 
skolens haveanlæg. Vi håber på en 
spændende kunstnerisk udsmykning til 
gavn og glæde for os alle.

Mange af skolens lokaler, særlig faglo
kalerne, trænger til en istandsættelse, 
ikke blot en gang maling, men en gen
nemgribende nyistandsættelse. Det hå
ber vi på kan ske for en del af lokalerne 
i de kommende år, således at skolen om 

nogle år ikke længere er en skole fra 
1960-erne, men et mere tidssvarende 
sted.

Da vi er mange mennesker, der sli
der på bygning og inventar, kræver det, 
at vi alle er indstillet på at vise hensyn. 
Her skal være godt at være, så vi skal 
behandle både inventar og lokaler godt.

Udvalget er nedsat af pædagogisk råd 
og består udover lærere også af elev
rådsrepræsentanter.

I forbindelse med udvalgets arbejde 
er pedellen Jørn Lund en helt uund
værlig person, da hans praktiske indsigt 
er væsentlig, og da det ofte er ham, der 
skal udføre de beslutninger, udvalget 
træffer.

Desuden er der knyttet to konsulen
ter til udvalget, maleren Tonning Ras
mussen og arkitekt K. Harild, hvis stør
ste opgave indtil videre har været 
istandsættelsen af festsalen.

På udvalgets vegne - Hanne Vensild



14

Studievejledningen
Det at starte på en ny skole kan godt 

være svært, hvordan skal man dog no
gensinde finde rede i alt det, der vælter 
ned over hovedet på en. Alle de »gam
le« ser skrækindjagende ud til at have 
helt styr på det hele, men bare rolig, 
det skal I nok også få, og det i løbet af 
forbløffende kort tid.

For at hjælpe jer til at få styr på for
virringen, er skolen forsynet med 6 stu
dievejledere, der gerne vil give jer en 
hånd lige fra starten.

Vi kommer og præsenterer os for jer 
i løbet af jeres 
første skoleuge, 
og efter en 3-4 
ugers skolegang, 
når I har vænnet 
jer lidt til at væ
re her, laver vi 
et studie- 
teknikkursus for 
hver klasse på 
en 4-5 timer.

Studievej
lederne udfylder 
den funktion, 
som skolevejle
derne har i fol
keskolen, og 
derudover noget af det, som I er vandt 
til, at jeres klasselærer ordner.

På vores skole har vi indført et klas
selærersystem i begynderklasserne, for 
at mildne overgangen fra folkeskolen, 
men fra det andet år klares alle proble
merne af studievejlederne, efter bedste 
evne.

Vi har faste kontortider, som står på 
et opslag på studievejlederkontorets 
dør og på jeres opslagstavle, I kan bare 

komme op til os. Hvis I har samarbejds
problemer i klassen, vanskeligheder 
med at få planlagt lektielæsningen, tan
ker om fremtidigt erhvervsvalg - eller 
hvad ved jeg - så kom bare, vi prøver at 
finde ud af det sammen med jer.

Ud over at have faste kontortider la
vervi også nogle kollektive timer i klas
serne i løbet af de 2-3 år I går på skolen. 
Her snakker vi om erhvervsvalg, studie
valg, økonomi, orienterer om valgfag i 
2.-3.g. og 2. HF og meget mere.

Ind imellem inviterer vi gæstelærere 
fra erhvervsli
vet, de kan for
tælle om, 
hvordan man 
skriver en job
ansøgning og 
klarer en job
samtale, noget 
der jo bliver 
aktuelt for jer 
alle.

Vi vil også 
arrangere be
søg på uddan- 
nelsesinstituti 
oner i Køben
havn i den ud

strækning, det kan lade sig gøre, og 
hvert år har vi besøg af studerende fra 
København, der kan fortælle om deres 
studier, og om hvordan det egentlig er 
at være under uddannelse.

Alt i alt er det vores opgave at give 
jer en hjælpende hånd, og engang imel
lem et ordentligt spark,- det kan nemlig 
også være en hjælp! Vel mødt.

Studievejlederne
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Introduktionsugen
I alt 253 nyc clever startede på skolen 
i august 1992 - 7 gymnasieklasser og 3 
HF-klasser.

Mandag den 10. august mødte alle op 
med sommerfugle i maven. Efter rek
tors velkomst, blev eleverne fordelt i 
klasserne og den første uges program 
var igang. Det blev traditionen tro en 
kærlig men også barsk modtagelse, de 
»gamle« elever gav de »nye«. Ugen for
løb med bogudlevering, fotografering, 
orientering om skolens mange aktivite
ter på morgenmøderne, hvor der også 
blev sunget morgensang.

De nye lærere blev set an og det blev 
da også til rigtig undervisning, selvom 
programmet var præget af aktiviteter 
som fagligt orienteringsløb, kor, folke
dans, gøgl, fremstilling af skulpturer og 
ikke mindst festarrangering.

Ugen sluttede med fest for »de nye«, 
og så var den første uges mange ople
velser overstået, så hverdagen kunne 
begynde mandag efter det normale ske
ma.

Ilse Aarup

Den vindende klasse i fagorienteringsløbet 1992
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Skoleballet

Foto Tommy Kofoed, Bornholms Tidende.

Skoleballet er årets festlige højde

punkt.
Igen i år var der tale om en gallabegi

venhed. Alle mødte op i festlige krea
tioner. Som rektor følte jeg mig imid
lertid lidt pinligt berørt over, at mit 
dress - kjole og hvidt -, der er indkøbt i 
frelsens hærs butik for 20 kr., efterhån
den ser lidt slidt ud. Jeg vil allerede nu 
gå på jagt efter et nyt sæt i 30 kroners 
klassen, således at jeg til næste år kan 
vise mig standsmæssigt frem.

Indmarchen blev i år ledet af den 
»unge« Gorm ikke at forveksle med 

»Gorm den gamle« (Hylsberg). Den 
militæriske præcision og disciplinerede 
adfærd, der præger al moderne idræts
undervisning karakteriserede også den
ne indmarch. På fornemste måde sør
gede den »unge« idrætslærer for, at 
indmarchen og slangedansen blev af
viklet efter en nøje tilrettelagt plan.

Der blev spist, musiceret, danset og 
sunget, så det var en lyst. - En herlig 
aften.

Finn Pedersen
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Det åbne Gymnasium
I skoleåret 1992-93 fulgte vi de sidste 
års succes op med en runde i Det åbne 
Gymnasium , som er en af Bornholms 
Amtsgymnasiums udadvendte aktivite
ter.

Formålet er at præsentere den born
holmske befolkning for nogle temaer, 
der behandles i moderne gymnasieun
dervisning.

Af økonomiske grunde er det ikke 
muligt for Bornholms Amtsgymnasium 
at lave kursustilbud som Det åbne 
Gymnasium i eget regi, hvorfor kurser
ne er arrangeret i samarbejde med Fol
keuniversitetet.

Fysik

Fra quarker til quasarer.
Episoder fra fysikkens udvikling i det 
tyvende århundrede.

Ved indgangen til det tyvende århun
drede havde man opfattelsen af, at der 
kun manglede detaljer i det fysiske ver
densbillede. Man var stort set færdig. 
Men så så man noget uventet, som fik 
Einstein og Bohr til totalt at ændre op
fattelsen af atomfysik, rum og tid.

Senere myldrede nye ukendte »væ
sener« ind på banen. Man kaldte dem 
elementarpartikler. Ønsket om enkel
hed i opfattelsen af alt det nyopdagede 
i fysikkens verden gjorde symmetri-be
grebet interessant. Man syntes, der 
manglede noget, for at elementarparti
klerne kunne fuldende billedet af den 
verden, vi kender. Man søgte dem, og 
man fandt dem....

Forbedrede målemetoder betød, at 
man måtte opfatte hele universet som 
noget, der forandrer sig. Det gav anled
ning til fremkomsten af mange teorier 
om hvordan. Blandt disse teorier har 
»BIG BANG«-teorien været den mest
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interessante, fordi den stemmer bedst 
overens med det, man senere kunne 
iagttage. Hvad skete der de første tre 
minutter?

Fysikkens metode. Hvad er det, der 
gør teorier til interessante teorier, og 
hvilke er uinteressante i fysik-sammen
hæng? Hvordan skelnes der mellem 
det, der er til grin og til eftertanke, mel
lem fup og fakta eller mellem faet og 
fiction? Diskussion om forskelle og lig
heder mellem tro, overtro, pseudovi
denskab og naturvidenskab.

Adjunkt Kaare Borchenius, Leklor Per 
Bjørn Andersen, Lektor Aksel Jørgensen

Engelsk

Fra Dronning Victoria til Margaret 
Thatcher - Historien om imperiet der 
blev væk.
Vi beskæftigede os med udviklingen i 
England fra Dronning Victoria til Mar
garet Thatcher og så på, hvorledes den 
sætter sig spor i Englands litteratur, kul
tur og livsform, samt ændringerne i de 
sociale forhold, og klassesystemet.

I Dronning Victorias regeringstid 
bliver England et verdensimperium. 
Kunst og litteratur blomstrer og vel
standen breder sig. Middelklassen får 
sin store tid.

Der er tiltagende problemer i Irland. 
Første verdenskrig vindes, men tabene 
er gigantiske, og bitterhed og mistillid 
til de herskende klasser breder sig. Og 
facaden begynder at krakelere.

30-erne, en periode med depression 
og arbejdsløshed. 2.verdenskrig ryster 
på ny landet i sin grundvold. Krigen vin
des, men freden tabes. Imperiet går i 

opløsning, Det britiske Commonwealth 
dannes.

Margaret Thatcher forsøger med en 
ultrakonservativ politik at genrejse lan
det. Hun retter et knusende slag mod 
fagforeningerne. Falklandskrigen. Si
tuationen idag. England som en del af 
EF.

Adjunkt Erik Klinge Nielsen, Årsvikar 
Hanne Biem Bidstrup, Adjunkt Morten 

Ziebel Serritzlev, Lektor Lone Bruun 
Beyer, Lektor Kirsten Mortensen.

Samfundsfag

Bornholm frem mod år 2000.
Hvordan har vi det på Bornholm, og 
hvordan vil det blive i de kommende år? 
En række af de forhold, der påvirker 
livet på Bornholm vil blive belyst. Og i 
diskussionsform vil en række forslag til 
at ændre Bornholms og bornholmernes 
vilkår blive inddraget.
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Er Bornholm i krise?
Livsformer og levevilkår - Indkomster 
og erhvervsliv - Arbejdsløshed og be
folkning.

Særordninger og selvstændighed.
De vedtagne særregler for Bornholm - 
Ønskerne om selvstændighed for Born
holm - Sammenligning med Grønland, 
Færøerne m.m. - Skatter til og tilskud 
fra det øvrige Danmark.

Bornholm og EF.
Landbruget og miljøet - EF’s struktur
fonde - Turisme, åbne grænser og ECU 
- EF’s hjælp til østlandene.

Bornholm i Østersøen.
Øresundsbroens betydning - Fiskeriet i 
Østersøen - Samarbejdet mellem Born
holm og de baltiske lande.

Adjunkt Leif Erik Hansen, Adjunkt 
Svend Aage Hansen, Adjunkt Thor 
Lund Kure, Lektor Claes Christian 

Ludvigsen, Rektor Finn Pedersen.

Det blev 12 dejlige aftener med ialt 100 
veloplagte, lyttende og debatterende 
bornholmere.

Jørgen Butzbach
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Studierejser
Som led i undervisningen kommer 

eleverne på studierejser med deres fag
lærere. Det der gennemgås på studie
rejserne, indgår i eksamenspensum.

Eleverne betaler selv udgifterne til 
studierejserne, dog er der frirejse i 
Danmark. I et begrænset omfang er der 
mulighed for økonomisk støtte.

Studierejserne kan være indenlands 
og udenlands. De fleste elever kommer 

i efteråret 2g og 3g til Københavnsom
rådet, og så vidt muligt får alle 2g elever 
tilbud om en lang studierejse, der som 
regel går til udlandet. I foråret 1993 var 
alle 2g’ere således på en studierejse til 
udlandet, for de flestes vedkommende i 
forbindelse med et af de sprog, de stu
derer.

Rejseudvalget

2a’s Studietur til Nyons.
Fra d. 25/3-5/4 1993 var vi i Nyons i 

området Provence i Sydfrankrig.
Nyons er en lille hyggelig by med ca. 

6000 indbyggere, der udviste stor inter
esse for os danskere.

Området bød bl.a. på gamle fascine
rende romerske bygningsværker, en 
prægtig fuldkommen ubeskrivelig na
tur samt en imponerende gæstfrihed, 
der gjorde det lidt flovt at være dan
sker.

Vi tog fra Bornholm d.25/3 med man
ge forventninger og forestillinger om 
hverdagen og atmosfæren i det sydfran
ske.

Søndag morgen d. 28/3 var ideen, at 
vi skulle leje cykler og cykle ud til en 
økologisk vingård, hvor vi skulle besøge 
familien Serret og høre lidt om vindyrk
ning, men i Nyons lejer man ikke cykler 
ud om søndagen. I stedet for måtte vi 
ringe efter nogle taxier, hvilket også 
viste sig at være et problem, idet der 
kun eksisterede to taxier i byen, så efter 
store anstrengelser og nogle køreture 

frem og tilbage var vi alle ankommet til 
vingården.

Der blev vi mødt med stor gæstfrihed 
og hjertevarme. Familien tog os på en 
interessant rundvisning, hvor de fortal
te om deres specielle dyrkningsmeto
der. Til eksempel kan nævnes, at de 
lugede alt ukrudtet pr. håndkraft.

Efter rundvisningen fik vi lov til at 
smage deres hjemmelavede druesaft og 
rødvin.

Hjemturen derfra bestod i en 15 km. 
lang travetur i de fantastiske bjerge. 
Der er enorme højdeforskelle, hvilket 
giver området en smuk karakter. Efter 
vandreturen var det lækkert at køle 
fødderne i swimmingpoolen.

Mandag d. 29/3 var vi på bustur til 
Orange, hvor vi kiggede på et 2000 år 
gammelt amfiteater. Det var utrolig 
smukt og velbevaret - Vi fik bl.a. afprø
vet den fantastiske akustik med vores 
"smukke" sang.

Dernæst så vi nærmere på byens 
1800 år gamle triumfbue. Det risler
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pudsigt ned af ryggen på en, når man 
tænker på alle de mange fødder, der i 
tidens løb har vandret under den. Ja, 
sådan kan man forundres over en flot 
udformet triumfbue.

Inden hjemturen til l’Oliverai besteg 
vi le Mont Ventoux - områdets højeste 
bjerg. Vi var dog kun fem elever samt 
de to lærere, der nåede med op til top
pen, for Mortens bjergbestigningstur 
dagen før havde smadret benmusklerne 
fuldstændig, men der var en virkelig 
skøn udsigt ud over det kuperede ter
ræn.

Tirsdag d. 30/3. Dagens udflugt gik 
først til le Pont du Gard - en fantastisk 
flot 2000 år gammel romersk vandled
ning. Byggestenene var formede som 
puslespilsbrikker og sad i spænd i buer 

helt uden cement og klister. Det var 
simpelt hen utroligt.

Turen fortsatte til Nimes, hvor vi 
skulle bese en stor arena. Desværre var 
den overdækket, så det gav ikke det 
rigtige indtryk. Derefter så vi et gam
melt tempel, som ikke var specielt in
teressant, .... og så var der frit slag, hvor 
vi fik mulighed for at gøre diverse ind
køb.

Onsdag d.31/3. Onsdagens program 
bestod i en cykeltur. Vi havde en aftale 
med cykeludlejeren om at vi skulle af
hente cyklerne klokken ni, men for en 
sikkerheds skyld ringede Vivian til ham 
for at forsikre sig om, at alt var parat og 
i orden som aftalt. Cykeludlejeren blev 
temmelig forbavset og påstod, at der 
var en time til det aftalte mødetids
punkt. Det viste sig imidlertid, at han 
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ikke havde fået indstillet sit ur efter 
sommertiden, der "kun" var trådt i kraft 
et par dage forinden. Det viser os lidt 
om deres kultur ude i de små proven
calske landsbyer.

Klassen blev udstyret med splinter
nye mountain bikes, der lige skulle ju
steres inden vi kunne påbegynde turen.

Først besøgte vi vincooperativet i 
Nyons. Vi så, hvordan de fremstillede 
vin og oliven, og i forbindelse med vin
fremstilling kan man godt glemme alt 
om lagring på egetræstønder stablet 
oven på hinanden. Vinen blev fyldt på 
nogle kæmpestore siloer.

Efter foredraget gik turen ellers op 
og ned ad bakke ud i den skønne natur.

Målet for vores tur var Vaison la Ro
maine, som er den bedst bevarede ro
merske by ud over Pompeii. Desværre 
havde et kraftigt uvejr nogle måneder 
før ødelagt bygninger i området.

Torsdag d. 1/4 oplevede de morgenfri

ske markedsmylderet i Nyons. Byens 
torv var forvandlet til en stor markeds
plads med masser af boder, hvor man 
kunne købe alverdens forskellige ting 
og sager. Der var alt lige fra grøntsager 
til små hundehvalpe, smykker, ure, nips 
og tøj. Det var spændende at opleve 
den hyggelige stemning, der var på 
markedet.

Om eftermiddagen besøgte vi l’Eco- 
le primaire de sauvé, hvor vi overvære
de nogle skoletimer. Børnene var mel
lem fem og ti år gamle og de fandt det 
vældig interessant at få besøg fra Dan
mark.

Vi blev inddelt i grupper og fulgte 
med de enkelte klasser i et par timer. 
Nogle af os skulle skrive diktat på tav
len, mens børnene dikterede og bagef
ter skulle børnene rette vores fejl. Læ
reren gav os meget ros for vores fransk-
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evner, så vi løftede os næsten ti centi
meter overjorden.

En anden gruppe fik lov til at synge 
danske børnesange med eleverne, 
mens andre igen deltog i idrætsunder
visningen.

Skolesystemet virkede temmelig dis
ciplinært. Børnene stillede op på ræk
ker i skolegården og så hentede lærer
ne dem og fulgte dem til time. I klasser
ne sad eleverne inddelt efter intelli
gens, hvilket virkede lidt overreageret, 

men det skabte åbenbart ikke proble
mer med hensyn til sammenholdet i 
klasserne.

I frikvarterene hang børnene simpelt 
hen på os, og gennem leg og rideture på 
ryggen brydes sprogbarrieren hurtigt.

I anledningen af, at det var den 1. 
april, havde børnene en tradition med 
le poisson d’Avril, som de klistrede på 
ryggen af os.

Børnene var utrolig optaget af vores 
besøg og ikke mindst vores lyse hår, så 
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da vi skulle hjem, spurgte de om vi ikke 
nok kom igen næste dag.

Fredag d. 2/4. Klokken 8.20 startede 
chaufføren bussen og kørte til Pavepa
ladset i Avignon, som i sin tid blev byg
get pga problemer i Rom. Det er det 
største og eneste pavepalads udenfor 
Rom, og det var utrolig flot med store 
sale, velbevarede kalkmalerier og store 
vægtæpper med bibelske motiver.

Dernæst fortsatte turen til Grotte de 
Thouzon - en drypstenshule. Man for
nemmede at man trådte flere tusind år 
tilbage i tiden. Bag de fine farvenuan
cer og former ved stalaktitterne (tom
ber) og stalakmitterne (monter) gemte 
sig en speciel mystik, der fik det til at 
kilde sjovt i maven. Man kan karakteri
sere grotten som et fe-landskab, som 
man kender det fra eventyr.

På et tidspunkt slukkede guiden alt 
lyset for at vi kunne fornemme, hvor

dan de første mennesker havde oplevet 
grotten. Ens øjne plejer normalt at 
vænne sig til mørket, men det var totalt 
mørkt. Ganske langsomt tændte han 
for lyset og det var et prægtigt syn, der 
mødte os.

Om aftenerne råhyggede vi os i hyt
terne eller styrkede det sociale fælles
skab på cafeerne. Andre igen fik den 
oplevelse at de blev inviteret hjem til 
privat hygge hos nogle franskmænd.

Det var temmelig trist lørdag morgen 
at skulle forlade Frankrig - landet, der 
havde vækket stor begejstring og og vir
kede så spændende og tiltalende.

Til sidst vil vi sige tak til Morten Serritz- 
lev og Vivian Scott Hansen for en ufor
glemmelig tur.

Marianne Beck & Mie Moseholt.
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2 .b i en by i Rusland
Lørdag den 27.marts 1993 drog2.b + 

fire x’ere til Skt. Petersborg, Rusland 
sammen med Per Thule Hansen og Lo
ne Bruun Beyer.

Udstyret med stærke dollar-sedler, 
varmt tøj og blandede forventninger 
ankom vi søndag til vor destination ef
ter en bustur gennem henholdsvis Sve
riges og Finlands inspirerende landska
ber. Vi havde gudskelov en genial 
chauffør, der var med til at opretholde 
vores livsglæde, og en glimrende bus 
(med kaffemaskine) som vi drønede 
den gamle residensbys gader tynde i.

Skt. Petersborg 1993: Mange menne
sker, snavsede Lada’er, korrupte taxi

chauffører, uhumske toiletter, rampo
nerede sporvogne, smuk arkitektur, 
rædselsfuld arkitektur, små tiggende si
gøjnerkvinder med deres børn på ar
men, mad af en sådan karakter at det 
ville tage 3 årsskrifter at beskrive den, 
statuer af alle mulige hedengangne na
tionalhelte, souvenirsælgere på hvert 
andet gadehjørne og billig vodka (7 dkr. 
for en halv liter, puha!).

Tiden fløj afsted, idet vi kun havde 4 
dage i byen. Men de blev udnyttet flit
tigt bl.a. med besøg på Erimitagemuse- 
et, Isakkatedralen, Peter-Paul fæstnin
gen, Leningrads bymuseum og en jazz- 
klub hvor man hverken måtte ryge eller 
snakke under seancen. Der blev des-

Per har efterhånden mistet tålmodigheden med en sortbørshaj, der et stykke tid har for
hindret ham i at formidle et vigtigt budskab til 2.b foran vinterpaladset.
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uden tid til "shopping" på byens 4,5 km 
lange hovedgade Nevskij Prospekt, 
skolebesøg, besøg på universitetets 
dansk-fakultet og den sidste aften var vi 
inde og se Skt. Petersborgs berømte 
ballet opføre "Sylfiden".

Specielt de indtryk vi fik af russerne 
og de forhold de lever under idag i det 
eks-kommunistiske land sidder fast i 
erindringen. Efter at have beklaget os 
over kakerlakkerne i morgenmaden, 

den manglende air- conditioning og po
stevandet, der var brunt når vi åbnede 
for hanen, har vi da også fundet ud af 
hvor godt vi egentlig har det herhjem
me på lille Bornholm...

Altså: En helt igennem værdifuld 
tur!

Thomas 2.b

Skolebesøg i 1. klasse. Hvem sagde disciplin?
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2 .C & 2.d på studierejse til Rom.
Ugen før påske var 2.c og 2.d på stu

dietur til Rom. Som sagt fører alle veje 
til Rom, og det gjorde vores heldigvis 
også efter en lang tur med tog, hvilket 
tog 27 timer.

Da vi ankom til vores hotel, nåede de 
heldige at få et bad, mens resten måtte 
gå med fedtet hår og sure sokker til 
fodboldskamp; den var derimod en stor 
oplevelse. Kampen var mellem Lazio 
og Udinese. Hjemmeholdet Lazio, som 
selvfølgelig havde størst opbakning 
blandt de flere tusinde tilskuere, vandt 
4-0. Om aftenen måtte vi selvfølgelig 
ud for at finde Signor Marcoballini for 
at smage om det var hele pizzaen, der 
var multo bueño. Vi fandt ham ikke, så 
vi måtte nøjes med noget almindelig 
italiensk spaghetti.

Om mandagen vandrede vi igennem 
Roms meget trafikerede gader for at se 
Colosseum, en af de mest kendte sevær
digheder i; Rom, som tidligere var et 
meget berømt amfiteater. Det var her 
romerne kunne komme for at blive un
derholdt af blodige kampe mellem vilde 
dyr og slaver eller folk, der skulle straf
fes. Vi nåede desværre ikke at komme 
indenfor og se, men det gør vi så næste 
gang vi kommer forbi!

Derefter tog vi ud til Katabomberne 
San Sebastiano, hvor vi bliv vist rundt i 
små gange nede under jorden. Her be
gravede man folk for et par tusinde år 
siden, og i dag har man ved udgravnin
gen fundet mange indskrifter m.m. som 
fortæller noget om de personer, der 
blev begravet.

Tilsidst var vi i basilikaen Santa Ma
ria Maggiore, som er en meget flot ud
smykket kirke, hvilket de fleste kirker, 
vi så, var.

Efter vi fik fri, tog de fleste til den 
spanske trappe, som man kan sige er 
mødestedet for turister og Roms ung
dom, her var virkelig lækkert - der var 
sang og musik, masser af mennesker og 
vejret var dejligt.

Tirsdag tog vi til Caracallas Termer, 
som er nogle store ruiner. Herefter tog 
vi med tog ud til det antikke Ostia, en 
velbevaret by fra romertiden, hvor vi fik 
et indblik i hvordan de levede dengang.

Om aftenen var der PARTY ZONE 
og vise ord fra tv-degne på værelserne, 
som selvfølgelig hører med til en stu
dietur.

Om onsdagen gik turen til Forum Tra- 
jani og Forum Romanum. Forum Ro- 
manum, som dengang var storbyens 
centrum både politisk og handelsmæs
sigt, står i dag tilbage som storslåede 
monumenter.

De enorme bygningsværker og den 
flotte arkitektur, var helt sikkert værd 
at se.

Torsdag besøgte vi først Pantheon, den 
bedst bevarede oldtidsbygning i Rom. 
Derefter gik turen til Vatikanstaten, 
hvor vi først så Vatikanmuseet, et muse
um med meget imponerende malerier, 
her så vi bl.a. det berømte maleri af 
Michelangelo, som viser Guds skabelse 
af Adam.

Senere var vi i Peterskirken, kristen
dommens centrum. Den var utrolig stor 
og meget flot udsmykket.

Fredag var vores sidste dag, her så vi 
Santa Pudenziana og San Clemente, to 
meget gamle kirker. Nede under San 
Clemente kirken kunne vi se rester af et 
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tidligere tempel helt tilbage fra Mithra- 
helligdommen.

Efter disse to besøg tog vi hjem til 
hotellet og tog vores bagage med til 
Termini, hvorfra vi skulle med toget 
mod Danmark. Nu gik turen hjemad, 

og vi kunne se tilbage på en sjov og 
spændende tur.

Tak til Ebbe Gert Rasmussen og Lene 
Demidoff for en hyggelig tur.

2c og 2d.
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Berlin, 2.z, 1993
Umiddelbart lød 

ideen om at tage på 
studietur til Berlin 
ikke som det helt sto
re, men som enhver, 
der har været i byen, 
vil vide, er Berlin 
stor, meget stor! - det 
fik vi at føle på vore 
egne fødder efter 5 
dages vandren i den
ne metropol.

Ikke alene er Ber
lin en rent arealmæs
sigt stor by, den er og
så overordentlig rig 
på seværdigheder og 
fuld af kulturelle og 
ideologiske kontras
ter, der efter murens 
fald er kommet til sy
ne.

For at begynde 
med begyndelsen tog 
vi den 28.3.93 afsted 
mod vor hovedstad 
København, der sene
re skulle vise sig lidet 
stor i forhold til det 
buldrende Berlin. 
Rejsen gik med vore 
nationale statsbaner, 
der - foruden den ofte oversete komfort 
var gratis. I klar modsætning til dette 
stod de mildest talt "anderledes" østty
ske tog, der transporterede os relativt 
uskadte til Berlin.

I Berlin blev vi sent om aftenen ind
kvarteret på et Jugend-Hotel, og hel
digvis var vi for trætte til at oprøre os 
over de parabel-formede madrasser 
(7x2), de manglende låse på toiletterne 
og den detentionsinspirerede arkitek

tur på vores værelser. - Godt vi havde 
os selv!

De næste 4 dage stod i Kebab’ens 
tegn: udover at besøge en masse for
skellige seværdigheder, museer og et 
enkelt teater, blev Kebab’en, Tyrkiets 
bidrag til Berlin, en fast bestanddel af 
vores dag. Blandt de ting man jo skal se, 
besøgte vi bl.a. Brandenburger Tor og 
Fernsehturm, men også nogle mere 
specielle lokaliteter som Bertolt 
Brechts hus og Potzdamer Platz.
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Den del af turen, som nok stadig står 
klarest på vores nethinder, er dog besø
get i Reichstag. Som en flok med VIP- 
status, blev vi gelejdet gennem dette 
enorme "hus". Først fik vi et glimrende 
foredrag om det sorteste af alle kapitler 
i Tysklands dunkle historie: perioden 
1929 - 45, der som bekendt stod i nazis
mens tegn. Efter rundvisning og fore
drag blev vi - sultne som løver - affodret 
i den dertil indrettede restaurant - gra
tis. Fornemt må siges!

Men for at der ikke skulle gå oldtid i 
hele turen, blev det også til nogle lange 
(!) byvandringer. På disse fik vi virkeligt 
et indtryk af, hvilken enorm by Berlin 
er, og med hvilken fart indbyggerne be
væger sig - tro os, det er ikke småting!

På disse lange ture, måtte vi, bare 
engang imellem gøre holdt, og disse 
holdt var ganske specielle. Her gik alle 
til sit: Tysklæreren konsumerede da
gens syttende stykke flødelagkage, nog

le plyndrede pladebutikker, og histo
rielæreren - tja, han kikkede efter hun
de, påstod han - eller var det deres 
kvindelige ejere???

På hele turen blev vi - som nævnt - 
effektivt vej- og vildledt af (hhv.?) vo
res tysklærer Jan og historielærer Pe
ter, af hvem sidstnævnte blev et helt år 
ældre i løbet af turen (?). Til deres ære 
skal dog siges at de fragtede os gennem 
byen på forsvarlig vis, også gennem et 
enkelt kedeligt ny-nazistisk optrin på 
Lichtenberg Station umiddelbart før af
rejsen tilbage til trygge lille Danmark.

Alt i alt var det en meget indholdsrig 
og særdeles spændende tur, selv om 
der er mange ting, vi ikke fik set - Ber
lin er stor!

På 2z’s vegne:

Thomas Anker, Christian Madsbjerg og 
Michael Christiansen.



31

2.V i Frankrig 1993

I studietursugen var vi på en 6-dages 
tur til Frankrig. Turen startede med et 
4-dages ophold i Laon, der er en lille 
nordfransk by (d.v.s. lille efter franske 
forhold - ca. 30.000 indbyggere). Vi 
boede på et kostgymnasium, hvor der 
også boede cn del franske elever.

I Laon var vi to dage i praktik rundt 
om hos byens erhvervsdrivende. For
målet med dette var at få kontakt med 
byens lokalbefolkning, foruden at vi jo 
også gerne skulle have talt lidt fransk. 
Det er svært at sige noget generelt om 
praktikpladserne, da oplevelserne var 
meget forskellige, og spændte lige fra 
vild begejstring til dyb skuffelse!

I området omkring Laon var der 
mange krigsminder fra 1. verdenskrig, 
og vi så bl.a. Chemin des Dames, og 
nogle underjordiske grotter i hvilke ty
skerne gemte sig under krigen. Vi ople
vede også det franske skolesystem i 
funktion, da vi i små grupper overvære
de nogle undervisningstimer på gymna

siet. Vores indtryk af timerne var tem
melig dårligt, franske elever har ikke en 
særlig god forståelse af undervisningen, 
og er på et niveau under de danske (na
turligvis ?).

Resten af tiden støvede vi rundt i de 
små hyggelige butikker, og gik på café. 
Det var ikke svært at vække opsigt i 
Laon - nogle gik dog også til ekstremer, 
og var de rene kødudstillinger!! Turen 
sluttede med to dage i Paris - desværre 
alt for lidt. Hotellet var rædselsfuldt, 
men vi sov nu heller ikke tiden væk, 
men for rundt i hæsblæsende tempo, 
for at samle så mange indtryk som over
hovedet muligt i denne pragtfulde by.

Både lærere og elever havde en for
rygende dejlig tur med et stærkt sam
menhold, som selv vores lejede guide 
ikke kunne ødelægge, trods hendes 
ihærdige anstrengelser.

Marianne og Lene 2.v
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2.xy Barcelona ’93
Viva España.... Turen gik der ned af. 

Efter 30 timers bustur, lidet velsoigne
rede og med bunden lagt til 7 dage 
uden søvn, steg 2.xy af i Barcelona. 
Medbringende diverse lærere, koner, 
lus og lopper indtog vi hotellet belig
gende midt i Barcelona by. Til nogens 
skuffelse var ludere og lignende fjernet 
fra vores Plaza Real inden OL, så den
ne del aflivet måtte overlades til fanta
sien. Efter en våd nat kunne det egent
lige formål med turen påbegyndes.

Mandag blev vi udstyret med en bus 
og en energisk guide som førte os rundt 
i, på, over og under Barcelona. Vi så alt 
lige fra OLstadion til berømte, deforme 
huse tegnet af en mand, der umuligt 
kan have været ædru, - Antoni Gaudí. 
Han er iøvrigt også bagmanden bag en 
superoptimægtigfantafænomenalistisk 
kirke. La Sagrada Familia, som betyder 
den hellige families kirke er et fantas
tisk, moderne bygningsværk, hvor man 
uundgåeligt taber vejret. Samtidig byg
ges der stadig på den, og det er faktisk 
byens vartegn at denne kirke er ufuld
endt og nok aldrig bliver færdig.

Dagen efter var vi igen på vej i Barce
lona i en stegende varm bus. Men den
ne gang gik turen høøøøjt op på Mont- 
serrat-bjerget og videre op i skyerne til 
munkene i Montserrat klostret. Der 
blev vi på den halve dag og forsøgte at 
få forladelse for de synder turen indtil 
videre havde forårsaget.

I løbet af de næste par dage blev vi 
fodret med kultur, og det er vidst ikke 
nogen overdrivelse at flere af os kom 
hjem som inkarnerede Picasso-fans. 
Men ud over denne side af turen var 
der også en rig mulighed for at få det 
spanske afprøvet. Vi lærte bl.a at kål og 
kartofler også fandtes på spansk bare 
som "verduras de col". Man behøvede 
ikke at frygte tør hals, det skulle da lige 
være dagen efter.

På turen hjem nåede vi at besøge Sal
vador Dali museet, hvorefter søvnen 
overmandede selv den mest hårdføre 
matematiker.
Tusind tak for en god tur, 
Hasta la vista!

2oy Nana og Dorte

Udbrændte 2.g’ere i Barcelona
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Efter Nedkomsten fra La Sagrada Familia, ca 150 m højt.

Udsigten fra et af vore hotelværelser, Plaza Real - alle fotos af Nana, 2y.
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Biologiekskursion 27/9 - 2/10 til Swinousjscie

3g HØJNIVEAU.

Der var lagt op til det helt store, da 

tøseklassen og de 5 drenge (inkl. Jens 
og Klaus) skulle på biologiekskursion 
til Polen.

Det var noget af et forhindringsløb 
overhovedet at komme til Swinousjscie, 
idet vores planlagte færge var aflyst, så 
vi måtte afsted nogle timer tidligere, for 
at tage et smut omkring Sverige!

Ankomsten til Polen forløb heller ik
ke uden problemer... Det første Jens 
gjorde var at falde og forstuve foden i et 
forsøg på at holde styr på tropperne!

I »ankomsthallen« blev vi modtaget af 
nogle af eleverne og deres lærere. Én af 
os forsvandt i mylderet, idet polakkerne 
var yderst gæstfrie, hvilket udmøntede 
sig i en nærmest »kidnapnings-situa
tion«. Vi andre fortsatte til skolen, hvor 
vi hurtigt erfarede at der var et kommu
nikationsproblem, idet den polske læ
rer, som fungerede som kontaktperson, 
ikke talte engelsk! Men heldigvis var 
der en engelsktalende elev blandt po
lakkerne, som kunne fungere som tolk.

Der var ingen tid at spilde....Polak
kerne havde fastlagt et program for he
le ugen, så efter den private indkvarte
ring, drog vi på landet! Her blev vi præ
senteret for et polsk landbrug og hønse
ri, og fandt i den forbindelse »den for
svundne Heidi«, som var blevet ind
kvarteret her! Samme dag så vi et eks
empel på den polske fiskeindustri - her
under et besøg på et fiskemuseum, som 
var bygget op som et fryserum (-28 gra
der), hvor fiskene var placeret rundt 
omkring på hylder og vægge! Dvs. vi 

bevægede os rundt blandt fiskene i mi
nus 28° !

Næste dag var ikke specielt fagligt an
lagt, da polakkerne havde forberedt 
sightseeing rundt på Wolin-halvøen, 
hvor vi boede. Dette medvirkede dog til 
at nogle af kulturbarrierene blev ned
brudt.

Da vi fandt det nødvendigt yderligere 
at styrke det sociale sammenhold, og 
skolen lukkede PRÆCIS kl. 20.00 hver 
aften, blev vi enige om at mødes på 
diskotek »Palermo« efter at have spist 
hos vores værter. Det var et ortodokst 
diskotekbesøg - med danske og polske 
lærere og elever.

Den følgende dag mødtes vi på et fiske
rimuseum, hvor nogle af eleverne fun
gerede som guider, idet de hver især 
havde fået til opgave at fortælle om et 
af de steder, vi besøgte. Vi fortsatte 
med tog til Wolinski nationalpark.

Her så vi først et museum med ud
stoppede dyr og forureningsstatistik
ker. Herefter gik vi ind i nationalpar
ken, hvor vi blev konfronteret med bi
soner, vildsvin og hjorte. For at udveks
le biologiske metoder blev vi, i fælles
skab med polakkerne, sat til at samle 
svampe og lav på baggrund af en speciel 
tilladelse fra en af nationalparkmedar
bejderne. Disse skulle vi analysere og 
ud fra analyserne drage konklusioner 
om forureningsgraden af de polske sko
ve.

Efter dette tog vi tilbage til Swino
usjscie, hvor vi besøgte et Østersø- 
forskningscenter, hvilket, set med dan
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ske øjne, var meget primitivt, men vi 
blev en erfaring rigere. Vi afsluttede 
dagen med i fællesskab at synge nogle 
Beatles sange!!

Efter et travlt og lærerigt besøg i en 
fremmed kultur, oprandt dagen hvor vi 
igen skulle hjem. Polakkerne havde ind
budt nogle højtstående personer inden
for kommunen, som sammen med de 
polske og danske lærere skulle diskute
re Østersøens biologiske fremtid. 3 pol
ske elever var blevet sat til at lave hvert 
et oplæg ang. nogle biologiske aspekter. 
Vi andre kunne derpå vælge én af de 3 

personer, som vi syntes lød interessant, 
for at begynde en diskussion. Efter et 
par timers diskussion dukkede lærerne 
op, og de højtstående polakker dannede 
et panel, som vi fremlagde vore syns
punkter for, fra de enkelte grupper. Ef
ter mødet sagde vi farvel til vore værter, 
og gik ud og spiste for de sidste »sloty«

Dette blev slutningen på en erfaringsrig 
tur....

På 3. G BPs vegne

Sine & Mette.

Danske og polske elever foran Museet ved Wolinski nationalparken
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Forår i Prag
Det var ganske vist vinter med sibi

risk kulde, da 2u sidste i marts ankom 
til en af Østeuropas smukkeste byer, 
hovedstaden i Tjekkiet: Prag.

Men det blev forår i løbet af ugen, 
endda så meget at fortovsrestauranter
ne forsigtigt begyndte at vove sig ud på 
Vaclavpladsen i byens centrum.

Byen vrimlede med turister, her
iblandt et kolossalt antal danskere, og 
ethvert præg af betonkommunisme var 
erstattet af målbevidst kapitalistisk fo
retagsomhed, ligefra valutahajer over 
talløse gadehandlere på Karlsbroen til 
de mere stilfulde forretninger og re
stauranter, som til 2u’s åbenlyse til
fredshed også omfattede Mcdonalds. 
Den tjekkiske nationalret, Schweine- 
brat mit Sauerkraut und Knödel, blev 
kun prøvet een gang.

Prag var kejserbyen i det gamle helli
ge tysk-romerske rige fra 1300-tallets 
midte frem til 30-årskrigens udbrud 
1618, og dens centrale position gen
spejles i byens talløse barokkirker og 
palæer for ikke at nævne det enorme 
slot, der idag er Havels præsidentpa

lads, og som ligger hævet på en bakke 
over byen.

Samtidig er der gode udflugtsmulig
heder udenfor Prag: Karl den 4.s slot i 
Karlstein, bygget i 1300-tallet udeluk
kende til de kejserlige kronregalier. Og 
fra vor egen tid koncentrationslejren 
Theresienstadt, der rummer mindes
mærker over tusindvis af jøders død 
som følge af Hitlers udryddelser.

Men 2u fik naturligvis også lejlighed 
til at møde tjekkerne og høre om deres 
situation idag, dels via et foredrag om 
den set fra tjekkisk synsvinkel bitre 
skilsmisse fra Slovakiet 1. januar 1993, 
dels via et besøg på et handelsgymnasi
um i Prag, der gæstfrit tog imod, viste 
rundt og gav os et interessant indtryk af 
de problemer, der er med omstillingen 
af undervisningen efter 40 ars diktatur.

Studierejsen var et led i engelsk- og 
historieundervisningen, hvor 2u har be
skæftiget sig med Tjekkoslovakiets hi
storie fra 1918 til 1993.

Hattie og Torben
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EUROPA-SEMINAR I LUXEMBOURG

I ugen før påske var vi 17 bornholme
re (15 l.HF/l.g-elever samt 2 lærere), 
der deltog i et 3 dages seminar i lille
putstaten Luxembourg. Seminaret var 
et led i det europæiske skolesamarbej
de, som BAG nu på femte år deltager i.

250 unge fra hele EF (minus Græ
kenland) samt den nye stat Tjekkiet 
havde sat hinanden stævne for at disku
tere nogle af Europas aktuelle proble
mer. Seminaret var arrangeret af lære
re fra Luxembourg i samarbejde med 
Europa-Parlamentet, og man havde 
virkelig lagt et omfattende og varieret 
program for de tre dage.

På førstedagen orienterede ledende 
embedsmænd fra Parlamentet om Eu
ropas aktuelle situation. Senere var der 
gruppediskussioner om seminarets 
overordnede tema: europæernes hold
ning til fremmede - et emne som de 

seneste års begivenheder rundt om i 
Europa jo har gjort sørgeligt aktuelt.

De bornholmske elever havde forbe
redt sig godt, idet de på forhånd havde 
gennemført en mindre interview
undersøgelse for at finde ud af, hvordan 
Bornholm ser på sine nye indbyggere 
og på fremmede i det hele taget.

Under disse gruppedrøftelser fik ele
verne et levende indtryk af sprogfor
bistringen i EF; grupperne var nemlig 
sammensat således, at der højst var én 
deltager fra hvert land.

Der var dog også tid til andet end 
foredrag og diskussioner. Fx. var der på 
sidstedagen arrangeret busture rundt i 
Luxembourg (igen i tværnationale 
grupper), hvor de unge fik et indtryk af 
EFs mindste medlemsland, dets histo
rie, erhvervsliv og natur.
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Endelig var der selvfølgelig - ikke 
mindst om aftenen - tid til "socialt sam
vær" under mere afslappede former. 
Det var her en stor fordel, at alle boede 
på samme (ganske vist primitive) van
drehjem inde i centrum af Luxembourg 
by. Som en af de danske elever konklu
derede - efter en konstatering af, at der 
eksisterer væsentlige forskelle mellem

Europas unge med hensyn til adfærd og 
kultur : "Een ting var vi dog alle gode 
til, nemlig at komme i snak med hinan
den og feste sammen. Vi fik knyttet en 
masse nye venskaber. Det var en god 
tur."

Leif E. Hansen og Finn Thomassen
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3 .g kemi højt niveau’s ekskursion til "Det mørke 
Fastland"

Med Lise Nielsen (Kemilise) og Nina Riise i tidsrummet 27/9 
1/10-1992.

(Indsatte parenteser i kursiv: kommentarer fra lærerne!)

Efter en meget trættende overfart 

med Bornholmstrafikken fra Rønne til 
København ("Peder Olsen" var så over
fyldt, at vi fik anvist slap ladser!), begav vi 
os ud på den farefulde færd til Hoved
banegården, hvorfra vi blev transporte
ret til Nyborg færgehavn i fut-tog.

Herfra blev vi bragt, med apostlenes 
heste, til Kommunekemi (KK), hvor vi 
fik kaffe/the og wienerbrød. VI så dog 
også en video om KK’s historie og de
struktionsanlæg.

Vores guide var yderst "velvalgt" fra 
bestyrelsens side p.g.a. manglende vi
den (til besvarelse af vores spørgsmål) 
og hans øvrige ikke gode veltalenhed.

På rundturen så vi en tønde, en tønde 
og en tønde med hul i, men det gør ikke 
noget ifølge guiden.

Turen gik derefter til Fredericia, 
hvor vi blev indkvarteret på det yderst 
luksuøse vandrerhjems værelser á 3 kø
jesenge.

Næste dag (tirsdag) gik turen til 
Grindsted Products (GP).

Først blev vi, som på KK, kort infor
meret om deres produktionsanlæg og 
produkter. Derefter gik turen ud på fa
brikken og her så vi mange indviklede 
rørkonstruktioner også kaldet produk
tionsanlæg (samt laboratorierne - og vi 
gik og vi gik og vi gik - hvad der impone
rede os mest var, at der var så rent alle

vegne, selv i den gamle "historiske" sul- 
faafdeling, som var ved at blive nedlagt). 
GP producerer emulgatorer, stabilisa
torer, enzymer, aroma er og farmace
utiske produkter. En blanding af alle 
affaldsstofferne giver en aroma, som 
ens næse sent glemmer. Til at klare det
te problem havde de deres eget rens
ningsanlæg, der lod til at være særdeles 
effektivt. Dette indbefattede også nog
le køer!!! (I øvrigt var det meget karakte
ristisk for informationsniveauet, at vi fik 
mere at vide på GP om Kommunekemis 
store kunder og de metoder, man an
vendte til destruktion af skadelige kemi
kalier, end på KKselvl). Da dette særde
les udbytterige besøg var ovre, tog vi 
tilbage til vandrerhjemmet og fik en 
længe tiltrængt søvn, for som vi ved, så 
er en god samvittighed den bedste ho
vedpude. ("Diplomacÿ'-spillet og "æble
krigen" lader formode, at ovennævnte 
påstand om søvnbehovet bør tages med 
et gran salt -!)

På rejsens 3. dag var det Kemira i Fre
dericia, der stod for tur.

Her fulgte de en lidt anden frem
gangsmåde, idet vi næsten kun fik for
talt om den finskejede koncern, som 
Kemira er en del af. De fremstiller 
svovlsyre, salpetersyre, NPK-gødning, 
kaliumnitrat og dicalciumphosphat 
m.m.
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Forholdene var store og bl.a. havde 
de deres egen havnekaj til losning og 
lastning af de mange tons råmaterialer 
og produkter, der hvert år forarbejdes. 
De store forhold gjorde desværre, at 
renligheden ikke var i højsædet som 
den var pâ GP (det er nu også svært, når 
det er pulver, man flytter rundt med). En 
af lærerne prøvede at stille spørgs
målstegn ved sikkerheden på fabrikken 
(en branddør, der hang skævt og ikke 
kunne lukkes), der ligger midt i Frederi
cia by.

Dette års kemisafari nåede sit højde
punkt ved mødet med Albani i Odense 
- et flaskekast fra H.C. Andersens føde- 
hus. På Albani fremstilles der, som må
ske bekendt, øl samt affaldsstoffer som 
sodavand og svinefoder (mask) - Efter 

et mindre foredrag og en tilbundsgåen
de (også i ordets bogstaveligste for
stand) rundvisning kom vi endeligt til 
prøvesmagningen. Til vores store sorg 
opdagede vi, at de legendariske "Giraf
øl" var forbeholdt lærerne (selvfølge
lig!), mens vi elever måtte nøjes med 
Odense Pilsner og sodavand.

Alt godt får en ende, og det gjorde 
vores tur også. Efter en kold og blæsen
de overfart med "Peder Olsen" fortsatte 
vi, hvor vi havde sluppet en lille uge før. 
Med 8 spændende timer.

Mads Stender og Jens Holm Mogensen
3. uxyKE

Nina Riise og Lise Nielsen (lærerne)

"Hold it right Iherel Will the brighter pupil Inform the less-bright pupils oí an antidote to his latest concoction?"
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Projekt Baltisk Uddannelsesø

Foto: Pressefotograf Kim Thøgersen

tsgymnasiet har foråret 93 bidra
get med to kurser til forsøgsordningen 
Projekt Baltisk Uddannelsesø, iværk
sat af Folketinget og administreret af 
Indenrigsministeriet:

1. "Gymnasiet og lokalsamfundet" til
rettelagt af Leif Hansen og Olav 
Elvang for tyve administratorer og 
rektorer fra Jurmula/Letland.

2. "Biologiundervisning på gymnasie
niveau" tilrettelagt af Gorm Chri
stensen, Klaus Kristiansen, Jens 
Christensen, Søren Nielsen og Olav 
Elvang for femten biologilærere fra 
Jurmula.

Formålet med forsøgsordningen er 
bl.a. at fremme reformprocessen ved at 
støtte den demokratiske udvikling ge
nerelt i de central- og østeuropæiske 
lande i Østersøområdet og at støtte ud
viklingen af disse områders uddannel
sessystemer.

Efter letternes udsagn at dømme 
blev begge kurser en succes. De hæfte
de sig ved den fri omgangstone mellem 
alle på gymnasiet samt det høje bevidst
hedsniveau, der arbejdes med i alle 
sammenhænge. Ikke mindst begejstre
des de over arrangementer som foræl
dremøder, "Åbent Hus" og forårskon
certer.
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Til efteråret afvikles endnu to kurser:

1. "Skoleadministration" tilrettelagt af 
Finn Pedersen, Niels Ebbesen og 
Torben Lassen for administratorer 
fra Jurmula.

2. "Fremmedsprogspædagogik" tilret
telagt af Finn Thomassen og Vivian 
Scott Hansen for estiske fransklæ
rere.

Det bliver spændende at se, om der kan 
udvikles et fortsat samarbejde med de 
baltiske lande. Som et første skridt kan 
nævnes, at formanden for skoleadmini
strationen i Jurmula inviterede nogle af 
Bornholms Amtsgymnasiums lærere til 
et arbejdsbesøg i Letland i november 
93.

Leif E. Hatisen og Olav Elvang
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Nattergalen

Et af BAG’S større projekter i dette 

skoleår har være H.C. Andersens og 
Sebastians "Nattergalen". Der var ialt 
60 deltagere, rekrutteret fra næsten al
le klasser både fra HF og gymnasiet. 
Det var et tværfagligt arrangement 
med dansere, sangere, skuespillere og 
scenografer. Seks lærere har stået for 
det samlede projekt.

Vi begyndte med prøver lige efter ef
terårsferien. Samtlige deltagere mødtes 
første gang d. 21. november til fælles
prøve, hvorefter næsten alt stod i "Nat
tergalens" tegn lige til premieren d. 
12/2 - 93. Den sidste uge var meget hek
tisk, da en masse uventede problemer 
opstod, idet vi flyttede prøverne fra 
skolens festsal til Musikhuset. Men alle 
vanskeligheder blev overvundet og an
strengelserne mundede ud i en - synes 
vi selv - pragtfuld forestilling, hvor ku
lisser, kostumer, dans, sang, musik og 
skuespil gik op i en højere enhed. Der 

var mere end fulde huse til alle forestil
linger og til den fjerde og sidste måtte 
vi afvise omkring 100 mennesker.

l.g’crne stod "Nattergalen" bi med 
buffet, salg af billetter, garderobe o.s.v. 
Desuden var et af skolens dygtige 
bands, "Mental Flush" med til at gøre 
lørdagens forestilling ekstra festlig med 
dans bagefter. Trivselskassen fik det 
flotte overskud "Nattergalen" gav.

Vi sluttede af 3 uger senere med en 
hyggelig komsammen.

Vi takker alle, der har været med til 
at gøre "Nattergalen" til en så dejlig op
levelse.

De implicerede lærere var: 
Dans: Lis og Ilse, 
musik: Hattie og Margrit, 
drama: Alice, 
scenografi: Per.

Margrit.
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Musik-kalender 1992-93
10. -14. august:
Intro-ugen var rammen for et større mu
sikalsk værk, hvor alle nye elever endte 
med at deltage på en gang. Værket op
førtes om aftenen til Nye elevers Fest, 
hvor også Biskop Byrges Band under
holdt .

28. august:
Samme orkester spillede til den tradi
tionelle skoleskovtur i slutningen af au
gust.

28. - 30. september:
I år var det så vores tur til at drage til 
Hamburg.

13. november:
Som en fortsættelse af Intro-ugen stod 
musik og idræt sammen om at lave et 
større værk med alle l.g’ere og l.HF’ere. 
Bent Peder havde lavet musik over et 
digt af Halfdan Rasmussen, "Noget om 
billigrejser". Lis, Ilse og Gitte stod for 
koreografien. Før koncerten nød foræl
dre, elever og lærere elevernes lækre 
mad.

9. og 11. dec.:
Til årets 2 julekoncerter optrådte for
uden skolens Onsdagskor, skolens Big 
Band, og diverse klasser og mindre 
grupper også Forældrekoret, som består 
af elever, forældre og lærere. Den an
den koncert blev selvfølgelig sluttet af 
med årets store julefest, hvor Biskopper
ne spillede op til dans.

Ugen op til jul
underholdt Hattie og Bent Peders 2.g 
Mussere på Plejehjemmet Lunden, De

Gamles Hjem på Zartmannsvej og San- 
demandsgården.

22. dec.:
Foruden andre musikalske indslag op
førtes 1. klassernes projekt "Noget om 
billigrejser".

12. -14. febr.:
BAG opførte Sebastians "Nattergalen" 
(se andetsteds i Årsskriftet). Fredag for
middag blev forestillingen overværet af 
godt 350 elever fra Rønnes 3 folkesko
ler og Privatskolen. De øvrige 3 forestil
linger var åbne for alle. Ialt blev fore
stillingen set af ca. 1200 mennesker.

16. febr.:
De kommende elever og forældre fik en 
forsmag på Onsdagkoret samt en scene 
fra "Nattergalen" på Gymnasiets Orien
teringmøde.

3. marts:
opførte Onsdagskoret samt Solvej Hol- 
bechs dansegruppe Bent Peders "Efter 
Bikini?"

19. marts:
Til Skoleballet spillede "Burgundia Jazz
band".

21. og 23. april
afholdt vi forårskoncerter med tæt ved 
60 forskellige indslag. Som altid afslut
tedes 2. koncert med fest til Biskop Byr
ges Band.

I skrivende stund har vi endnu en musi
kalsk translokation at se frem til.

Margrit Skott.
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Elevrådet
Skoleåret 92/93 har for elevrådet væ

ret yderst foretagsomt. I modsætning 
til de sidste mange år har elevrådet 
faktisk spillet en aktiv rolle i det dagli
ge liv på skolen.

Som de seneste år startede vi med en 
elevrådsweekend i Allinge. Denne 
weekend blev brugt som indlednings- 
kursus for de nye medlemmer.

Tiden op mod jul stod i Operation 
Afrikas tegn. Operation Afrika funge
rede som et slags Operation Dagsværk 
og gik i år til de nødstedte i Somalia. Vi 
fik, her på skolen, samlet 146.000 kr. 
ind.

Senere på året startede elevrådet en 
kursusrække. Denne kursusrække var 
ment som et slags reklamefremstød for 
elevrådet og som appetitvækker til folk 
uden for den politiske sfære. Kursernes 
indhold var lidt en gang blandede bols- 
cher. Vi beskæftigede os bl.a. med den 
nye flerårsaftale på de videregående 
uddannelser og om tale og retorik.

Vi i elevrådet håber meget, at vi kan 
få et lige så aktivt og spændende år ef
ter sommerferien, så vi kan få løst alle 
de problemer, der findes i gymnasie
skolen.

Elevrådet

Kispuds.
Legen kan udføres af fem eller liere, men altid et ulige 

Tal. Man stiller sig i en halv Snes Skridts Afstand fra hin
anden, sna at der dannes en Kreds. En stiller sig i Midten, 
og to og lo skifter indbyrdes Plads, idet de raabe: Kispudsl 
eller vinker lil hinanden. Midtennanden søger hver Gang at 
indlage en af de ledige Pladser; lykkes delte, maa den, der 
mangler Plads, stau i Midlen.

Denne Leg hedder ogsaa »Bytte Gaarde« og raaber den,

der slaar i Midlen: »Almindelig Flyttedag!« skal alle bytte 
Pladser. Delle Haab man dog ikke lyde nitfor tit.
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Skak 1992-93
Som medlem af "BAUS’ deltager BAG 

i to årlige skoleturneringer på Born
holm:
1. I efteråret det individuelle BM
2. I foråret holdturnering (regions

mesterskab).

len til Fyn for at repræsentere de 
bornholmske "farver". Det gav en 
masse erfaring.

ad 2.
BAG stillede her op mod Handels
skolen med følgende hold: Peter 
Pihl, Bo Juni, Uffe Egebjerg og 
Morten Nielsen, hvor vi løb ind i et 
nederlag på 3-1, idet kun Morten 
Nielsen vandt sin kamp.

Alt i alt et noget magert udbytte. Men 
elever kommer og går.

I løbet af et år eller to kan meget 
ændre sig. Bedre held næste gang, 
drenge! (For øvrigt må piger også gerne 
spille skak).

Frank Nielsen

Tidligere blev vor skole altid utrolig 
godt placeret ved BM - nok mest af den 
årsag, at vi var den eneste skole på gym
nasialt niveau, der deltog i skoleskak
ken her på øen.

Man kan roligt sige, at den situation 
har ændret sig, siden Handelsskolen er 
blevet (sk)aktiv.

I år oplevede man så for første gang, 
at deres skakpotentiale var bedst.

ad 1.
Her gik de tre bedst placerede vide
re til DM i Odense. Da Peter Pihl 
opnåede en delt 2. plads (3vi po
int), tog han med Peter Hellbrandt 
og Rico Adolfsen fra Handelssko

Det er nak en skakten, der bor her.
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Legater 1992
Henders Legat
Afdøde lektor K. V. Hender fra Kalund
borg har i fundatsen til sit legatfond bl.a. 
betænkt elever fra Bornholms Amts
gymnasium ved den årlige legatud
deling.

Legatet uddeles i nogle portioner på 
ca. 8.000 kr. til gymnasieelever og HF- 
kursister, når de dimitteres fra skolen. 
Det er en betingelse for modtagelse af 
legatet, at ansøgeren agter at fortsætte 
sine studier ved ét af Danmarks univer
siteter eller højere læreanstalter med 
embedseksamen for øje.

Ansøgninger, hvori der også skal gø
res rede for ansøgerens økonomiske 
forhold, sendes hvert år inden en fastsat 
dato i april til skolens kontor.

Der blev i 1992 uddelt 4 portioner:
— Kirstine Aakerlund Andersen, 3y 
— Heino Bohn Nielsen, 3y
— Morten Heiberg Rasmussen, 3u
— Heinrich Agerboe Lind, 3z

Floystrups Mindelegat
I henhold til fundatsen for maleren 
Knud Fløystrups mindelegat uddeles 
dette legat årligt, og skal tilfalde én eller 
flere værdige og trængende mandlige 
studerende fra Bornholm til gennemfø
relse af studier ved universitetet eller 
læreanstalt eller til gennemførelse af 
anden uddannelse.

Skriftlig ansøgning sendes til legatets 
administrator, landsretssagfører Erik 
Kragh Lauritzen, Vester Voldgade 90, 
1552 København V. Sammen med an
søgningen udbedes skatteattest, kopi af 
eksamensbeviser, udtalelser fra skole, 
universitet, læreanstalt eller lignende.

Der blev i 1992 uddelt 3 portioner:
— Lindy Kjøller, stud.merc. (4.000 kr.) 
— Robin Edgar Hansen, stud.polyt.

(4.000 kr.)
— Troels Lillebæk, stud.med. (5.000 

kr.)

Studentergården
Til J. N. Madvigs værelse på Studen
tergården i København er der fortrins
ret for studenter fra Bornholms Amts
gymnasium, og indstillingsret for Born
holms Amtsgymnasiums rektor i forbin
delse med amtmanden over Bornholms 
Amt. Til værelset er knyttet et lille legat. 
Ansøgeren skal have bestået forprøve 
eller l.del af sin embedseksamen med 
1.karakter.

Andre legater
Ved translokationen 1991 har følgende 
elever modtaget legater:
Lektor Berthelsens legat:
— Aviser til eleverne
Major Lundorfs legat:
— Peter Bjørntoft, 3y
Kjeld Frederiksens mindelegat:
— Birgitte Lind, 3b
Stampes legat:
— Michael Lauersen, 2p
Moltkes legat:
— Cecilie Rosenmeier, 3a
Stipendiefonden:
— Nana Gees Christensen, 3b
Lunds legat:
— stud.mag. Sanne Prag.

❖
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ABC-INFORMATION

(kan læses af alle - også ældre elever)

Adresse:
Bornholms Amtsgymnasium,
Søborgstræde 2, 
3700 Rønne

Skolens tlf.

Telefax 
Pedel tlf.

56 95 06 28
56 95 06 24
56 95 06 38
56 95 03 28

Lærerværelse tlf. 56 95 38 77
Elevtelefon 56 95 3144
Eleverne kan ikke tilkaldes eller træffes 
på skolens telefon.

Adresseændring:
Hvis du i løbet af skoleåret skifter adres
se, er det vigtigt, at du med det samme 
meddeler kontoret din nye adresse.

Affald:
Husk at smide affald i affaldsspandene. 
Se under Genbrug.

Av-inspekfor:
Har tilsyn med skolens AV-materiel. 
Det varetages af:
— Adjunkt Bent Peder Holbech: vi

deo, film, båndoptagere, overhead
— Kopirummet er udskilt af AV-in- 

spektoratet

Batterier:
Brugte batterier skal lægges i beholde
ren til batteriindsamling i forhallen.

Biblioteket:
Ligger på l.sal ved lærerværelset. På 
biblioteket er der en ret stor bogsamling 
(især bygget op til lærernes brug, men i 
de senere år også suppleret med elev
venligt materiale). Lokalet, der underti

den benyttes til grupperum kan åbnes 
ved henvendelse til bibliotekarerne ad
junkt Lene Demidoff og adjunkt Jan 
Nicolajsen. Det er vigtigt, når man an
vender biblioteket, at man sætter bøger 
på plads efter brug og er nænsom i an
vendelsen af lokalet. På grund af lokale
mangel anvendes biblioteket underti
den til undervisningslokale.

Bilparkering:
Da der kun er meget få parkeringsplad
ser på skolen, må evt. bilkørende elever 
parkere i de nærliggende gader. Vær 
opmærksom på evt. parkeringsforbud, 
og parker ikke for tæt ud for de enkelte 
huses gadedøre.

Bogdepotet:
En service for eleverne. Bogdepotet i 
kælderen har åbent i 3 frikvarterer om 
ugen. Hvilke, det drejer sig om, varierer 
fra år til år, men de gældende åbnings
tider er slået op på opslagstavlen med 
meddelelser fra kontoret. I bogdepotet 
kan du til meget fordelagtige priser kø
be nogle af de nødvendige materialer til 
det daglige arbejde. For tiden koster en 
ternet eller linieret standardblok 7,00 
kr., et ringbind 13,00 kr., en brevordner 
20,00 kr., ti faneblade 10,00 kr. og 3 1/2" 
DD-disketter 6,50 stykket - Rent røver
køb!

Brugerbetaling:
Som et led i regeringens spareprogram 
er der indført brugerbetaling på nogle 
skoleuddannelser. Det betyder, at ele
ver selv skal betale for visse bøger, foto
kopier og undervisningsmidler. Hvad 



52

angår bøgerne arrangerer skolen fælles 
bogindkøb for nye elever,således at den 
enkelte elev opnår 10% rabat. Hvis man 
skal anskaffe alle de nødvendige bøger 
(samt lommeregner), skal man regne 
med en udgift på ca. 1200 kr., og man 
sparer således 120 kr. MEN denne ind
købsform tager nogen tid at organisere, 
så der går 2-3 uger fra man bestiller til 
man får sine bøger. Derfor skal du kun 
benytte dette tilbud, hvis du har tålmo
dighed til at vente!

Bøger:
Vores fælles problem og ansvar.

Som du garanteret ved, skal der i dis
se år spares på alle områder, og dette 
gælder også for vores skole. Det bety
der, at vi ikke kan købe så mange nye 
bøger, som vi gerne ville. Blandt andet 
derfor er det særdeles vigtigt, at du er 
meget omhyggelig med de bøger og det 
øvrige materiale, du får udleveret. Det 
vil sige, at bøgerne skal bindes omhyg
geligt ind, og at der kun må skrives i 
dem efter lærerens anvisning.

Findes der noget mere irriterende, 
end at få udleveret en laset og overmå
let bog? Nej, vel! Og tænk på, at du og 
skolens øvrige ca. 700 elever, enten de 
nu er HF’erc eller gymnasieelever, får 
udleveret for adskillige tusinde kroner 
bøger hver!

De bøger du får udleveret, er dit per
sonlige ansvar!

Cykler:
Skal anbringes i cykelkælderen, hvis an
det ikke udtrykkeligt er angivet. Cykel
stativerne på parkeringspladsen må ik
ke benyttes i skoletiden af eleverne.

Elevorganisationer:
AlAmnesty International gruppe 
DGSDanske Gymnasieelevers Sammen

slutning
GLOGym.elev. Landsorganisation

KFSKristel.Forbund for Studerende 
LAKLandsorg. Af Kursusstuderende 
Veset som arrangerer elevfester
De fleste aktiviteter annonceres ved 
mandagsmødet eller ved opslag.

Elevråd:
Elevrådet har gennem repræsentation i 
Pædagogisk Råd, fællesudvalg og skole
bestyrelsen mulighed for at deltage i 
vigtige beslutninger for skolen. Elevrå
det skal høres om en del sager, bl.a. 
noget så afgørende som holdudbud.

Ferier Og Fridage: (de nævnte 
dage incl.)
Sommerferie til 9.8.1993
Efterårsferie: 18.-22.10.1993
Juleferie: 23.12.1993-2.1.1994
Vinterferie: 14.2.-18.2.1994
Påskeferie: 28.3-4.4.1994
St. Bededag: 29.4.1994
Kristi Himmelfart: 12.5.1994
Pinse: 23.5.1994
Sommerferie: 19.6.1994-

Forsømmelser:
Der er mødepligt til undervisningen og 
pligt til at aflevere skriftlige opgaver. 
Ved mange forsømmelser kan man bl.a. 
risikere at blive indstillet til eksamen i 
alle fag og med stærkt forøget eksa
menspensum. Ligesom man kan risike
re slet ikke at blive indstillet til eksa
men.

Folder:
Skolens kontor udgiver hver den første 
i måneden en folder, hvori der bl.a. gives 
besked om de vigtigste begivenheder i 
månedens løb. Den er vigtig at gemme 
- visse meddelelser bliver kun givet gen
nem folderen. Vis den ¡¡eme hjemme.

Forældremøder:
Der afholdes normalt for hele skolen et 
forældremøde pr. år. På dette møde kan 



53

forældrene bl.a. få lejlighed til at tale 
med skolens lærere. Herudover afhol
des i efteråret et møde for lg-forældre- 
ne, hvor der er lejlighed til at træffe 
klassens lærere.

Frisport:
Her på skolen har både drenge og piger 
mulighed for at dyrke frisport. Pigerne 
dyrker volleyball og rytmisk gymnastik, 
mens drengene har volleyball og basket
ball. Vi deltager hvert år i gymnasiesko
lernes landsdækkende turneringer i 
boldspillene, så de faste deltagere på 
holdene får mulighed for nogle gode og 
fornøjelige ture »over«.

Frivillig Musik:
Tirsdagskoret øver som navnet siger om 
tirsdagen i skoletiden af hensyn til de 
elever, som kommer ude fra øen og i 
forvejen bruger megen tid på at komme 
til og fra skole.

Onsdagskoret øver onsdage kl. 19- 
22. Koret tæller ca. 60 syngende, delvist 
disciplinerede elever af flere køn.

Skolens Big Band består af elever og 
lærere.

Fællestimer:
Skolen afholder ca. 8-10 fællestime ar
rangementer årligt. Fællesudvalget be
stemmer indholdet af disse timer. Som 
regel er de for hele skolen, men under
tiden kun for visse klasser. Der er mø
depligt til disse timer.

Fællesudvalget:
Formidler det praktiske samarbejde 
mellem elever, lærere og administra
tion. Der afholdes normalt møde en 
gang om måneden. Fællesudvalget be
står af 4 elever, 4 lærere, 1 TAP samt 
rektor som formand.

Genbrug:
Skolen har gennem de seneste tre år 
samlet to store containere med gen
brugspapir pr. uge. Det er flot, men det 
kan blive endnu bedre. Derfor en opfor
dring til alle på skolen: Vær med til at 
papirservietter, kladdepapir, aviser m.m. 
kommer i genbrugscontainerne. Samti
dig sparer vi renovationsafgifter. Disse 
penge kan udmærket bruges til andre 
opgaver på skolen!

Hintze:
Den gamle købmandsgård i Toldbodga
de blev købt af Amtsgymnasiet i 1978, 
og der har vi lokaler til formning og 
musik samt idrætsplads. Desuden har 
elevrådet lokaler her.

Indenlandske studierejser:
For tiden har vi flg. ekskursions ordning 
her på skolen:
Ig og 2g: april/maj
3g og 1HF: sept/okt.
Studierejser (d.v.s. rejser til udlandet) 
skal godkendes af rektor, Pædagogisk 
Råd og KS-forvaltningen.

Inspektor:
Er rektors nærmeste medarbejder og 
stedfortræder. Inspektorer: Niels Eb
besen og Torben Lassen.

Klassebokse:
På gangen uden for kontoret har hver 
klasse en boks, hvori der lægges post 
m.m. til klasserne.

Klasselærerordning:
Der er indført et klasselærersystem i 
begynderklasserne for at mildne over
gangen fra folkeskolen, men fra det an
det år varetages elevernes behov for råd 
og vejledning udelukkende af studievej
lederne.
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Knallerter og Motorcykler:
Skal parkeres i de afmærkede båse på 
parkeringspladsen langs drengesalen. 
Af hensyn til brandfaren må der ikke 
stilles knallerter og motorcykler i cykel
kælderen.

Kontor:
Skolens kontor er åbent hver dag man
dag - torsdag fra 7.30- 11.30 og fra 12.00 
- 16.00. Fredag fra 7.30-11.30 og fra 
12.00-15.00. Her kan I henvende jer og 
rette forespørgsel om alt, hvad I er i tvivl 
om, og så vil en af kontordamerne, Bit
ten Leth, Lisa Lund Hansen og Susanne 
Marcher kunne hjælpe jer.

Krypten:
I krypten, som ligger under festsalen, er 
der en kantine for så mange af skolens 
elever, som vi nu kan få plads til - og det 
er ikke alle. Her råder Jane Larsen og 
hun sørger for at der kan købes frugt, 
salater, pitabrød, sandwiches m.m. i da
gens løb. Endvidere er der varm- og 
kolddriksautomater i og ved kantinen.

Man skal selvfølgelig rydde op efter 
sig før man forlader kantinen, men for 
at fjerne eventuelle efterladenskaber 
før rengøringen kan starte, bliver der 
på skift en klasse med ansvaret for den
ne oprydning.

Laboratorieøvelser:
Når klasserne er på mere end 17 elever, 
vil de normalt blive delt ved laborato
rieøvelser i idræt, naturfag, fysik, kemi 
og biologi. Dette betyder, at en del af 
dette laboratorie arbejde kan blive hen
lagt til sent på eftermiddagen eller kl 7-8 
om morgenen.

Pædagogisk Råd:
Udtaler sig om en række af skolens for
hold, bl.a. årsprøver, legater og valg
hold. Elevrepræsentanter kan - uden 
stemmeret - deltage i møderne i Pæda

gogisk Råd. Bestemmelserne udelukker 
imidlertid elevers tilstedeværelse ved 
visse punkter.

Mandagsmødet:
Hver mandag kl. 10.40 er der møde i 
festsalen for alle skolens elever. Her 
kan enhver, som har besked at give, som 
vil minde om noget, som vil skælde ud 
etc. få ordet. Mødet varer kun frikvarte
ret (som ¡øvrigt denne dag er forlænget 
med 10 min.), så der er kun plads til de 
korte meddelelser. Det er meget vigtigt 
at møde, op til mandagsmødet, da der 
ofte bliver givet besked om væsentlige 
ting.

Opslagstavler:
På skolen er der mange opslagstavler. 
På tavlen i nordfløjen (ved opgangen til 
kontorer og lærerværelse) opslås alle 
de officielle meddelelser, f.eks. hvilke 
lærere der er fraværende og hvilke ske
maændringer der evt. er foretaget. Det 
er klogt daglig at slå et slag forbi denne 
tavle - der kunne stå noget af interesse 
for dig. Her er også elevrådets tavle.

Der findes også andre opslagstavler, 
mere »lokale«: Studievejledernes, hi
sto rielæremes, samfundsfaglærernes, 
geografilærernes etc.

Su-opslagstavlen findes på lærergan
gen.

Papiraffald:
Skal lægges i de grønne skraldespande, 
så det går videre til genbrug. Hvis papi
ret er vådt, skal det lægges i en af de 
almindelige affaldsspande.

Pedel:
Pedellen er den person, der skal sørge 
for at alt det praktiske på skolen kan 
forløbe glat. Det kan han kun gøre, hvis 
han hele tiden bliver holdt underrettet 
om, hvad der skal ske på skolen.
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Ønsker man at holde prøve på en re
vy, holde et møde eller hvad som helst, 
så husk som hovedregel - spørg pedel
len først. På den måde vil alting komme 
til at gå lettere.
Pedellen; Jørn Lund,
Pedelmedhj.: Olaf Rømer,

Jens Chr.Kofoed.
Jørn Ole Holm

Rengøring:
Rengøringsdamernes arbejde er at gøre 
rent - ikke at rydde op efter jer. Sørg 
derfor for, at klasser og andre lokaler 
efterlades i opryddet stand. Læg papir
affald i grønne genbrugscontainere, 
som findes overalt på skolen og alt andet 
affald i de almindelige papirkurve. Sæt 
stole på plads efter sidste time.

Ringetider:
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40

10.00 -10.45
10.50-11.35
12.15 -13.00
13.10-13.55
14.05 -14.50
15.00-15.45
15.55 -16.40

Skolebestyrelsen:
Består af et medlem valgt af amtsrådet, 
2 forældre, rektor, formanden for Pæ
dagogisk Råd, 1 lærer, 1 gymnasieelev, 
1 HF-kursist og 1 TAPer. Skolebestyrel
sen formidler sammen med Pædagogisk 
Råd samarbejdet mellem skole og hjem, 
medvirker ved byggeri og indretning af 
skolen og udfærdiger ordensreglerne.

Skriveværksted.
Der er indrettet et skriveværksted på 
skolen, hvor elever har mulighed for at 
benytte EDB til det skriftlige arbejde. 
Værkstedet har åbent mandag til fre
dag. Der er til værkstedet tilknyttet en 

række lærere, der kan hjælpe med pro
blemer.

Sne:
Hvis det er så voldsomt snevejr eller 
fygning at udkørsel frarådes, må elever
ne selv afgøre om det er forsvarligt at 
risikere helbred eller lange ventetider 
ved busser for at komme i skole. Lærer
ne vil i sådanne situationer være på sko
len og »beskæftige« de fremmødte ele
ver, men selvfølgelig ikke i klasser med 
betragteligt fravær undervise i stof, som 
indesneede elever også skal bruge til 
eksamen.

Statens Uddannelsesstøtte:
Til elever over 18 år i gymnasiet og HF 
kan der ydes støtte fra Statens Uddan
nelsesstøtte, og den gives dels i form af 
stipendium og dels i form af lån. Som 
hovedregel kan man nu kun få SU som 
hjemmeboende, hvis man er under 20 
år.

Ansøgningsblanketter med vejled
ning er lagt frem ved klasseboksene på 
kontorgangen.

Stole:
Kan i nogle klasser sættes op i et stativ 
under bordene. Husk at gøre det efter 
sidste time i et klasselokale. Stole, som 
der ikke er ophængningsstativ til, skal 
blot blive stående ved bordet.

Studiekredse:
Studiekredse kan oprettes i emner, der 
ligger uden for skolens fagrække, når en 
lærer og 12 elever er enige om det. Stu
diekredsen skal godkendes i fællesud
valget.

Studierejser:
Alle eleverne får så vidt muligt tilbud 
om en studierejse af ca. en uges varig
hed, som oftest til udlandet, i foråret af 
2g.
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Eleverne betaler selv studierejsen, 
og for at den ikke skal blive for dyr, 
fastsætter skolebestyrelsen, elevrådet 
og pædagogisk råd et maksimumsbe
løb, der skal dække rejse, kost, logi og 
entréer, men ikke lommepenge.

Maksimumsbeløbet er i 93/94 2.660 
kr.

I 2. og 3.g kan endvidere afholdes 
andre studierejser, fortrinsvist i Dan
mark, ofte går de til København. Selve 
rejsen i Danmark er gratis.

I København indkvarteres eleverne i 
reglen privat, men der må påregnes ud
gifter til busser, entréer m.v. - Antallet 
af rejser og udgifternes størrelse af
hænger af elevernes ønsker og de fagli
ge behov for at rejse.

Samlet må udgifterne i forbindelse 
med studierejser ikke overstige 3.800 
kr. i hele gymnasieforløbet.

Studievejledningen:
Til hver klasse er knyttet en studievejle
der, som skal støtte den enkelte elev til 
at få det størst mulige udbytte af skole
gangen.

Studievejlederen hjælper eleven 
med at løse alle problemer, som påvir
ker skolegangen. Studiemæssige, socia

le, økonomiske og personlige ting kan 
altid snakkes igennem med studievejle
deren. Desuden skal klasserne have 
kendskab til uddannelsessystemet og 
valgmulighederne inden for uddannel
se og erhverv.

Det er også studievejlederen på HF 
og i gymnasiet, der arrangerer oriente
ringen om valgfagsmulighederne.

Skolen har for tiden 6 studievejlede
re, som har faste kontortider, hvor ele
verne kan komme uden at blive regi
streret fraværende fra undervisningen.

Desuden får alle klasser ca. 20 timers 
kollektiv vejledning i løbet af skoleti
den.

Transport:
Folketinget har vedtaget, at elever på 
bl.a. gymnasierne og Hl7 selv skal betale 
en del af deres transportudgifter. I 
1992/93 betyder det, at eleverne selv 
betaler de første 185 kr.pr. md., mens 
Amtet betaler det overskydende beløb 
til buskort. Hvad beløbet bliver i skole
året 1993/94 er endnu ikke kendt.

❖
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Eleverne/Kursisterne
Gymnasiet og HF-kurset

la
Kama Andersen 
Annika Annas 
Calhe Bilcnbcrg 
Hanne Folkmann Espcrscn 
Majken Muxoll Fatum 
Anne Absalon Frigaard 
Dorthea Rasmussen Funder 
Eva Maria Glimbcrg 
Charlotte Kofod Hansen 
Malene Fiil Hansen 
Margit Wichmann Hansen 
Heidi Hcdcgaard 
Birgitte Sommergård Ipsen 
Sine Jacobsen 
Zcnnie Kofod Jespersen 
Sara Jørgensen 
Lise Kappclgaard 
Marie Christina Vendelbo 
Lundberg 
Cecilie Mattsson 
Eden Alene Mink 
Marion Mogensen 
Mette Luders Toft Nielsen 
Elisabeth Riis
Sara Lea Rosenmeier 
Christina Bcj Vilhelmscn

1b
Rasmus Christian Andersen 
Thomas Riis Andersen 
Christoffer Appel 
Tina Borg Christensen 
Annemette Brandt Dam 
Mikkel Johannes Hald 
Anita Marie Kocfocd Han
sen
Belinda Florentine Hansen 
Lars Holst Hansen
Dennis Marco Hartig 
Sammy Saroori Heller 
Marie-Louisc Holst 
Ditte Folkmann Ipscn 
Gry Jensen 
Mie Jensen
Simon Nikolaj Corlin Jensen 
Thomas Doering Jensen 
Gitte Pakka Jørgensen 
Filip Stecnbcrg Lau 
Kenneth Madsen
Noomi Rønholt Madsen 
Tina Furst Mogensen 
Louise Tolstrup Nielsen 
Kamilla Kjærvik Pageis

Trine Holm Pedersen 
Graeme Richard Malone

1C
Sillc Aagcsen 
Line Andersen 
Mikkel Fannikke Wessel
Borg
Maria Birgitte Braid 
Dorthe Elisabeth Christen
sen
Anja Skov Hansen
Maiken Nuka Hansen
Lena Larsen
Michael Funch Jensen 
Mona Møller Jensen 
Maj Klindt
Katrine Maja Knudsen 
Maric-Louisc Knudsen
Katrine Lønnegaard
Trine Møller
Line Wcslerdahl Nielsen
Rikke Brandt Nielsen 
Ann-Britt Marckmann 
Olaussen
Sif Naja Olsen
Nanna Hyldig Rcimick
Ulla Scharfe
Signe Elisabeth Roagcr
Scharling
Louise Heide Sommer 
Christian Grøndahl Stage

1u
Lars Andreasen
Nicolai Peter Arendt
Lars Moberg Bjørnsen 
Rikke Blom
Peter Benjamin Braid
Simon Brandt
Christian Kjærgaard Chris
tensen
Rikke Gulstad
Kristine Engel Hansen
Stine Haspang
Mads Wcmrcich Holm 
Martin Funch Jensen 
Martin Kure Jensen 
Thomas Jensen
Mads Becker Jørgensen 
Erik Hjorth Larsen
Kasper Hyldcqvist Larsen 
Per Lund

Maja Fromscier Mortensen 
Juan Jose JACOB Penalver 
Thomas Kofoed Poulsen 
Jacob Gøttrup Rasmussen 
Jesper Thomas Rubow 
Jesper Lindberg Skov 
Aja Stender 
Bibi Tungelund

1x
Christina Daniella Knoop 
Aagcsen
Dan Damsø Andreassen 
Tanja Pelle Binzer 
Allan Hoc Bronke 
Jørn Peter Carlsen 
Rikke Frølund Carlsen 
Trine Schncdlcr Clausen 
Ulrich Esscmann-Beck 
Christina Exstccn 
Thomas Frandsen 
Rie Jeanctt Gotfredsen 
Maiken Krøicr Hansen 
Martin Bay Hansen 
Lene Sandø Iversen 
Brian Jensen
Peter Doering Jensen 
Simon Karsloft Jeppesen 
Bettina Dam Jespersen 
Lotte Kofoed Julin 
Thomas Jæger
Jutta Mari Adclin Jørgensen 
Carina Kofod
Dennis Gade Kofod
Henrik Marker
Kurt Runge Mogensen 
Martin Johannes Munk 
Ann-Catrin Nielsen
Henrik Aakcrlund Skovgaard

iy
Mette Holm Andersen 
Nikolaj Ture Gregersen 
Heidi Hudlcbuscn 
Martin Dam Jensen 
Alex Speed Kjeldsen 
Thomas Schlenzig Knudsen 
Nana Brochmann Mortensen 
Per Marker Mortensen 
Troels Møller
Allan Nielsen
Camilla Gammclgaard Niel
sen
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Mette Gilling Nielsen 
Palle Nielsen 
Nicolaj Nyby 
Frederik Berg Olsen 
Anja Kofoed OIssen 
Mette Nygaard Petersen 
Anders Hjort Rasmussen 
Dennis Rasmussen 
Viveca Horst Sommer 
Mette Margrethe Stender 
Daniel Sølvertorp 
Anders Teglgaard Sørensen 
Solvejg Aaberg Sørensen 
Michael Vennersdorf

1z
Winni Aakermann 
Trine Inger Aarup Barfod 
Anders Beier
Michael Riis Bentzen 
Klaus Bergmann 
Erik Bidstrup 
Marie Bønnclyckc 
Anne Christoffersen 
Scan Claxton
Elisabeth Ann Præstegaard 
Eriksen
Andreas Gjcndal 
Bjarke Brandt Hansen 
Kenneth Mylcr Hansen 
Lisa Hansen
Morten Kofod Hansen 
Jonas Arboc Harild 
Jette Malene Kieffer 
Troels Andreas Kolstcr 
Martin Dam Lind 
Tonny Andre Lund 
Bjarke Dalsgaard Madsen 
Katrine Sommer Nielsen 
Lars Gamborg Poort 
Susanne Vibeke Rønne 
Bodil Tolstrup
Søren Erik Slrungc Truclscn 
Kenn Vang

2a
Tina Avep Andersen 
Kristina Barbro Bech 
Mariann Bech 
Christa Bilenberg 
Lena Mossin Christiansen 
Dina Flygenring 
Line Charlotte Hansen 
Tina Hansen 
Henriette Holm Hjort 
Louise Holbcch 
Anja Rosa Ekvall Holm 
Christina Orchøj Holst-Pe
dersen 
Annc-Mcttc Jørgensen

Christina Jaque Blohm 
Knudsen
Anne Dorthe Kok
Sine Jacobsen Larsen 
Vibeke Steenberg Larsen 
Vipakorn Mangkorngco 
Tina Halberg Marker 
Mio Clement Moscholt 
Heidi Møller
Mary Elizabeth Nelson
Tina Margrethe Møller Niel
sen
Julie Jensen Nisbeth 
Katrine Teglgaard Vejby

2b
Charlotte Brink Andersen 
Kristina Katja Kjøller Ander
sen
Mads Frimann Andersen 
Morten Bidstrup 
Birgitte Dam
Christian Finne Haagensen 
Christian Skovgaard Hansen 
MORTEN Marcher Hansen 
Morten Pauck Hansen 
Nicolaj Hjorth Hansen 
Andreas Arboc Harild 
Janni Rasch Holm
Michael Hågensen 
Steen Kragelund 
Joachim Nicolaj Fjorder 
Madsen
Martin Schou Madsen 
Randi Iben Madsen 
Sonja Kim Nielsen 
Pia Olsen
Stefan Rotvit Pedersen 
Bente Rahbck
THOMAS Eske Rasmussen 
Rie Schou
Anders Heide Sommer 
Tor Stenstrop
Camilla Ledegård Svendsen 
Agnete Thomassen 
Nina Westh

2c
Mia Kirstine Ågerup 
Mie Andersen 
Stine Lund Andersen 
Sandie Brugmann
Maria Louise Christopherson 
Rikke Lillie Gornitzka
Bettina Fjcldgaard Hansen 
Rie Hansen
Cathrine Holmberg 
Nina Louise Jensen 
Signe Anker Johansen 
Sille Kristine Juul
Stine Blichstcd Jørgensen 

Jane Marie Keil 
Pernille Kildorf 
Katja Rehfeld Kofod 
Anne-Louise Brandl Kofoed 
Christine Betina Kofoed 
Louise Munch Kofoed 
Marie Cecilie Wichmann 
Larsen
Mette Kaas Larsen 
Christina Neel Hedegaard 
Terry

2d
Kristine Læssøc Asmann 
Nicole Biddison 
Kåre Seifert Boeskov 
Morten Grønnegaard 
Nana Harriet Gulstad 
Mads Høyer 
Laila Schou Jensen 
Thomas Jensen 
Tue Jørgensen 
Louise Ipsen Kure 
Christian Lind 
Marlene Marker 
Sonja Sun Kun Månsson 
Rune Richard Pedersen 
Tine Skov Pedersen 
Klaus Pelle
KASHAN Peter Robins 
Kirsten Sonne 
Jacob Aaby Svendsen 
Lone Munch Thorsen 
Anne Lise Falck Tindborg 
Anna Malena Brandt Tor
gerson

2u
Erik Andersen 
Heidi Becker 
Mette Dcllgrcn 
Uffe Kåre Egeborg 
Anja Abildløkkc Munk Erik
sen
Katja Abildløkkc Munk Erik
sen
Helga Grønnegaard
Mikkel Philip Perlt Hansen 
Davis Goulettc Jefferson 
Ole Kjer
Berit Borgen Muller 
Karsten Nielsen
Mette Skov Nielsen
Sanne Birgitte Nielsen 
Anne-Mette Pedersen 
Jesper Grooss Pedersen 
Jakob Vestergaard Rasmus
sen
Martin Rasmussen 
Nicholai Reuther
Jesper Wendell
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2v
Jonas Peter Bovin 
Bo Christoph Christiansen 
Rasmus Sjøholm Dcllgren 
Heidi Falk-Hanscn 
Susanne Pia Folkmann 
Terose Talita Fomsgaard 
Gregersen
Jeppe Munk Haagensen 
Rikke Sonne Hansen 
Marianne Hclstrup 
Rasmus Christian Aksclbo 
Holm
Christa Jensen 
Bo Juni
Lene Munch Kocfocd 
Lonic Mette Larsen 
Jakob Brobcrg Lind 
Jonas Løvstacl 
Nicolai Bcch Mortensen 
Glenn Hans Frausing Nielsen 
Brian Bødtgcr Orland 
Gitte Sylvest Pedersen 
Niels Kristian Petersen

2x
Claus Frigård Christensen 
Nicolai Christoffersen 
Anders Ellcby Engcll-Kofo- 
cd
Mark Hammer
Ditte Kjærgård Hansen 
Jens Anker Falkcnstrøm 
Hansen
Simon Spanner Hansen 
Mads Hollenscn
Christina Holm
Rikke Holm
Heine Krøicr Jørgensen 
Karina Nohr Jørgensen 
Nis Anders Jørgensen 
Signe Holm Jørgensen
Allan Kaas
Thomas Mortensen
Trine Lundqvist Munch 
Morten Letholm Nielsen 
Martin Nissen
JOACHIM Martin Ørum
Petersen
Jon Schmidt 
Lars Smail 
Dion Vilhclmscn

2y
Michael Hjcrnø Andersen 
Torben Ager Andersen 
Nina Bager
Rasmus Brandt
Bettina Ditlcvscn
Carsten Kofocd Espcrscn

Johannes Drejer Frikkc- 
Schmidt
Junni Hansen
NANA Camilla Bærild Ja
cobsen
Christina Funch Jensen 
Michael Krogh Jensen 
Thomas Dahl Jensen
Jesper Holmstrøm Jørgensen 
Thddc Langevang 
Nicolas Mogensen 
Dorte Elisabeth Møller 
Henrik Nielsen 
Lone Kofod Nielsen 
Eva Katrine Pedersen 
Thomas Pedersen 
Lars Vensild

2z
Thomas Anker 
Søren Joachim Bak 
Jens Ole Carlsen 
Michael Ritter Christiansen 
Jeppe Sebastian Kofod 
Anne Engcll Kofocd 
Thomas Kristofferson 
Linda Verona Larsen 
Christian Madsbjerg 
Claus Kofocd Marker 
Per Rosing Mogensen 
Morten Nielsen 
Tove Margrethe Pihl 
Flemming Staalcgaard Poul
sen
Hanne Knak Sasscrscn 
Kristina Schou
Gertrud Vcstcrgaard Skars- 
holm
Jarl Uri Bruun Thanc 
Diana Wulff

3a
Ane Merete Aakcrlund 
Katrine Ricck Andersen 
SARA Munck Andersen 
Janus Gicsc Burgcdahl 
Eva Corlin 
Niclas Fick
Verena Elisabeth Gulstad 
Jacob Holst Hansen 
Nana Schiøtt Hansen 
Majken Hjorth Jensen 
Cindy Johansen 
Trine Elisa Hartvig Jæger 
Rikke Jørgensen 
Joe Kristian Kipp 
Anne Krcstinc Hjorth Klyvcr 
Dorte Clement Kofod 
Anna Marie Lund 
Stina Glavind Dalgaard Pe
dersen

Jcanet Petersen
Cecilie Rosenmeier
Anne CHARLOTTE Schiko
Jakob Mathias Thors

3b
Pia Helene Albrecht 
Ann-Christin Sommer An
dersen
Annette Bonnie Clausen 
Rikke Clausen
Robert Kjær Dam
Monika Folkmann Espcrscn 
Rie Lykke Hansen
Lone Holm
Susanne Iversen
Thomas Kure Jackson 
Mai-Britt Naumann Jensen 
Rikke Skov Jensen 
Mikkel Bræstrup Karlsen 
Tine Kofod
Lotte Lindstrøm Larsen 
Mette Borrcscn Larsen 
Mette Lcidckcr
Heidi Lind-Holm
Pernille Ryskov Madsen 
JACOB Kjæmpe Mogensen 
CAMILLA Louise Petersen
Rikke Brandt Poulsen 
Rasmus Thomsen

3C
Mads Andersen 
Karina Bech 
Trine Bondorff 
Paula Selina Ji Bøving 
Line Bornemann Baudtlr 
Christensen 
Christina Dam 
Palle Erik Hansen 
Philip Hansen 
Lara Juhl Jakobsen 
Iben Lignel Jensen 
Jeppe Engel Jensen 
Karin Hjort Jensen 
Lars Kongshjclm 
Mette Ann Kønigsfcldt 
DORTHE Vibeke Lind 
Nina Merete Lyng 
Michael Abildgaard Sode 
Mie Rømer Wcsth

3u
Kirsten Munch Andersen 
Ole Andersen
Sif Stenderup Andersen 
Jannik Læssøc Asmann 
Christina Schou Christensen 
Gunnar Friis
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Jakob Lundagcr Hansen 
Lonni Halkjær Hansen 
Mette Enggård Hansen 
NIELS Henrik Rosendahl 
Holflod
Søren Jakobsen 
Pia Kjær Jespersen 
SUSSI Rie Marker 
Frank Finne Mortensen 
Thomas Fini Møller 
Trine Nykjær
Hans-Jacob Pedersen 
Mikkel Wandahl Pedersen 
Ture Wahlgren Pedersen 
Peter Pihl
TRINE Steinhauer Rasmus
sen
Kristoffer Leegaard Rømer 
JIM Hardy Sand 
JAKOB Peter Sommer

3x.
Heidi Andersen
Ann Shannet Thorsen Bcch- 
Hansen
Sine Bjørkmann
Iben Karina Christensen 
Lotte Mylcr Hansen 
Annette Holmgren 
Mette Jensen
Stefan Funch Jensen 
Stine Juel Jørgensen 
Jakob Kirknæs 
Ronni Kohring 
Anne-Mette Toxværd Larsen 
Anne Mette Mogensen 
Brian Mogensen 
Ann-Camilla Mortensen 
Jesper Stegmann Mortensen 
Morten Sjøberg Nielsen 
Brian Oldenborg 
David Dam Olsson 
Katrine Brandt Pedersen 
Martin Lindberg Petersen 
Thomas Ravn
Lisbeth Aaberg Sørensen

3y.
Jesper Markman Andersen 
Jon Bendtsen
Britt Maria Jensen Christen
sen
METTE Sofie Ellcby Engcll- 
Kofocd
Tina Hudlebusch 
Marianne Iversen 
Thomas Sandø Iversen 
Katja Marvil Jensen 
Mikkel Andreas Jensen 
Thomas Juul-Pedersen

JONAS Petter Adelin Jør
gensen
Vivi Schack Jørgensen 
Tomasz Kiclkowski 
RENE Erland Kofocd 
Mie Larsen
Jens Holm Mogensen 
Anne Lundqvist Munch 
Maibritt Nygaard 
Marianne Nygaard Petersen 
Hans NICOLAI Pihl 
Anja Rasmussen 
Kenny Domald Rosenborg 
Johnnie Schmidt 
KENN Brian Sonne 
MADS Jørgen Stender

3z.
Heino Lundberg Christian
sen
Martin Dahl
Michael Evensen
Katrine Folkmann
Simon Geoffroy
Inger Birgitte Gjcrløv-Chris- 
tensen
Henriette Grønnegaard 
Simon Sebastian Haspang 
Mikkel Hauschildt
Karina Marcher Holm 
Per Leegaard Jensen 
Birgitte Munch Jørgensen 
Ellen Birgitte le Sago de 
Fontenay
Anders Dam Lind 
Jakob Lykkegaard 
Janne Nielsen
Anne METTE Kure Olsen 
Marie Christine Munk Pe
dersen
MIKKEL Henrik Wcslh Pe
dersen
Jan Pihl
Jonas Malthe Probst 
Charlotte Sode
Anne Thinggaard
Jacob Borup Turman 
Klaus Werner

lp
Mette Andersen 
Ulla Bendtsen 
Birthe Eriksen
Sandra Helen Espersen 
Rene Finne Hansen 
Tina Birk Hansen 
Thomas Holmstrøm 
Poul Markus Ipsen 
Helle Jensen 
Pia Sonne Jensen 
Nana Kristine Jespersen

Heidi Kirel Johansen 
Steen Juul
Kim Rosquist Kofod 
Maria Therese Lemvig 
Anja Kromann Madsen 
Annestine Molin 
Tonni Nielsen
Peter Abraham Pedersen 
Pernille Studsgaard 
Lone Reppien Thomsen 
Brian Stephen Thorsen

iq
Kirsten Andersen
Tina Andersen
Allan Bcch
Lars Kofod Bødtger
Sara Lisette Dam
Tanja Due Krogh Hansen 
Rie Charlotte Holm
Dorte Holmgaard
Dorte Karina Aslam Jepsen
Betina Johnbeck
Stina Funch Jørgensen 
Johan Llewellyn King 
Annette Klausen
Mette Koch
Ann-Christina Dohn Legow- 
ski
Anja Køhlert Nielsen
Irene Skovgaard Nielsen
Jesper Nyholm Nielsen 
Lola Nielsen
Krestina Sonne Petersen
Britt Juul Rasmussen
Anja Vejdi Riis

1r
Thomas Heltoft Andersen 
Jesper Brucz
Frank Christiansen
Marianne Dea Folkmann
Nina Frederiksen
Ronni Ingemann Hansen 
Thomas Vesth Hansen 
Niklas Falk Jakobsen
Michael Jensen
Michael Vest Jensen
Mette Klausen
Jeppe Munk
Susanne Helene Myhre
Ann Linda Olsen
Ann-Katrin Kofocd Olsen 
Britt-Mari Bakkegård Peder
sen
Christian Anton Pedersen 
Marlene Kirketerp Pedersen 
Pernille Pedersen
Eva Kousgaard Poulsen 
Kenneth Kalmbach Puls 
Lene Thorsen
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Ebbo Vang-Pedersen 
Morten Andreas Wcslh

2n
Jimmy Christensen
Ruth Ejlersen
Charlotte Glæscl
Ingrid Elisabeth Hindborg
Jørgen Kristian Jensen
Lis Lindholm
Jan Nielsen
Kim Steen Pedersen
Lise Stigscn

2p
Rikke Andresen 
Betsy Bjerregaard 
Niklas Dalsjø
Mette Inger Espcrscn
Heidi Hcrguth Frederiksen 
Anette Kjøbæk Hansen 
Anne Wang Hansen 
Christina Holm Hansen 
Lulu Christina Kofocd Han
sen
Trine Hjorth Hansen 
Jesper Hermansen

Mette Tcilmann Johansen 
Anja Jørgensen
Jeanette Yvonne Kofocd
Kristina Kragh
Nicola Jcssicn Larsen
Jim Lund
Kristian Tuve Olsen 
Jesper Beyer Pedersen 
Bent Kluge Sonne 
Pernille Taubert 
Mette Mari Ager Wcsth

2q
Heidi Bidstrup
Maric Jeanette Vcstcrgaard 
Eriksen
Kasper Normann Hansen 
Maia Hansen
Nanna Scott Hansen 
Charlotte Thomson Holm 
Karina Skov Ipsen 
Benita Hjortcgaard Jensen 
Jan Stein Jørgensen 
Bettina Kofocd 
Gitte Liljcroth
Henriette Tøttrup Madsen 
Jeanette Kofod Madsen 
Torben Kocfocd Marker 
Charlotte Mogensen

Jens DITLEV Mogensen 
Lotte Jarnin Pantawapirom 
Charlotte Linderoth Peder
sen
Hanne Kousgaard Poulsen 
Henriette Severinsen
Charlotte Steenberg

2r
Annette Elleby 
Poul Erdland 
Rene Falandysz 
Christina Hallberg 
Ditte Benoni Adler Hansen 
Kari Hansen 
Marianne Hansen 
MARTIN Lasse Hansen 
Carina Højegaard 
Annc-Mette Iversen 
Christina Enemark Jensen 
Heidi Carina Elleby Jensen 
Lilia Wessel Jensen 
Orla Vibe Jensen 
Martin Klausen 
Christina Lind 
Carsten Bohn Nielsen 
Søren Dahl Pedersen 
Susan Valin Riis 
Sine Mandix Svendsen
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Eksaminer 1992
Gymnasiet

3a
Hanne Birgitte Andersen, Rønnevej 112, 3720 Åkirkeby
Kikki Førsleliin Christensen, Østervang 9, 3700 Rønne
Regina Dam, Nybrovej 22, 3760 Gudhjem
Line Grønnegaard, Nellikeløkken 14, 3700 Rønne
Majbrit Grønvall Hansen, Buen 2, 3720 Åkirkeby
TANJA Christine Hansen, Pilestræde 2 st.tv., 3790 Hasle
Signe Rømer Holm, Østcrvoldgadc 21, 3700 Rønne
Ditte Kofoed Johannsen, Kongstubbevej 5, 3700 Rønne
Gertrud Hjorth Klyyer, Vimmelskaftct 3, 3700 Rønne
Dorthe JULIE Krøier Kofoed, Sdr. Lyngvej 10, 3782 Klemensker
Kristine Brandt Kofoed, Kanmkegårdsvej, 52 3730 Ncxø
MARIANNE Kristina Larsen, Tjørnevej 13, 3700 Rønne
Signe Hammer Larsen, Nybrovej 37, 3760 Gudhjem
Annette Bjørk Mogensen, Grønnegade 6, 3700 Rønne
Helle Sandal Munk, Lyrsbyvej 1, 3751 Østermaric
Dorthe Nielsen, Åkirkebyvej 35 I, 3700 Rønne
Katrine Schow Nielsen, Rohghedsgade 15, 3700 Rønne
Sonja Kim Pedersen, Møllcvængct 12, 3730 Nexø
CHARLOTTE Helene Kofod Schow, Hønseiundsv. 8,3730 Ncxø
Bodil Sonne, Sortccngcvej 8, 3700 Rønne
Lotte Sørensen, Haslcvcj 138 B, 3700 Rønne
Margit Holst Sørensen, Lærkemarken 3, 3770 Allinge
CHRISTINA Agnete Wichmann, Bækkcdalsvcj 7, 3730 Ncxø
Christina Jessen Wingc, Skovkrogen 8,3700 Rønne

3b
Joan Andersen, Stormgade 4,3700 Rønne 
Lone Andersen, Østervang 49, 3700 Rønne 
Karina Korsgaard Andreasen, Storegade 20 B, 3700 Rønne 
Nana Gees Christensen, Plantagcvcj 9, 3720 Åkirkeby 
Christina Esscmann-Bcck, Sejersvej 29, 3700 Rønne 
RIKKE Hanne Gulstad, Østervang 15, 3700 Rønne 
LOTTE Kristine Kaalund Helms, Kalmarvcj 7, 3700 Rønne 
CARINA Sofia Herrera, Brovangen 45, 3700 Rønne 
Maja Enemark Jacobsen, Skovgårdsvej 10, 3700 Rønne 
ZIZI Camilla Bærild Jacobsen, Humlcløkken 8, 3700 Rønne 
Pia Jensen, Mosevej 24, 3730 Ncxø 
Kathrine Krake, Kalmarvcj 7,3700 Rønne 
Birgitte Lind, St. Torvegade 85, 3700 Rønne 
Anja Nielsen, Østervang 83, 3700 Rønne
Sascha Lovise Hedegaard Nielsen, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne 
Malene Nissen, Kodalsvcjcn 5, 3740 Svaneke
TANJA Elisabeth Pauck, Bådsmandsstrædc 16, 3700 Rønne 
NINETTE Joan Pihl, Roscnalle 1, 3700 Rønne
Ancsofic Hyldig Rcimick, Østervang 69, 3700 Rønne 
Katinka Stentoft, Provstegade 2, 3700 Rønne

3c
Johanne KIRSTINE Arendt, Søborgslrædc 11, 3700 Rønne 
Malene Badsled, Borgergade 19, vær. 63, 3700 Rønne
SANNE Bolette Schou Birkebæk, Jernbanegade 32, 3720 Åkirkeby
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Per Holm Bjerregård, Kirkevej 7, 3740 Svaneke
Bo Ferdinand Muxoll Fatum, Kratgårdsvej 6, 3720 Åkirkeby 
Mikkel Nordin Frost, Gråmyrvej 9, 3760 Gudhjem 
Daniel Goncalves, GI. Postvej 35, 3730 Nexø
KARI Heiner Holm, Kanegårdsvej 13, 3700 Rønne 
Jacob Kofod Ipsen, Svanckcvcj 10 A, 3700 Rønne 
SINJA Gitte Ipsen, Borgergade 19, vær. 63, 3700 Rønne 
Helene Mehl Jacobsen, Søndergade 21, 3700 Rønne 
Hasse Jakobsen, Kamilleløkkcn 12, 3700 Rønne 
Henrik Askou Jensen, Pærebakken 10, 3770 Allinge 
Jane Rønne Jensen, Østervang 25, 3700 Rønne
Nina Dam Jensen, Borgergade 19 I, vær. 72, 3700 Rønne 
Malene Kaas, Nybrovej 21, 3760 Gudhjem
Pernille Kofod Larsen, Brogårdsvej 43,3782 Klemensker 
Freja Alrune J. Ludvigsen, Svanckcvcj 42, 3740 Svaneke 
ANJA Karina Mogensen, St. Torvegade 64, 3700 Rønne 
Katrine Sivebæk Mogensen, Pistolstrædc 6, 3700 Rønne 
Nikolas Nitzschc-Tollet, Nørresand 4, 3760 Gudhjem 
Nanja Liv Sindballc, Nørrebakke 25, 3700 Rønne 
Gitte Rønne Viborg, Østervang 73, 3700 Rønne
David Christoffer Høy Østerbøg, Øslervoldgadc 40,3700 Rønne

3u
Lotte Andersen, Møllebakken 7, 3720 Åkirkeby
Anders Bager, Borgergade 19, st. 14, 3700 Rønne
Rene Becker, Åbakken 15,3700 Rønne
Tue Seifert Boeskov, Østcrvoldgadc 13, 3700 Rønne
Trine Frølund Carlsen, Pilebroen 28, 3770 Allinge
Heidi Frigård Christensen, Årsballevej 7, 3782 Klemensker
Olaf Erdland, Borgergade 19, 1, 73, 3700 Rønne
Dorthe Friis, Munkegade 12, 3730 Nexø
Rasmus Brehc Hansen, Lærkevej 14, 3700 Rønne
Jesper Ingemann Hansson, Virkelyst 10, 3700 Rønne
Heidi Holm, Holger Lundgrens Vej 40, 3700 Rønne
KJELD HENRIK Sommergård Ipsen, Dyndebyvejen 7,3730 Nexø
Jacob Jørgensen, Kongens Mark 3, 3700 Rønne
Jens Brandt Kofod, Sdr. Landevej 75, 3720 Åkirkeby
Jonas Lynggaard, Porseløkken 7, 3700 Rønne
BONITA Desiree Fjordcr Madsen, Jordbærdalcn 6, 3700 Rønne
Helle Nielsen, Kløvermarken 3, 3760 Gudhjem
Kristian Westerdahl Nielsen, Bagå 7, 3790 Hasle
Tina Haahr Nielsen, Højvangsparken 24, 3700 Rønne
Morten Heiberg Rasmussen, Klinkervej 8, Muleby, 3700 Rønne
MALENE Elise Trnka, Fabriksvej 18, 3700 Rønne 
Henrik Wittenkamp, Borgergade 19, vær. 68, 3700 Rønne

3x
SØREN Bo Andersen, Løkkegade 4, 3760 Gudhjem
Rune Steenstrup Butzbach, Søborgslrædc 5, 3700 Rønne
Ann Charlotte SESSAN Christensen, Lærkevej 1, 3782 Klemensker
Kristian Drejer Frikke-Schmidt, Postgade 6, 3770 Allinge
SIMON Asger Gjcrløv-Chrislcnscn, Godthåbsv51,3751 Østermaric
Kristian Kjærgård Hansen, GI. Postvej 35, 3730 Nexø
Torben Hansen, Torpevej 6, 3782 Klemensker
Danny Hedegaard, Smedcløkkcn 10, 3700 Rønne
Simon Lund Koefocd, Loftsgårdsvejen 1, 3720 Åkirkeby
Lene Kofoed, Mulebyvej 48, 3700 Rønne/
Kasper Nicolas Koch Køster, Østergade 24, 3770 Allinge
Michael Mogensen, LI. Myregårdsvejen 2, 3720 Åkirkeby
Rikke Mortensen, Sdr. Strandvej 112, 3770 Allinge
Helene Munch, Sdr. Landevej 192,3720 Åkirkeby
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Helle Borgen Müller, Ekkodalsvcjcn 4, 3720 Åkirkeby
Kasper Pedersen, Bådstadvcj 2, 3760 Gudhjem
MARIA Ulrikke Pedersen, Gudhjcmvcj 51,3760 Gudhjem
Mikkel Pind, Jættebrovej 4, 3751 Østermaric
Morten Schiøtt, Blykobbcvcj 27, 3700 Rønne
Andreas Skovgaard Svendsen, Stålcgadc 6, 3700 Rønne
Martin Kofocd Svendsen, Fårcgårdsvej 9, 3770 Allinge
CHARLOTTE Elisabeth Thorsen, Smcdcløkkcn 35, 3770 Allinge

3y
Kirstine Aakcrlund Andersen, Kirkevangen 1, 3740 Svaneke
Peter Bjørntoft, Set. Hansstræde 6, 3700 Rønne
STEEN Kenneth Boss, Ålekrogen 4, 3730 Ncxø
Lars Brandt, Lundegård, Svanckcvcj 36, 3740 Svaneke
KATRINE Marie Hansen, Torncværksvcj 51, lcjl.8, 3700 Rønne
Pia Møller Hansen, Frugthaven 5, 3730 Ncxø
Morten Hartelius, Allcvej 2 A, 3700 Rønne
Jesper Hollcnscn, Rundløkkcvcj 3, 3720 Åkirkeby
Mette Jensen, Kildesgårdsvej 32, 3770 Allinge
Aslak Jørgensen, Lyngvejen 11, 3730 Ncxø
KALLE Jakob Jørgensen, Sankt Hans Stræde 6, 3700 Rønne
Michael Kjær, Blvkobbcvcj 23 B, 3700 Rønne
Nikolaj Rud Lindholm, Ullasvcj 2, 3700 Rønne
Katja Munch, Røvej 47, 3760 Gudhjem
Heino Bohn Nielsen, Kirkestræde 18, 3730 Ncxø
Mette Stecnberg Nielsen, Valmuevej 4, 3720 Åkirkeby
Anna Hald Pedersen, Torvegade 10, 3751 Østermaric
DAVID Malthc Probst, Kirkestræde 1, 3700 Rønne
Heidi Schou, Gcfionsvej 14, 3700 Rønne
SIMEON Falk Shcyc, Sdr. Strandvej 30, 3770 Allinge
Steen Sonnc-Hansen, Nørregade 5, 3730 Ncxø
Emil Svendsen, Plantagcvej 7, 3720 Åkirkeby
THØGER Marvil Svendsen, Kløvermarken 4, 3730 Ncxø

3z
Esgc Brandt Andersen, Æblestien 13, 3700 Rønne 
Karina Brandt, Møllevej 5, 3740 Svaneke
Morten Meyer Christensen, Smallcsund 100, 3700 Rønne 
Andrej Cuk, Vibevænget 2, 3730 Ncxø
Thomas Engcll, Smålandsvej 1, lej 1.9, 3700 Rønne
Lars Kristian Wichmann Hansen, Stcnscbyvcj 28,3730 Ncxø 
CARSTEN Rudi Hess, Haslcvcj 44, 3700 Rønne
Mikkel Holm, LI. Madsegadc 106, 3700 Rønne 
Rikke Kofod Ipscn, Tulipanvej 14, 3720 Åkirkeby 
Dorthe Dalbæk Jensen, Bylcdsgadc 92, 3700 Rønne 
Kenneth Dahl Knudsen, Aarsballe By 22, 3700 Rønne 
Peter Lund Kocfocd, Loftgårdsvejen 1, 3720 Åkirkeby 
Annette Nissen Kofoed, Solvænget 9, 3700 Rønne 
Allan Kollhoff, Østcrlcd 63, 3700 Rønne
Heinrich Agcrboc Lind, Ellcgadc 27, 3730 Ncxø
Katrine Ligaard Nielsen, Ny Østergade 32, 3700 Rønne 
Marlene Nielsen, Sveasvcj 32, 3700 Rønne
Uffe Glavind Dalgaard Pedersen, Lærkeløkken 7, 3770 Allinge 
Charlotte Pihl, Vestergade 1, 3720 Åkirkeby
Bjarke Thorsen, Ndr. Strandvej 67, 3770 Allinge 
Troels Vcnsild, Storcgadc 29, 3700 Rønne
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HF-kursus

2o
Una Bergcndorff, Louiscnlundvcj 5, 3751 Østcrmaric
Marianne Didcrikscn, Østervang 63, 3700 Rønne
Michael Hammer, Nyker Hovedgade 32, 3700 Rønne
Per Bøgeholm Berg Hansen, Østervang 77, 3700 Rønne
Allan Ipsen, Højevej 4, 3740 Svaneke
Iben Jensen, Østervang 101, 3700 Rønne
Malene Kjøller, Hovedgade 27, 3730 Ncxø
Lene Holm Kofod, Skovløkken 10, 3730 Ncxø
Mikael Kokseby, Østervang 21, 3700 Rønne
Lotte Mørch Mogensen, Klintevej 3, Lobbæk, 3720 Åkirkeby
Dorte Christine Munch, Smedevej 8, 3730 Ncxø
Annette Dam Pedersen, Martin Andersen Ncxøvcj 10, 3730 Ncxø
Claus Tue Pedersen, St. Torvegade 103, 3700 Rønne
Piet Gorm Petersen, Munkegade 18, 3730 Ncxø
Line Kjøller Sieverts, Smedegade 5,3730 Ncxø
Lina Maria Størup, Haslcvcj 114, 3700 Rønne

2p
Anders Bergstrøm, Ågården 4, 3700 Rønne 
Lenette Boesen, Vystebyvej 3, 3790 Hasle 
Bo Kleis Frandsen, Østergade 85, 3700 Rønne 
Henrik Engel Hansen, Rugmarken 18, 3700 Rønne 
Linda Westh Jakobsen Bredgade 24, 3730 Ncxø 
Annette Skov Jensen, Storegade 33 I, 3700 Rønne 
Tinic Jensen, Søndergade 19 B, 3700 Rønne 
Marie Anker Johansen, Sdr. Alle 24 A, 3700 Rønne 
Aaron Paul Kotz, Grønagervej 79, 3700 Rønne
Claes Nygaard Larsen, Skarvigen 18, 3740 Svaneke 
Mikael Johannes Laursen, Blykobbcvci 9, 3700 Rønne 
Xenia Margrethe Mogensen, Nørregade 30, 3770 Allinge 
Karin Pedersen, Torvegade 19, 3751 Østcrmaric
Anja Sjøholm, Smålandsvej 1, nr. 26, 3700 Rønne 
Christian Steffensen, St. Torvegade 94, 3700 Rønne 
Kenneth Peter Broo Sørensen, Tulipanvej 41, 3720 Åkirkeby

2q
Tina Skovgaard Ambrosen, Pilestræde 8, st.tv., 3790 Hasle 
Anne Sofie Dalsjø, Provstegade 7, lejl. 10, 3700 Rønne 
EVA-LOTTE Ekvall, Strandpromenaden 10, 3770 Allinge 
Dorthe Steenberg Hansen, Toftegårdsvej 38, 3790 Hasle 
Mette Holmberg, Asscreng 2, 3770 Allinge
Nomi Kronberg Jensen, Kannikegårdsvej 29, 3730 Nexø
Rene Hjortegaard Jensen, Havremarken 4, 3730 Ncxø
Stine Junker Jensen, Østervang 57, 3700 Rønne
Philip Kjcllbcrg, Storegade 29, 3720 Åkirkeby
Rikke Boel Kofod, Højegårdsvej 2, 3700 Rønne
Jesper Kramp, Hedebovej 40, 3700 Rønne
Annette Müller Larsen, Kirkcmøllcvcj 12, 3700 Rønne
Jan Andreas Lund, Dr. Kabel Isvej 24, 3700 Rønne
Linette Kirsten Lund, Åkirkebyvej 37, 3700 Rønne
Britt Eva Pedersen, Almindingsvej 58, 3700 Rønne
Charlotte Rønne-Madsen, Kommandanthøjen 1, lejl. 5, 3700 Rønne 
Karina Steinlein, Nørregade 2, 3770 Allinge
Jakob Paldan Sørensen, Bøgeløkken 15, 3700 Rønne 
Rie Uldahl, Pilegade 14,3770 Allinge
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Rikke Uldall, Pilegade 14, 3770 Allinge

2r
Karina Grønbcch Andersen, Smålandsvej 1, lejl. 6, 3700 Rønne 
Kenneth Ricky Tork Andersen, Storegade 2 D, 3740 Svaneke
Yvonne Brandt, Linde Alle 1, Nyker, 3700 Rønne
Wiwian Bugge Espenson, Byledsgade 80, 3700 Rønne
Vivi Lillie Gornitzka, Købmagergade 18, st.th., 3730 Nexø
Janus Larsen, Østervang 109, 3700 Rønne
Mai-Britt Larsen, Lille Torv 8, 3700 Rønne
Anne Mette Lautrup Madsen, Kumlchøjvcj 1, 3790 Hasle
Lise Østergren Nielsen, Ternevangen 3, 3700 Rønne
Rikke Stoltz Nielsen, Curdlslund 23, 3700 Rønne
Sanna Elisabeth Nielsen, Buen 31, l.sal, 3700 Rønne
Lars Vcstcrlund Pedersen, Toftebakken 14, 3790 Hasle
Miriam Haahr Pedersen, Ravnsgårdsvejen 3,3720 Åkirkeby
Kim Helge Rasmussen, Kratgårdsvej 9, 3720 Åkirkeby
Helle Birgitte Vesth Svenningsen, Splitsgårdsv. 2, 3782 Klemensker

¿Hu, Ipt, sikken ^karL 
(Äeb 3Ris i ^iæben. 
^Man tiiiiigcr be berime 
fil ^ngesi og ætten- 
3jJas på, Ijiris fnr langt 
bit er nebe i gækken, 
at ikke bit kommer på 
?än’bei i bækken

fra: Læsebog for Børneskolen, udg. 1900
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Skolens personale
(Ansættelsesåret ved skolen er anført i parentes)

Erik Aaskov Andersen, årsvikar (1992) 
psykologi 2pqr/l, 2pqr/2

Hattie Andersen, adjunkt (1989) 
engelsk lu, 2u, 2x 
musik 2g MU/1

Kirsten Sonne Andersen, lektor (1975)
dansk 2z, 3x
oldtidskundskab 3b, 3x 
studievejledning ly, 2c, 2z, 3a, 3x

Peer Bjørn Andersen, lekt. (1991) 
fysik 2u, 2y 
matematik 3g MA/1

Per Andersen, adjunkt (1982)
geografi 2x
idræt Ibx, 3u, 2pqr, 3g idM

Viggo Andersen, adjunkt (1990) 
religion 3y 
dansk 3a, 3c 
filosofi 2g3g fiM

Ellen Augustesen, adjunkt (1981)
fransk ly frB, 2v frB, lp FRB, 2pqr FRB 
historie ly, 2v

Lone Bruun Beyer, lektor(1971) 
engelsk ly, 2b, 3g EN/5 
klasselærer ly
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Hanne Biem Bidstrup, årsvikar (1991) 
engelsk lb, 2z, lp, 2pqr EN/1

Kaare Borchsenius, adj. (1983)
fysik 3g FY
matematik 2x, 3g maM 
naturfag la

Jørgen Butzbach, studielektor (1970)
geografi 2a, 2b, 2y, 2z, 3g geM

Einar Carstensen, lektor (1988)
fysik/kemi Ipqr
matematik 2z

Gorm Christensen, lektor (1990)
biologi 2g BI/1
idræt leu, 2v, 3ax
studievejleder 1c, lu, 2x, 2u, 3c, 3u

Jens Christensen, adjunkt (1989)
biologi ly, 3g BI
kemi ly, 2g3g keM

Asbjørn Christoffersen, adjunkt (1988) 
fransk lb frB, 2bu frB
historie 2x, 3a, 3y

Lene Demidoff, lektor (1986)
latin 1c, 2g3g laM
oldtidskundskab 3c, 3z, 3y 
historie 2d

Niels Ebbesen, adjunkt, inspektor (1980)
dansk lb
religion 3b, 2q
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Olav Elvang, lektor (1975)
biologi Ib, 1c, lp, 2g BI/2
klasselærer lp

Peter Fritzen, årsvikar (1991)
historie 2z, 2p
film/tv 2pqru FT, 2g3g ftM, 3g ftM

Hans Fæster, lektor (1975)
religion 3a, 3x, 2r
dansk 2y, 2p

Søren Gilkær, adjunkt (1979) 
spansk 2c, 2d, 2y

Leif Hansen, adjunkt (1980) 
dansk Iz, 3z 
samfundsfag 2g SA/2 
klasselærer Iz

Lisa Lind Hansen, sekr. (1993)

Per Thule Hansen, lektor (1972) 
russisk 2bx, 3g RU 
historie 2b, 3x

Peter Skovgaard Hansen, lekL(1972)
geografi 2c, 2d, Ipr 
studievejledning lp, Iq, Ir

Svend Aage Hansen, adjunkt (1991) 
samfundsfag 2pqr SA, 2g SA/2, 3g SA/2 
geografi 2v, Iq
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Vivian Scott Hansen, lektor (1974)
fransk la frB, 2a frB, lez frF
studievejleder la, Iz, 2a, 2y, 3b, 3z 
klasselærerklasselærer la

Ole Hartelius, lektor (1972)
spansk le, 2x, 3g SP/1

Bent Peder Holbech, adjunkt (1977) 
musik lb, 2g MU/2,3g MU 
klasselærer lb

Jörn Ole Holm, pedelmedh.(1992)

Mads Horn, adjunkt (1991)
fysik 2v
matematik lu, 2v
naturfag Ib

Gorm Hylsberg, lektor (1970) 
orlov

Jens Højmark, studielektor (1974) 
dansk la, 2a, 3b

Per Jensen, adjunkt (1990) 
engelsk Ir, 3g EN/1 
billedkunst 2g3g bkM 
klasselærer lr

Tage Jensen, lektor (1977)
fysik lu, Iz
matematik 3g MA/2
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Aksel Jørgensen, lektor (1973)
fysik ly
matematik lx
datalære 2g3g dlM

Arne Jørgensen, lektor (1954)
tysk Iq, 2pqr TYF

Else Jørgensen, adjunkt (1978)
tysk ly, 2b
idræt 3by, la, lbx

Gitte Ebbe Jørgensen, adj. (1990) 
dansk 1c, 2v 
idræt leu, 2v, 3ax, 2pqr

Lis Jørgensen, årsvikar (1974) 
idræt la, lbx, 2bx, 2c, 2zu, 3cz, Ipq

LI Jørgensen, adjunkt (1982)
engelsk la, Iq, 3g EN/2

Carl Kjelgaard, lektor (1989) 
matematik lp, 3g MA/3

Lise Kofoed, adjunkt (1990)
dansk 3y
tysk 3gTYF 
studievejledning 2p, 2q, 2r

Jens Christian Kofoed, pedelmedhj. (1984)
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Pia Korsner, adjunkt (1990)
dansk lu
idræt 2pqr ID, lyz, 3ax, Ir, leu

Klaus Kristiansen, adj. (1991)
biologi la, Ix, Iz, 2g3g biM, Ir bi

Thor Kure, adjunkt (1980)
samfundsfag 3g saM
geografi 2u, Ir
erhvervsøkonomi 2g3g eøM

Herluf Larsen, årsvikar (1990)
billedkunst 3a, 3z, Ir

Jane Larsen, kantinebestyrer (1993)

Torben Lassen, adj., insp. (1980) 
dansk 2d, 2x 
historie 2u

Claus Hjort Lauritzen, årsvikar (1990) 
musik lu, Ix, ly, Ir

Bitten Leih, sekretær (1988)

Per Broberg Lind, årsvikar (1991) 
historie Ix, lp, 2r
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Claes Ludvigsen, lektor (1975)
historie 3b
samfundsfag 2g3g saM, 3g SA/1

Jørn Lund, pedel (1968)

Ivar Lærkesen, adjunkt (1979) 
orlov

Birger Madsen, adjunkt (1988)
fysik Ix, 2z
idræt 2zu, Ir
naturfag 2d

Hanne Mailand, årsvikar (1972) 
billedkunst 3c, 3u

Susanne Marcher, sekr.(1990)

Kirsten Mortensen, lektor (1973) 
engelsk 2y, 2pqr EN/2,3g EN/4 
russisk Ibu

Jan Nicolajsen, adjunkt (1986) 
engelsk 3g EN/3 
tysk lx, 2c, 2z,

Anna Nielsen, adjunkt (1984) 
fysik 2x 
matematik ly, 2pqru MA
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Anne Birgitte Nielsen, årsvikar (1992) 
dansk 2b, Iq, Ir 
historie la, lq 
klasselærer lq

Bjarne Rye Nielsen, årsvikar (1991) 
matematik 1c

Erik Klinge Nielsen, lektor, boginspektor (1977) 
dansk 3u, lp 
engelsk lx 
klasselærer lx

Frank Nielsen, lektor (1974) 
tysk la, Ib, 2a, lp, Ir

Lise Nielsen, lektor (1980) 
kemi lx, 1z, 3g KE 
naturfag 2c

Søren Nielsen, adjunkt (1983) 
biologi lu, 2pqru BI, lq 
teknikfag 2g3g tkM

Leif Olsen, adjunkt (1991)
dansk 2u, 2r
engelsk 2d

Joe Ortiz, årsvikar (1992) 
spansk lu, lpqr SP, 2pqr SP

Birgitte K. Pedersen, adjunkt (1991) 
engelsk Iz, 2c, 2v 
filosofi 2pqru FI
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Finn Pedersen, rektor (1990) 
samfundsfag 2g SA/2

Kenn Erik Pedersen, adj. (1989) 
dansk 2q 
tysk le, 2d, 2xy

Kirsten Pedersen, årsvikar (1992)
idræt lyz, 2a, 3by, Ipq

Preben Petersen, årsvikar (1990) 
matematik 2u, Iq

Else Poulsen, årsvikar (1992) 
historie lb, lu, 2a, lr

Ebbe Gert Rasmussen, lekL (1967) 
religion 3c, 2p 
historic lc, 2c, 2y, 3c

Kirsten Solberg Rasmussen, adj-(1981)
latin la, lb, 2g LA
musik la, Iq

Nina Riise, adjunkt (1990) 
kemi lu, 2g KE 
naturfag 2a, 2b

Olaf Rømer, pedelmedhj. (1968)
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Peter Seide, årsvikar (1992) 
matematik 1z, 2y, Ir

Lars Serena, årsvikar (1990) 
billedkunst 3b, 3x, 3y, lp

Morten Serritzlev, adjunkt (1977)
engelsk 2a
idræt 2bx, 2dy, 3cz, Ibx
studievejleder lb, Ix, 2a, 2b, 2u, 3y

Margrit Skott, adjunkt (1985)
engelsk lc
musik lc, Iz, 2g3g muM 
klasselærer lc

Finn Thomassen, lektor (1978)
dansk ly
fransk Iz frB, 3g FRB
oldtidskundskab 3a, 3u

Hanne Vensild, lektor (1973)
religion 3u, 3z
historie Iz, 3u, 3z, 2q

Martin Voldum-Clausen, årsvikar (1991) 
idræt lyz, 3by, lpq, 2bx

Alice Østerbøg, adjunkt (1976) 
dansk Ix, 2c 
fransk 3g frO/2, Ipqr frB

Ilse Aarup, adjunkt (1986) 
fransk 2bdv frF, 3g frO/1 
idræt 2g idM, 2a, 2dy





TRANSLOKATION
Årsafslutningen finder sted lørdag den 19. juni 1993 kl. 10.00. 

Elevernes forældre og andre interesserede er velkomne.

DET NYE SKOLEÅR
Det nye skoleår begynder mandag den 9. august 1993.

Der er møde i Pædagogisk Råd kl. 9.00.
Nye gymnasieelever og nye HF-kursister begynder kl. 11.00.

Alle andre elever møder kl. 10.00.

Rønne, maj 1993


